
  
Vážení členovia, aj keď nastal čas prázdnin, teší ma, že vidím ako sa stále na stav-
bách pracuje a pokračuje výstavba na Slovensku. Horúce témy ako nový stavebný 
zákon a rozsah a obsah projektovej dokumentácie tiež neutíchli a diskusia a prí-
prava pokračuje aj v letných mesiacoch. Na druhej strane je potrebné nájsť si čas 
na oddych a rodinu. V septembri sa dúfam opäť stretneme na konferencii Staveb-
né úrady, ktorú organizujeme pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR a 
na ktorú Vás srdečne pozývam.  

 

Pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Československa, Slovenská komora stavebných inžinie-
rov spolu s ďalšími partnermi, vyhlásila anketu stavba storočia. Tú najvýznamnejšiu pomôžu Slo-
váci a Česi vybrať zo stovky stavebných diel.  

Medzi stavbami zaradenými do projektu nájdete významné architektonické diela od roku 1918 až do 
súčasnosti. Prideliť hlas jednej alebo viacerým českým a slovenským stavbám môže široká verejnosť až 
do 15. 9. 2018 na webovej stránke www.stavbastorocia.sk. 

Kritériom pre nomináciu do ankety bol celospoločenský význam a prínos stavby. Nominovaných je 100 
stavieb z českých a slovenských regiónov, ktoré vybrala odborná komisia, zložená zo zástupcov če-
ských a slovenských asociácií a zväzov dlhodobo spätých s rozvojom stavebníctva. Za českú stranu bo-
lo nominovaných 66 stavieb, za slovenskú 34 stavieb. 

Ako hlasovať? 
Na webovej stránke www.stavbastorocia.sk nájdete celkový zoznam nominovaných stavieb, ktoré sú 
radené chronologicky. Až do 15. 9. 2018 môže každý hlasujúci odovzdať maximálne 10 hlasov, pričom 
každá stavba môže dostať 1 až 10 hlasov. Výsledky hlasovania budú oznámené v rámci sprievodného 
programu stavebného veľtrhu FOR ARCH. 

 

Hlasovať za obľúbenú stavbu možno na www.stavbastorocia.sk do 15. 9. 2018 

 

Viac o nominovaných slovenských stavbách spoločne s fotografiami nájdete aj na našej fa-
cebookovej stránke „Slovenská komora stavebných inžinierov“, kde Vám  v rámci našej 
pravidelnej letnej rubriky predstavujeme každý deň jednu z 34-och nominovaných sloven-
ských stavieb — spoločne s fotogalériou a bližším informáciami k stavbe.  

 

 

http://www.stavbastorocia.sk
http://www.stavbastorocia.sk/


 
 
Areál snov, Štrbské Pleso 
Atómová elektráreň Mochovce  
Bratislavský hrad – rekonštrukcia 
Budova Manderla, Bratislava  
City Arena Trnava  
Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité  
Diaľničný viadukt Podtureň 
Generálna prokuratúra, Bratislava 
Hotel Kempinski, Štrbské Pleso  
Hotel PALACE kúpele Sliač 
Hutnícky kombinát U.S. Steel Košice (VSŽ) 
Kolonádový most, Piešťany 
Krematórium, Bratislava 
Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice  
Matica Slovenská – 2. budova 
Mestský vodojem Trnava 
Mohyla M.R. Štefánika na Bradle 
Most Apollo, Bratislava  
Most SNP, Bratislava 
Múzeum a Pamätník SNP v Banskej Bystrici 
Národná banka Slovenska, Bratislava 
Obytný komplex Panorama City, Bratislava  
Obytný súbor AVION, Bratislava 
Sanatórium Vyšné Hágy 
Slovenský rozhlas, Bratislava 
Športová hala Pasienky, Bratislava 
Televízna veža Kamzík, Bratislava 
Visutá lanovka Skalnaté Pleso – Lomnický štít 
Vodná elektráreň Čierny Váh 
Vodná nádrž Oravská priehrada 
Vodné dielo Gabčíkovo 
Vysoká škola poľnohospodárska. Nitra 
Vysokoškolský internát Lafranconi, Bratislava 
Železničná trať Červená Skala – Margecany  
 
 
 
 
 

Hlasovať za obľúbenú stavbu možno na www.stavbastorocia.sk  

Každý hlasujúci má k dispozícii max. 10 hlasov.  

 

 Facebook: „Slovenská komora stavebných inžinierov“ 

v rámci našej pravidelnej letnej rubriky predstavujeme 
každý deň jednu z 34-och nominovaných slovenských 
stavieb — spoločne s fotogalériou a bližším informácia-      

               mi k stavbe.  

http://www.stavbastorocia.sk


18. júna 2018 v priestoroch RK SKSI Košice zložilo do rúk 1. podpredsedu SKSI Ing. Jána Petržalu sľub 
16 inžinierov. Sľubu sa zúčastnil aj predseda autorizačnej komisie Ing. Marián Slosarčík.  
 
V rámci sľubu poskytli novým členom komory bližšie informácie o poistení zástupcovia maklérskej spo-
ločnosti Respect Slovakia s.r.o. – Ing. Peter Rusnák a Mgr. František Prachár. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Foto: zdroj SKSI, zloženie sľubu  autorizovaných stavebných inžinierov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 19. júna 2018— Regionálne združenie SKSI Košice a  Krajská odborná sekcia SKSI Technické 
vybavenie stavieb v spolupráci so spoločnosťou SPP – distribúcia, a.s. organizovali odborno-
prezentačný seminár  k problematike: Požiadaviek na umiestňovanie stavieb v ochranných 
a bezpečnostných pásmach distribučných sietí a zásobníkov plynu (TPP 906 01), Požiadaviek na projek-
tovú dokumentáciu plynárenských zariadení, Energetickej hospodárnosti budov, ktorý sa konal 
v zasadacej miestnosti RK SKSI Košice a zúčastnilo sa ho 12 účastníkov. 

Odborný garant – Ing. Alexander Lieskovský, predseda Krajskej odbornej sekcie Košice, Technické 
vybavenie stavieb 

 
Prezentácie  zo seminára sú k dispozícií členom SKSI v členskej zóne. 

Ing. Michal Baherník Ing. Miroslav Karpinský 

Ing. Anna Ballonová Ing. Martin Kyselák 

Ing. Marek Baňas Ing. Štefan Matovčík 

Ing. Pavol Brija Ing. Peter Novák 

Ing. Svatopluk Fröhlich Ing. Róbert Remiš 

Ing. arch. Katarína Halčinová Ing. Mária Rosinová 

Ing. Radoslav Horšulák Ing. Dušan Spura 

Ing. Jaroslav Hrebík Ing. Michal Šmalo, PhD. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín konania: 16.09.2018 - 21.09.2018 

Krajina:  Rakúsko, Nemecko 

Ubytovanie:  5 nocí - hotel ***, izby  1/2, vlastné príslušenstvo 

   pri Salzburgu: Nemecko : www.styles-hotel-piding.de 

   Linz – www.hotel-lokomotive.at.  

Doprava:  klimatizovaný autobus s WC, kávovar, DVD prehrávač                                                                                                                              

Stravovanie:      5x raňajky, drobné občerstvenie počas dňa                                

Sprievodca zájazdu :   pani Elena Petereins  
 

Bližšie informácie môžete získať: 

Ing. Martin Hromják - tel.: 0908 998 379, e-mail: hromjak@netkosice.sk 

Ing. Mária Ďurčáková - tel.: 0908 984 937, e-mail: majadurcakova@gmail.com 

 

 

 

Program 6-dňového tematického zájazdu zameraného na starú a novú výstavbu v Ra-
kúsku nájdete na ďalšej strane alebo priamo na našej webovej stránke  

          http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5665 

 

 

 

http://www.styles-hotel-piding.de
http://www.hotel-lokomotive.at
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5665


     1. deň    16.09.2018              

  Ráno odchod z Prešova  (čas a miesto bude upresnené) 

                                               z Košíc       (čas bude upresnený)   Amfiteáter - parkovisko 

        Večer príchod do Salzburgu (po ceste technické prestávky), ubytovanie v Nemecku - Piding                      

     2 deň     17.09.2018 

                   Raňajky v hoteli,   

        prehliadka historického centra mesta Salzburg:  Hohensalzburg, Maradell Palace – so záhra   
        dami, Mozart Haus,  rodný dom Karajana,  Museum hangar 7,  Amalie – Red lichturm z roku   
        1892 s novostavbou z roku 2004 – múzeum a športová stavba, Hohensalzburg s lanovkou.  

        Ubytovanie – Nemecko - Piding                      

      3. deň    18.09.2018 

                  Raňajky v hoteli,  

       Výlet ku Salz -Kammergut (soľné komory), návšteva jaskyne Salzwelten, kde boli objavené po  
       zostatky halštatskej kultúry.  

       Budova Red Bull – Fuschl am See. 

                  Salzburgring – F1. Presun loďou do malebného mestečka St.Gilgen – prehliadka + múzeum hu
       dobných nástrojov.  

       Ubytovanie : Nemecko - Piding 

    4. deň     19.09.2018 

                 Raňajky v hoteli,  

      odchod do Obersalzbergu – Kehlsteinhaus – Orlie Hniezdo – letné sídlo Adolfa Hitlera, Do-   
      kucentrum 

                Podzemné chodby – dokumentuje s fotografiami prežitie nacistov s ich rodinami  

                Po návrate prehliadka – Lanserhofweiss – moderná architektúra.   

     Ubytovanie: Nemecko - Piding 

    5. deň    20.09.2018 

               Raňajky v hoteli, odchod zo Salzburgu do Linzu  

               Klasická prehliadka mesta, Landestheater, múzeum Lentos – otvorené v roku  2003, postavené    
    na brehu Dunaja. 

               Ars Elektonica Center - otvorené v roku 2009, múzeum budúcnosti.  

    Ubytovanie: Linz 

    6. deň     21.09.2018 

   Raňajky v hoteli, odchod do mesta Melk - stredoveký benediktínsky kláštor - prehliadka 

              Pokračovanie v ceste na Slovensko. 

 

Cena zahŕňa :  

dopravu klimatizovaným autobusom s WC, kávovar, TV, DVD prehrávač, ubytovanie v ½ posteľových 
izbách - kat.***, 5 x raňajky, sprievodcovské služby na území Rakúska, Nemecka, poistenie do zahrani-
čia, občerstvenie počas cesty v autobuse, predpokladané vstupné 90Eur v cene.  

 

Predpokladaná cena pre člena SKSI:   590,- eur 

Predpokladaná cena pre nečlena SKSI:   690,- eur 

Príplatok za jednolôžkovú izbu:     185,- eur 



 

 
 

Ing. Ján Šprinka 

Ing. Ján Vrana 

Ing. Ján Hazucha 

Ing. Alexander Szabó 

Ing. Ján Žitný 

Ing. Jozef Mráz 

Ing. Ladislav Štefko 

 
 
 
V júli sa dožíva významného okrúhleho jubilea Ing. Vladimír Durbák – 1. podpredseda Výboru RZ SKSI 
Košice, autorizovaný stavebný inžinier. 

 
Ing. Vladimír Durbák je absolventom odboru Pozemné stavby na 
stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave. V odbornej praxi pôsobil 17 ro-
kov ako projektant v Stavoprojekte Prešov a 6 rokov v Alžírsku na 
projektoch administratívnych budov, škôl a ďalších stavieb. Je auto-
rom statickej časti bytových sústav B70 – R7 a P1/14 PO, spolupraco-
val na projektoch sídlisk v Michalovciach, Strážskom, Snine, Humen-
nom aj Košiciach. Po osamostatnení ako vedúci odborník 
v projektovom Ateliéri projektoval ako autorizovaný inžinier 
a vedúca osobnosť konštrukcie bytových domov v Ľuboticiach, Gréc-
kokatolícky kostol v Starej Ľubovni a ďalších desať kostolov na vý-
chodnom Slovensku, čerpacie stanice pohonných látok v Prešove, 
Košiciach, Levoči a v Gelnici. Osobitnou oblasťou sú projekty obnovy 
a záchrany pamiatkových stavieb na Spišskom hrade, v Bardejove 
atď., odstraňovanie porúch staticky náročných stavieb ako aj aktuál-
ne projekty v rámci súboru stavieb Košice – Európske hlavné mesto 
kultúry 2013 a ďalšie stavby. 
 
V rámci pôsobenie v SKSI zastával Ing. Vladimír Durbák pozície člena 

Predstavenstva, predsedu Dozornej rady SKSI, predsedu Výboru RZ SKSI Košice.  
Pre autorizovaných stavebných inžinierov je významné pôsobenie Ing. Durbáka vo výstavbe ako člena, 
1. podpredsedu Výboru RZ SKSI Košice ako aj predsedu Krajskej odbornej sekcie statiky v regióne Pre-
šov.  
Je aktívnym účastníkom stretnutí Inžinierskych komôr Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci 
„Malej V4“. Ing. Durbák výrazne prispieva ku úspešným odborným aktivitám inžinierov vo výstavbe.  
Nezanedbateľnou a významnou aktivitou bola spoluúčasť Ing. Durbáka na tvorbe publikácií 
„Technické pamiatky krajín Vyšegradskej  štvorky“, ktorá je spoločným dielom SKSI a partnerských 
inžinierskych komôr krajín V4. 
 
 
 
 
 

Ing. Marta Bútorová, 

Ing. Vladimír Durbák 

Ing. Ľubomír Filip 

Ing. Ladislav Keresztessy 

Ing. Vladimír Páv 

Ing. Ján Richnavský 

Ing. Vladimír Rusňák 



 
 
 

Pri príležitosti 60. narodenín Ing. Zarembu a 75. narodenín Ing. Hazuchu im srdečne bla-
hoželáme a želáme  všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a veľa krásnych dní 
v osobnom aj pracovnom živote. 

 

Ing. Karol Zaremba  sa narodil v Banskej Bystrici. Stavebnú fakultu  SVŠT 
Bratislava odbor Pozemné stavby ukončil v roku 1982. V tom istom roku na-
stúpil ako projektant do Projektového ústavu kultúry Bratislava, stredisko 
Banská Bystrica, kde pracoval až do roku 1991. V prechodnom období od 
roku 1991 sa ako živnostník naďalej venoval projektovaniu - od roku 1995 už 
ako autorizovaný stavebný inžinier v kategórii Pozemné stavby. 

Spracovával architektonicko-stavebné riešenie v projektoch rekonštrukcií 
pamiatkovo chránených objektov najmä v Banskej Bystrici, Banskej Štiavni-
ci, Kremnici (hradný areál, objekty Múzea mincí a medailí...), Národného do-
mu v Martine, budovu konzulátu a veľvyslanectva v Budapešti, Krajskej ve-
deckej knižnice v Nižnom Novgorode a mnohých ďalších. 

Okrem pamiatkových objektov navrhuje a rieši projekty novostavieb poly-
funkčných, bytových a rodinných domov, objekty sociálnych služieb, rekre-
ačné a liečebné objekty, objekty pre školstvo, expozitúry bánk, kostoly (Kriváň, Kanianka, Kováčová), 
administratívne budovy, pošty, prevádzkové budovy firiem, výrobné a skladové budovy. 

Od r. 2008 je členom výboru RZ SKSI a od roku 2018 aj predsedom odbornej sekcie pozemné stavby pri 
RZ SKSI v Banskej Bystrici. 

 

 

Ing. Ján Hazucha sa narodil v Lieskovci pri Zvolene. V roku 1960 
zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole vo Zvolene. Vysokoškol-
ské štúdium ukončil v roku 1965 na Stavebnej fakulte SVSŤ 
v Bratislave. Na miestenku nastúpil v Doprastave Žilina, kde pracoval 
ako asistent stavbyvedúceho pri výstavbe ciest v okrese Liptovský Mi-
kuláš. Po absolvovaní základnej vojenskej služby v roku 1967 sa za-
mestnal v Stavoprojekte Banská Bystrica v ateliéri Zvolen. Tu praco-
val ako samostatný a neskôr vedúci projektant statiky až do roku 
1994. Zvolenský ateliér projekčne zabezpečoval rozsiahlu komplexnú 
bytovú a občiansku výstavbu v južných okresoch stredoslovenského 
kraja kde bol zodpovedným projektantom statiky. V jednotlivých 
okresoch to boli   bytové súbory s vybavenosťou:  Zvolen:   sídlisko 

Sekier, Lipovec, Zvolen-Západ, Hriňová; Žiar n. Hronom:  sídlisko Stred, Podvršky; Banská Štiavnica: 
sídlisko Drieňová; Žarnovica; Veľký Krtíš: sídlisko Viničky, Železničná ulica; Rimavská Sobota; Šafáriko-
vo; Hnúšťa; Poltár; Tisovec. 

V rokoch 1986-88 ateliér Zvolen projektoval do bývalého Sovietskeho zväzu bytový komplex v Dolinskej 
na Ukrajine ako súčasť výstavby Kombinátu na úpravu železnej rudy  [stavba RVHP], za čo bol 
Ing.Hazucha ako zodpovedný projektant statiky zvlášť ocenený čestným odznakom RVHP. V rokoch 
1992-1993 spracoval projekty statiky pre objekty v Ukrajine a Rusku, pre vojakov vracajúcich sa  z NDR  
do Krivého Rohu, Milerova a Puťatina. 

Od roku 1994 má vlastnú projektovú kanceláriu: Statiku stavieb. Autorizovaným stavebným inžinierom 
pre  statiku stavieb je od roku 2000. Spracúva projekty novostavieb, rekonštrukcií a obnovy pozemných 
a pamiatkových stavieb. Vo svojej kancelárii vychoval viacerých mladých  absolventov Stavebných 
fakúlt na samostatných autorizovaných inžinierov. 

Ing.Hazucha od mladosti až dosiaľ aktívne športuje. V mladších rokoch horolezectvo, bežecké lyžovanie 
doteraz, ako veterán vytrvalostné behy-maratóny. K behaniu doviedol aj niektorých svojich kolegov. Je 
čestným členom mesta Zvolen. 



V posledných júnových dňoch sa dožíva okrúhleho životného ju-
bilea prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., osobnosť, ktorú netreba 
širokej odbornej verejnosti na Slovensku ani v zahraničí v oblasti 
TZB predstavovať. Pri príležitosti okrúhlych 80. narodenín by sme 
mu chceli aj touto cestou čo najsrdečnejšie zablahoželať. 

 Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. sa narodil 27.júna 1938 v Zlíne. 
Po skončení strednej priemyselnej školy nastúpil v roku 1957 na Fa-
kultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, ktorú 
ukončil v roku 1962 v odbore pozemné stavby. Po jej absolvovaní na-
stúpil ako pracovník investičného oddelenia Rektorátu SVŠT 
v Bratislave, kde sa  podieľal na inžinierskej činnosti spojenej 
s výstavbou novej budovy Stavebnej fakulty. Na tejto fakulte pracoval 
46 rokov. Krátkou prestávkou boli len roky 1990 až 1993, keď vo vlast-
nej projektovej kancelárii  spracúval alebo zabezpečoval projektovú 
dokumentáciu a realizáciu bankových objektov na Slovensku aj v Če-
chách (napr. v Banskej Bystrici, Košiciach, Olomouci, Ostrave a i.). 
Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Optimalizácia navrhovania 

potrubia vnútornej kanalizácie“  obhájil v r. 1978, v r. 1983 ho menovali za docenta. Dekrét profesora 
získal od prezidenta republiky v r. 1996. V rokoch 1993 -2000 bol vedúcim Katedry TZB na SvF. Počas 
svojho pôsobenia na katedre TZB vychoval  150 diplomantov - absolventov TZB a 5 doktorandov. 

Zdravotná technika ako celoživotná téma 

Profesor Valášek sa vo svojej práci zameriava predovšetkým na oblasť zdravotnej techniky, najmä na 
výpočet potrubnej siete vnútorného vodovodu, cirkulácie teplej vody a potrubia vnútornej kanalizá-
cie. Túto problematiku riešil v 80-tych rokoch ako spracovateľ kmeňových technických noriem, neskôr 
sa zúčastňoval pri revíziách národných noriem a garantoval preklady viacerých noriem EN.  

Vedeckovýskumná činnosť má u neho hmatateľné výstupy, spomenúť možno obnovu zdravotnotech-
nických inštalácií v panelových domoch, revízie a spracovanie STN z oblasti vodovodov, kanalizácie 
a plynovodov, či zhotovenie energetických certifikátov budov pre spotrebné miesto vykurovanie 
a teplú vodu. Je zakladateľom a dlhoročným členom SSTP a zakladateľom medzinárodnej vedecko-
technickej konferencie zdravotnej techniky SANHYGA, ktorej 23.ročník sa v týchto dňoch pripravuje 
a ktorej sa prof. Valášek pravidelne aktívne zúčastňuje. Profesor Valášek bol dlhoročným členom re-
dakčných rád odborných časopisov, aj redakčnej rady časopisu TZB Haustechnik, aktívnym členom 
SSTP a SKSI, kde bol aj členom skúšobných komisií pre získanie odbornej spôsobilosti pre oblasť zdra-
votnotechnických inštalácií, vykurovania a energetickej hospodárnosti budov. Za svoju aktívnu vedec-
kú a odbornú činnosť mu boli udelené viaceré vyznamenania, ako napr. Zlatá medaila ZSVTS za pro-
pagáciu vedy a techniky, Cena SSTP prof. Ľudovíta Hrdinu, Zlatá plaketa SvF STU v Bratislave a iné.  

Ako autorizovaný inžinier sa aktívne zapájal do projektovania technických, technologických 
a energetických zariadení budov. Môžeme spomenúť spracovanie projektov zdravotnotechnických 
inštalácií pre obchodné centrá Hypernova v Bratislave, v Košiciach, alebo rekonštrukcie ZTI  napr. 
v hoteli Crowne Plaza v Bratislave a tiež projekty obnovy viacerých bytových domov. Srdcovou záleži-
tosťou profesora Valáška boli a sú  návrhy a realizácie technologických zariadení fontán. Medzi najzau-
jímavejšie riešenia patrí napr. kruhová fontána na Mierovom námestí v Galante, ktorej prevádzka vrá-
tane hudobnej produkcie a systému osvetlenia, je riadená počítačom. V súčasnosti profesor Valášek 
úzko spolupracuje s Katedrou TZB na SvF STU ako oponent záverečných diplomových a dizertačných 
prác a tiež ako člen rôznych skúšobných komisií. 

Srdečne blahoželáme a prajeme všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie, šťastie a ešte veľa krás-
nych dní v osobnom aj pracovnom živote. 



 

Unser Kunde ist ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich Metallbau mit Firmensitz im Großraum Ha-
inburg. Zur Verstärkung der technischen Abteilung suchen wir eine Persönlichkeit mit technischem 
Know-how und Engagement.  
Ihr Aufgabengebiet umfasst die Erstellung von Freigabe-, Ausführungs-, Detail- und Fertigungsplänen. 
In Abstimmung mit der Einkaufsabteilung verantworten Sie den projektbezogenen Einkauf. Die laufen-
de interne Projektbegleitung bis zur Projektdokumentation sowie Telefonate mit Planungs- und Archi-
tekturbüros gehören ebenso zu Ihrem Alltag wie die Zusammenarbeit mit Werkstätte und Montage. 
 
Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine fachspezifische Ausbildung (z.B. Lehre als techn. 
Zeichner/in, HTL oder vergleichbar) sowie Berufserfahrung als technischer Zeichner im Stahl-, Portal-, 
Fassadenbau. Fundierte Kenntnisse in AutoCAD bzw. AutoCAD Advance Steel und MS-Office sind erfor-
derlich. Erfahrung mit ERP-Systemen ist vorteilhaft. Sie zeichnen sich durch Engagement, Team-
fähigkeit, eigenverantwortliches und genaues Arbeiten aus, besitzen ein ausgeprägtes räumliches Vor-
stellungsvermögen, beherrschen Deutsch in Wort und Schrift und können sich auf Englisch mündlich 
verständigen. Die Entlohnung  orientiert sich an Ihrer Qualifikation und liegt über dem relevanten KV. 
 
Sie sind an einer langfristigen Anstellung in einem zukunftsorientierten Familienunternehmen inter-
essiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Jobportal unter 
www.brennercompany.eu/jobs-seite/1007-17-technische-r-zeichner-in/ an Mag. Michael Ludwig 
unter der KennNr. 1007-17. 
 
 
 

 

Unser Kunde ist ein erfolgreiches Unternehmen im Bereich Metallbau mit Firmensitz im Großraum Ha-
inburg. Zur Verstärkung des Teams suchen wir eine Persönlichkeit mit technischem Know-how, Enga-
gement und Begeisterung für technisch anspruchsvolle Metallbau-Projekte. 

Ihr Aufgabengebiet umfasst die selbstständige Abwicklung von Projekten, für die Sie bis zum Pro-
jektabschluss technisch und kaufmännisch verantwortlich sind. Sie übernehmen die Steuerung und 
Koordinierung der internen und externen Projektbeteiligten (technische 

Zeichner, Montageteams, Lieferanten) und nehmen an Bau- und Ausführungsbesprechungen mit den 
Auftraggebervertretern teil. 

Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine abgeschlossene fachspezifische Ausbildung und 
mehrjährige Berufserfahrung im Projektmanagement (Stahl-, Portal-, Fassadenbau). Fundierte Au-
toCAD- und MS-Office Kenntnisse sind erforderlich, Erfahrung mit ERPSystemen und MS-Project ist von 
Vorteil. Sie zeichnen sich durch Engagement, Teamfähigkeit, eigenverantwortliches, genaues Arbeiten 
aus und beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. Die Entlohnung (inkl. Firmen-PKW) 
orientiert sich an Ihrer Qualifikation und liegt über dem relevanten KV. 

Sie sind an einer langfristigen Anstellung in einem zukunftsorientierten Familienunternehmen inter-
essiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung über unser Jobportal 
www.brennercompany.eu/jobs-seite/1008-17-projektleiter-in/ an Mag. Michael Ludwig unter der 
KennNr. 1008-17. 

Brenner&Company 
INTERNATIONAL MANAGEMENT CONSULTING 

http://www.brennercompany.eu/jobs-seite/1007-17-technische-r-zeichner-in/
http://www.brennercompany.eu/jobs-seite/1008-17-projektleiter-in/
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Bardkontakt 2018  
20. – 21. august 2018, Bardejov 

Bezpečnosť cestnej premávky 2018  
12. - 14. september 2018, Vysoké Tatry 

Tematický zájazd - SALZBURG A OKOLIE, LINZ 2018 zameraný na starú a novú výstavbu Rakúska 
16. - 21. september  2018 

STAVEBNÉ ÚRADY 2018  
27. - 28. september 2018, Jasná 

20. konferencia „ZAKLADANIE STAVIEB 2018“    
10.—12. október 2018, Stará Lesná 
 
Rozvoj cestnej infraštruktúry  
21. - 23. november 2018, Nízke Tatry 

Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov IS 
28. - 30. november 2018, Podbanské 

 

 

 

Dňa 9. júla 2018 privítala Slovenská 
komora stavebných inžinierov v Brati-
slave v rámci akcie Youth camp skupinu 
ôsmich mladých dobrovoľníkov 
z európskych krajín z asociácie samari-
tánov, ktorí spoločne diskutovali a riešili 
otázky výhod členstva v EÚ, spoluprácu 
krajín v oblasti stavebníctva, podmienky 
realizovania zahraničných projektov na 
Slovensku, možnosti usadenia 
a hosťovania ako aj možnosti štúdia cu-
dzincov na Slovensku. Cieľom otvorenej 
diskusie bola výmena informácií 
z oblasti vzdelávania a stavebníctva. Za 

SKSI bol aktívnym diskutujúcim doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD., člen predstavenstva SKSI.  

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky sa zaoberá budovaním záchranných modulov a tímov v rámci 
európskeho mechanizmu civilnej ochrany, ktoré sú schopné zasahovať pri veľkých nešťastiach v EÚ alebo 
mimo nej.  
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