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Najbližšie 
podujatia: 

Vedecko-odborná 
konferencia VETRANIE A 
KLIMATIZÁCIA 2015  
2. – 3. jún 2015, Vysoké Tatry 
 
Statický štvrtok: 
ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ 
KONŠTRUKCIE VYSOKÝCH 
BUDOV V BRATISLAVE  
4. jún 2015, SKSI Bratislava 
 
Prednáška „SKÚSENOSTI 
AUTORIZOVANÝCH 
INŽINIEROV V 
STAVEBNÝCH A 
ÚZEMNÝCH KONANIACH" 
4. jún 2015, SKSI Banská 
Bystrica  
 
20. medzinárodná 
konferencia MĚSTSKÉ 
INŽENÝRSTVÍ KARLOVY 
VARY 2015  
5. jún 2015, Karlove Vary 
 
 
 
 

Komora podporila medzinárodnú súťaž študentov  

Naša Komora  udeľovala ocenenia mladým študentom vôbec po prvýkrát v histórii Medzinárodnej 
konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) stavebných fakúlt ČR a SR. Slávnostné 
odovzdávanie cien sa konalo 14. mája na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  
Do súťaže sa zapojilo spolu šesť slovenských a českých stavebných univerzitných fakúlt, pričom voľba 
víťazov prebiehala v desiatich kategóriách.    

V rámci XVI. ročníka súťaže udeľovala SKSI tri ceny za 
vysokokvalitnú študentskú odbornú prácu so značným 
potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti. Našu 
odbornú komisiu tvorili prof. Puškár, Ing. Minár a Ing. 
Tomko. Ich úloha vôbec nebola jednoduchá. O prestížne 
ceny sa uchádzalo viac ako sto projektov. Z desiatich 
nominovaných prác nakoniec porota udelila ocenenia 
trom najlepším. Ich autori si ceny spolu s finančnou 
odmenou slávnostne prevzali z rúk predsedu Vladimíra 
Benka.  

 

Autor foto: Ing. Peter Ivan 

Ocenení autori a ich diela: 
1.  miesto – Bc. Roland Antal – „Vplyv vetra na budovu nepravidelného pôdorysu 

2.  miesto – Bc. Jakub Čurpek – „Nekompatibilita stavebných materiálov v skladbe plochých    
striech“ 

3. miesto – Bc. Marek Kováč – „Zvyšovanie počiatočných pevností betónu s prímesami“ 
                                                                                                                                                                                                         red. 

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2015 
 
19. mája sa za účasti popredných predstaviteľov 
vlády a zástupcov stavebných, developerských 
a projektových spoločností konalo najväčšie 
diskusné fórum  o smerovaní slovenského 
stavebníctva – Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 2015.      Spoluorganizátorom 
a odborným garantom podujatia bola SKSI.   
 

Stavebníctvo sa vyvíja kladne  

Slovenskému stavebníctvu sa podarilo naštartovať  
rast po dlhej kríze, najmä objemom rozostavanosti. 
Výkony sektora v tomto roku by sa podľa 

očakávania firiem mali zvýšiť o 3,14 percenta. Vyplýva to z druhej kvartálnej analýzy  stavebníctva 
prezentovanej  riaditeľom analytickej spoločnosti CEEC Research na stretnutí lídrov. „Za kladný vývoj 
vďačíme prevažne verejným zákazkám z minulého roka. Pre udržateľný rast bude treba výraznejšie 
oživenie aj u privátnych investorov,“ komentoval Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti. Zlepšenie 
situácie očakáva až 78 percent šéfov stavebných spoločností. Šesť z desiatich spoločností potvrdilo, že 
základom rastu by mal byť rast verejných investícií. Tretina firiem uvádza, že má viac práce než pred 
rokom. Avšak aktuálnym problémom zostáva platobná morálka firiem. Počet firiem ochotných prijímať 
zákazky s nulovou, príp. mínusovou maržou poklesol z 22 na 12 percent. 
 

Novelizácia stavebného zákona 
Minister dopravy Ján Počiatek spolu s ďalšími predstaviteľmi štátnej správy neobišli ani najpálčivejšiu 
tému súčasnosti – prípravu nového stavebného zákona. Avizovali, že táto agenda sa blíži do finále. 
Ministerstvo sa podľa jeho slov snažilo nájsť čo možno najväčší konsenzus, až napokon vznikol posledný 
variant odzrkadľujúci kompromis všetkých zainteresovaných strán. Legislatívna rada vlády dokončila 
 

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4148
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4148
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4148
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4140
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4140
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4140
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4140
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4077
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4077
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4077
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4077
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4077
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4108
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4108
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4108
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=4108


 

 
Ďalšie podujatia: 

Odborný seminár k 
AUTORIZAČNEJ SKÚŠKE 
8. jún 2015, RZ SKSI Košice 
 
Seminár k skúške odbornej 
spôsobilosti na výkon 
činnosti STAVBYVEDÚCI a 
STAVEBNÝ DOZOR 
16. - 17. jún 2015, Žilina 
 
Odborný seminár 
"Navrhovanie a 
posudzovanie vystužených 
konštrukcií cestných 
komunikácií v programe 
MACREAD" 
24. jún 2015 o 9:00 hod.,        
RK SKSI Banská Bystrica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás: 
Diana 
Chovancová Stanková 
 
Úrad SKSI 

chovancova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Neprešlo jazykovou úpravou.    

rokovania a odporučila vláde zákon prijať. Návrh teda v júni poputuje do parlamentu. O ďalšom osude 
nového stavebného zákona vás budeme informovať. 
                                                                                                                                                                                                         red. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

V regiónoch pripravujeme informačné stretnutia o poistení  

Pre zlepšenie informovanosti našich členov o možnostiach a podmienkach poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú pri výkone profesie uzavretej medzi SKSI a poisťovňou plánujeme  v regionálnych 
kanceláriách sériu stretnutí. Prostredníctvom týchto stretnutí makléri sprostredkovateľskej spoločnosti 
RENOMIA poradia našim členom napr. s výberom správneho poistenia, objasnia výhody poistenia cez 
rámcovú zmluvu SKSI, vysvetlia postup pri nahlasovaní a likvidácii poistných udalostí, a pod. Veríme, že 
vďaka týmto stretnutiam zodpovieme najčastejšie otázky o poistení a poskytneme našim členom 
konkrétne formy riešenia podľa ich individuálnych požiadaviek. O presných termínoch prednášok vás 
budeme priebežne informovať prostredníctvom našej webovej stránky.                                                        red.                                         

                                                                                                                                                                                                    
Red.                                                                                                                                                                                                                                             NEBOL VÁM DOPOSIAĽ DORUČENÝ POISTNÝ CERTIFIKÁT? 

Ak ste využili poistenie prostredníctvom hromadnej poistky cez Komoru a doteraz  ste nedostali od 
maklérskej spoločnosti RENOMIA svoje poistné certifikáty, dôvodom môže byť skutočnosť, že ste 
neuhradili samotné poistenie. Druhým možným vysvetlením je, že doteraz nemáte zaplatený 
základný komorový členský príspevok na rok 2015. 

Preto vám odporúčame, vo vlastnom záujme si skontrolovať vyššie spomenuté úhrady.  

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOMORY 

Sľub autorizovaného inžiniera zložilo 17. apríla do rúk predsedu SKSI Vladimíra Benka v Bratislave                
43 inžinierov: 
Ing. Martin Bartoš     Ing. Zoltán Laczko 
Ing. Ján Bátor     Ing. Janka Mihalíková 
Ing. Andrej Blaho                       doc. Ing. Marian Mikulík, PhD.  
Ing. Michal Borsík     Ing. Peter Minarovský   
Ing. František Brliť     Ing. Petr Mojzík 
Ing. Marek Bukoviansky, PhD.   Ing. František Németh 
Ing. Juraj Čaňo     Ing. Jozef Otras 
Ing. Martin Číž     Ing. Peter Paulík, PhD. 
Ing. Anna Denková     Ing. Andrej Prítula, PhD. 
Ing. Ján Fajnor     Ing. Andrej Rybár 
Ing. Martin Formánek    Ing. Ján Sedlák  
Ing. Martin Gúčik     Ing. Peter Siekel 
Ing. Tibor Gyárfás     Ing. Pavel Sliwka 
Ing. Rastislav Hoďovský    Ing. Peter Špánik, PhD. 
Ing. František Jackuliak    Ing. Milan Šulan 
Ing. Július Jahelka     Ing. Róbert Tiffinger  
Ing. Peter Juráš, PhD.    Ing. Attila Tompa  
Ing. Stanislav Jurčo    Ing. Andrej Vachaja 
Ing. Petr Kocourek, PhD.    Ing. Tomáš Vrablec 
Ing. Jaroslav Konôpka    Ing. Peter Vrba 
Ing. Peter Kubini     Ing. Lenka Zajacová 
Ing. Margaréta Kusendová, PhD. 
 
Predstavenstvo SKSI schválilo na svojom   Vítame nových dobrovoľných členov, ktorí  
6. zasadnutí v Žiline nových dobrovoľných členov: donedávna pôsobili ako autorizovaní inžinieri: 
Ing. Roman Hanák  Ing. Marek Záchenský Ing. Štefan Mager  
Ing. Milín Kanuščák Ing. Štefan Žák  Ing. Stanislav Badiar 
Ing. Marek Lisý  Mgr. Marián Soviš  Ing. Milan Čaprnda,EURING, PhD. 
Ing. Pavel Obenau  ProCer Košice, s.r.o. Ing. Pavol Filadelfi    
Ing. Adriana Orfánusová Boček, s.r.o.  Ing. Edita Lešická 
Ing. Ján Paukov  MF Projekt s.r.o.  Ing. Miloslav Uhrin 
RNDr. František Pomorský MIDEAS, s.r.o.   Ing. Jozef Vachálek 

Tešíme sa na spoluprácu. 
 
 
 
 
 
 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 16. júna 2015. 
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