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STRABAG 
Kvalitné školenie BIM v oblasti TZB od firmy CAD Studio

Zákazník 

STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. je 
renomovaná stavebná spoločnosť, ktorá má v stavebnom 
priemysle na Slovensku už viac ako 55-ročnú tradíciu. V apríli 
1994 sa privatizáciou stala vlastníkom časti š.p. Závody 
inžinierskej a priemyslovej prefabrikácie. V roku 2004 vstúpil 
do spoločnosti STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo 
s.r.o. významný európsky stavebný koncern STRABAG a táto 
spoločnosť sa stala jeho 100% dcérskou spoločnosťou. 

Hlavnými a kľúčovými činnosťami spoločnosti sú najmä: 

- dodávka a realizácia stavieb na kľúč 

- realizácia inžinierskych stavieb 

- výroba a montáž prefabrikovaných konštrukcií účelne 
dopĺňané monolitickými alebo oceľovými konštrukciami 

- realizácia rekonštrukcií historických a pamiatkovo 
chránených stavieb 

Pre klientov realizuje optimálne riešenia a poskytuje 
komplexné služby. Pridanou hodnotou sú vysoká kvalita, 
vysoká výkonnosť, presné plnenie termínov dodávok stavieb 
a silne dimenzované technické i výrobné kapacity, čo posúva 
túto stavebnú spoločnosť medzi najsilnejšie stavebno-
výrobné podniky na domácom trhu. Svoju produkciu 
úspešne exportuje aj na trhy v Maďarsku, v Rakúsku a 
v Českej republike. 

Stratégia 

O tom, či sa komplexná stavba stane aj hospodársky 
úspešnou nehnuteľnosťou, je rozhodnuté už pred začiatkom 
výstavby. Exaktnou koncepčnou prípravou už počas 
projektovania a plánovania je možné ovplyvniť až 80 % 
všetkých neskorších stavebných a prevádzkových nákladov. 
Inými slovami: čím skôr sa zapojí kompetencia staviteľa, tým 
väčší je potenciál optimalizácie. So STRABAG 

teamconceptom spoločnosť ponúka úspešnú realizáciu 
stavebného projektu, ktorá od začiatku zaručí najvyššiu 
možnú efektivitu pri projektovaní, realizácii a počas celého 
životného cyklu. 

BIM je jednou z priorit 

Modelovaniu BIM projektov sa koncern STRABAG zaoberá 
celosvetovo už od roku 2008. STRABAG Pozemné a 
inžinierske staviteľstvo s.r.o. začal svoje dejiny v tejto oblasti 
písať zhruba pred tromi rokmi príchodom Ing. Petra Bažíka. 
Ten sa na svoje pôsobenie na Slovensku najprv 6 mesiacov 
pripravoval v koncernovej centrále v Rakúsku a následne vo 
spoločnosti vytvoril centrálne BIM oddelenie. Aktuálne toto 
BIM oddelenie spolupracuje na niekoľkých interných aj 
externých projektoch, kde za jeden z väčších môžeme 
spomenúť napríklad aktuálnu výstavbu hál pre Mondi SCP 
v Ružomberku. 

V oblasti BIM sa chce spoločnosť posúvať na najvyššiu 
úroveň zručností a preto realizuje vzdelávanie pracovníkov 
externými špecializovanými firmami. 

Hodnotenie prínosov 

Prečo ste sa rozhodli nasadiť Autodesk Revit? 
Softvér Revit patrí do rodiny našich koncernových softvérov. 

Prečo ste si vybrali CAD Studio? 
CAD Studio sa nám pozdáva z pohľadu väčšej orientácie na 
lokálny trh. A taktiež svojimi aktivitami na webovom 
priestore – čiže vidíme určitú pridanú hodnotu. 

Ako prebehla dodávka a školenie? 
Školenie prebiehalo online, prístup školiaceho vyhovoval 
účastníkom školenia. 

Čo vám prináša nasadenie BIM? 
BIM je jednou z našich priorít a prináša pre nás ako stavebnú 
firmu zmenšenie miery rizika, elimináciu chýb, vyššiu 
produktivitu a konkurencieschopnosť. 

Čo Vám prináša spolupráca s CAD Studio? 
Dodanie školení v požadovanom termíne a kvalite. 
 
 

Kontakt:   STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. 

  Ing. Peter Bažík PhD, vedúci oddelenia BIM CZ/SK 

  www.strabag-pozemne.sk – Mlynské Nivy 61/A 

Dodávateľ:  CAD Studio SK s.r.o. - www.cadstudio.sk 

Termín:        2020  

Stav: Revit riešenie funkčné a v prevádzke 
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