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Usporiadateľ

Záštita

6. - 7. október 2016
Demänovská Dolina - Jasná

Konferencia je určená najmä pre
●  stavebné úrady
●  projektantov
●  informatikov

Pozývame vás na každoročnú konferenciu  
ve novanú odbornej problematike riešenej 
sta vebnými úradmi ako preneseného výkonu 
štátnej správy.

Výstavba na Slovensku je na vzostupe a staveb né 
úrady majú z roka na rok viac podaní. Úpra va 
predpisov o správnom konaní a o ochrane ži vot- 
ného prostredia, ktorá prebehla na prelome  
minulého a tohto roku, a potreba elektronizá-
cie štátnej správy, prináša opäť sériu mnohých  
výziev. Zefektívniť výkonnosť úradov by mohla 
lepšia spolupráca účastníkov konaní – staveb-
níkov, projektantov, úradníkov a ďalších zain-
teresovaných ako aj elektronické prepojenie  
s ďalšími inštitúciami a práve tieto témy budú 
nosnými v tomto ročníku konferencie.

Veríme, že informácie a nové poznatky získané  
na konferencii Stavebné úrady 2016 budú 
pre vás prínosom a inšpiráciou pri vykonávaní  
pracovných povinností.

Tešíme sa na spoločné stretnutie

Vladimír Benko
predseda SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov
The Slovak Chamber of Civil Engineers
Slowakische Kammer der Bauingenieur

Slovenská komora stavebných inžinierov

aktuálne informácie o podujatí nájdete na 

www.sksi.sk

pod záštitou 
Ministerstva dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja SR



Program

Organizačné pokyny

Pozvaní hostia

Miesto konania

10.30
10.45 – 12.00

12.00 – 13.30
13.30 – 14.30

14.45 – 15.30

15.30 – 15.45
15.45 – 16.30

16.35 – 17.30

17.35 – 18.15
19.30 

7.30
9.00 – 9.45

9.50 – 10.30

10.35 – 11.45

11.45 – 12.00

Otvorenie konferencie
Odborný blok  č.1 MDVRR SR
●  Stavebný zákon        
Obedňajšia prestávka
Odborný blok  č.2 MDVRR SR
●  Aplikácia zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie  
vo vzťahu k stavebnému zákonu 
a jeho vykonávacím predpisom
Odborný blok č.3 MDVRR SR
●  Metodika aplikácie správneho 
poriadku
Prestávka / občerstvenie
Odborný blok č.4 MDVRR SR
●  Energetická hospodárnosť 
budov
Odborný blok č.1 SKSI
●  Zákon č. 138/1992 z.b.
Elektronizácia štátnej správy
Večera a spoločenský večer

Raňajky
Odborný blok  č.5 MDVRR SR
●  Dopravné stavby a vodné stavby
Odborný blok č.2 SKSI
●  Najčastejšie problémy v staveb-
nom konaní z pohľadu autorizova-
ných osôb a osôb vykonávajúcich 
inžiniersku činnosť 
Odborný blok  č.6 MDVRR SR
●  Panelová diskusia s pracovníkmi 
MDVRR SR
Ukončenie konferencie

Účastnícky poplatok zahŕňa: 
účasť na konferencii, večeru a občerstvenie 
počas konferencie, spoločenský program.

Prihlásiť sa na konferenciu môžete  
on-line do 5. 10. 2016 na: www.sksi.sk

Ubytovanie si zabezpečuje každý účastník 
individuálne prostredníctvom stránky: 
www.druzbahotel.sk

40 €    pre verejnú správu na osobu,
150 €  pre súkromný sektor na osobu,
40 €  pre členov SKSI na osobu.

Minister – MDVRR SR,
Štátny tajomník – MDVRR SR,
Ing. Tibor Németh – generálny riaditeľ 
sekcie výstavby MDVRR SR.

1. deň - štvrtok - 6. október

2. deň - piatok - 7. október

Ski & Wellness Residence Družba

Ski & Wellness Residence Družba **** ponúka 
ubytovanie v najlepšom lyžiarskom stredisku 
na Slovensku - Jasná Nízke Tatry. Výnimočná  
atmosféra hotela, široká ponuka služieb, interiér 
zariadený ušľachtilými materiálmi a čaro tatran-
skej prírody urobia z Vášho pobytu nezabudnu-
teľný zážitok. Pobyt ocenia najmä hostia s este-
tickým cítením a vzťahom ku gastronómii, ktorí 
pred preplnenými aquaparkami uprednostnia 
bazény s pramenitou vodou a pobyt na čistom 
horskom vzduchu.

Dopravná dostupnosť – Ružomberok 38 km, 
Liptovský Mikuláš 17 km, Brezno 73 km, Banská 
Bystrica 91 km, Poprad 70 km, Martin 81 km, 
Bratislava 298 km.

Google

Ružomberok

Brezno
smer - Banská Bystrica

smer - Poprad

smer - Martin

Demänovská 
Dolina - Jasná

Liptovský 
Mikoláš


