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Ako ďalej v stavebníctve? 

 

Ako pokračujú prípravy zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe? 

Ktorým smerom sa bude vyvíjať legislatíva v oblasti životného prostredia? Kedy 

môžeme očakávať zavedenie elektronizácie podaní na stavebných úradoch? Aká je 

kvalita stavieb na Slovensku a aká je úloha projektanta k jej dosiahnutiu? 

Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede na konferencii Stavebné úrady 2019, ktorú 

organizuje  Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v dňoch 26.-27.9.2019. Piaty 

ročník  dvojdňovej odbornej konferencie sa koná v hoteli Ski & Wellness Residence Družba 

Jasná v Demänovskej doline. Záštitu nad konferenciou prevzalo aj tento rok Ministerstvo 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Okrem spomínaných tém sa odborníci budú venovať aj pripravovanej legislatíve v oblasti 

energetickej hospodárnosti budov, základným požiadavkam na stavby z hľadiska 

bezbariérového prístupu a užívania, ale aj ďalším otázkam, ktoré aktuálne rezonujú 

v stavebníctve. 

Cieľom konferencie je priniesť nové poznatky a odpovede na nezodpovedané otázky, ktoré 

budú následne aplikované v praxi.  

Konferencia je určená predovšetkým pracovníkom stavebných úradov a verejnej správy, 

projektantom a odborníkom v oblasti stavebníctva. 

Výstavba na Slovensku je znovu na vzostupe. Stavebné úrady majú z roka na rok viac podaní        

a stavebný priemysel sa dostáva na priaznivú úroveň, preto je dôležité sa aktívne venovať 

danej oblasti. Slovenská komora stavebných inžinierov, ktorá združuje viac ako 6000 členov si 

kladie za povinnosť zapojiť sa do diskusie a spoločne s odborníkmi riešiť aktuálne témy 

k spokojnosti zainteresovaných strán. 

 

Na konferenciu je možné sa prihlásiť do 20.9.2019 online 

 

 
O Slovenskej komore stavebných inžinierov 
SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje takmer 5000 autorizovaných 
stavebných inžinierov a viac ako 1000 dobrovoľných členov. Dbá o kvalitu technickej úrovne v oblasti 
projektovania, riadenia a realizácie stavieb, a zároveň sa podieľa na ochrane verejných záujmov v 
oblasti územného plánovania, projektovania, výstavby a chráni práva a oprávnené záujmy spoločnosti. 
Je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC a Európskej rady stavebných inžinierov ECCE. 
SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich 
stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a 
spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva Komora skúšky 
odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor.  
www.sksi.sk 
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