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Spoločnosť bola založená v roku 2012 na základe skúse-
ností z pôsobenia v stavebnej praxi v oblasti projektovania 
stavieb, statiky stavieb, riadenia stavebných projektov pre 
priemyselné objekty.
Na základe jasnej vízie o prepojení stavby/výroby/projek-
cie sme postavili silný tím, za ktorým sú mnohé úspešne 
zvládnuté stavebné projekty u nás i v zahraničí.
V priebehu obdobia od založenia sme sa ako spoločnosť 
zameraná primárne na Nosné konštrukcie a statiku stavieb 
v roku 2019 rozšírili o divíziu Pozemného staviteľstva, ktorá 
v rámci spoločnosti zastrešuje projekty formou Generál-
neho projektanta. Spoločnosť je primárne zameraná na 
oblasť projektovania stavieb v oblasti priemyslu a tech-
nológie.

Spoločnosť sa skladá z autorizovaných stavebných in-
žinierov v oblasti pozemného staviteľstva, statiky stavieb, 
architektov, projektantov a konštruktérov s dlhoročnou 
praxou v počte 25 interných zamestnancov.
Projektové riešenie každej zákazky je spracované pomo-
cou 3D softvérov s vlastnosťami Building Information 
Modeling.

Našimi stálymi klientmi sú developeri, domáci aj zah-
raniční investori, generálni dodávatelia stavieb, architek-
tonické kancelárie pre ktorých spracovávame úvodné 
architektonické štúdie, štúdie uskutočniteľnosti až po os-
tatné stupne projektovej dokumentácie v zmysle legislatívy. 
Pre developer a investorov v oblasti logistiky/ľahkej výro-
by zabezpečujeme analýzu potencionálneho územia novej 
investície z hľadiska infraštruktúry, dopravného riešenia a 
celkovej možnosti využitia pozemku pre účel druhu/typu 
výstavby.

Našimi rovnako významnými partnermi sú popredné real-
izačné a výrobné firmy na našom trhu v oblasti pozemného 
staviteľstva, pre ktorých vypracovávame statiku nosných 
konštrukcií, realizačné a výrobné dokumentácie nosných 
konštrukcií.

STAT-KON s.r.o. je členom Slovenskej komory staveb-
ných inžinierov. Pre zvýšenie kvality riadenia projektov a 
poskytnutia profesionálnych služieb je v spoločnosti zave-
dený systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016 v 
odbore Projektovanie pozemných stavieb, uskutočňovanie 
stavieb a ich zmien a inžinierska činnosť v stavebníctve.

Našou úlohou je poskytnúť komplexné projekčné služby, 
zabezpečiť klientovi optimálne investičné náklady a ideálne 
technické riešenie stavby vzhľadom na prevádzkové nákla-
dy objektu pričom dokážeme efektívne využiť investičný 
potenciál investora a maximálne zefektívniť možnosti 
výroby kombináciou prefabrikovaných, monolitických a 
oceľových konštrukcií v jednom stavebnom objekte. 

INVESTORI:

O spoločnosti

OBCHODNÍ PARTNERI:
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Služby
Projekčná činnosť
■    Architektonická štúdia
■    Dokumentácia pre územné rozhodnutie
■    Dokumentácia pre stavebné povolenie
■    Tendrová dokumentácia
■    Realizačný projekt stavby
■    Výrobná dokumentácia PREFAbrikovanej konštrukcie
■    Výrobná dokumentácia Oceľovej konštrukcie

Návrh, analýza nosných konštrukcií
■    Koncepčné riešenie nosného systému
■    Optimalizácia nosnej konštrukcie - horná stavba
■    Optimalizácia nosnej konštrukcie - spodná stavba
■    Prefabrikované konštrukcie z mäkkej výstuže
■    Prefabrikované predpäté konštrukcie
■    Monolitické konštrukcie
■    Oceľové konštrukcie
■    Technologické stavebné jamy

Inžinierska činnosť
■    Analýza územia potencionálnej investície
■    Technický dozor investora
■    Inžiniering
■    Konzultačná a poradenská činnosť
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REFERENCIE Ťažký priemysel 
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ZKW

MONDI SCP

JAGUAR LAND ROVER

HANDTMANN
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PLASTIC OMNIUM

CONSTELLIUM

ARCELOR MITTAL GONVARRI
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■    Hella Slovakia Front-Lighting, Kočovce
■    Výrobná závod DRAKA COMTEQ Slovakia
■    Kováč spol Dubnica nad Váhom
■    Mmc Leoni Slovakia Trenčín
■    Kuka Enco Werkzeugbau

■    Freudenberg výrobná hala
■    Barum Otrokovice technologický most
■    Fortischem briketovacia linka karbidu
■    Výrobná hala Phase

NEMAK SLOVAKIA
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REFERENCIE Ľahký priemysel 
a logistika  

10



BRACCHI

CENTRUM STK

UPS

IKEA
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VGP PARK BRATISLAVA

PANASONIC

HEITEC
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■    Výrobný závod INA KYSUCE, spol. s.r.o.
■    Distribučné centrum Coop Jednota Trenčín
■    Active Zone Poprad
■    Výrobná hala Bartoš
■    Vetropack sklad hotových výrobkov
■    Športová hala Matejka Trenčín
■    Print Alliance Trenčín

■    Obchodné centrum Prekab
■    Minerálna voda Budiš – sklad hotových výrobkov
■    Leoni Slovakia Tr.Teplá
■    SAVE-TECH Trenčín
■    KTM Logistikzentrum AU
■    Swedwood Rozšírenie skladových priestorov

VGP PARK ZVOLEN
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REFERENCIE Stavby občianskej 
vybavenosti  
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MÖBELIX TRENČÍN

BYTOVÝ KOMPLEX BONN

■    Dostavba a nadstavba VPB Areál OMNIA 2000
■    Kongresové centrum hotel Grand Jasná
■    Barum Otrokovice technologický most
■    Bytový dom Avidol
■    ASKO Prešov
■    ASKO Nitra

■    Obchodné centrum Tmt Mall
■    Obchodné centrum – City aréna
■    Bytový dom Čadca
■    Biofarma Tomky
■    HORNBACH Prešov

PARKOVACÍ DOM OMNIA 2000
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STAT-KON, s.r.o.

BUSINESS CENTER MASARYČKY
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
sekcia A, 5. poschodie

telefón:  +421 911 568 007
e-mail:  stat-kon@stat-kon.sk

Ing. Juraj LETKO
Managing director

telefón:  +421 911 568 007
e-mail:  juraj.letko@stat-kon.sk

Ing. Marek MALLO
Technical director

telefón:  +421 918 932 286
e-mail:  marek.mallo@stat-kon.sk

www.stat-kon.sk


