
11/2014 3. jún 2014 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Valné zhromaždenie 2014 

 Inžinieri si zvolili za predsedu 
Komory Vladimíra Benka, 
volili podpredsedov, členov 
Predstavenstva a volených 
orgánov  

 Na Valnom zhromaždení 
sme vzdali hold 11-tim 
inžinierom,  ocenili sme aj tri 
stavebné fakulty 

 Fotoreportáž z Valného 
zhromaždenia SKSI 2014 

 Ďalšie číslo vyjde už 17. júna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLEBNÉ VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI: 

Inžinieri si zvolili za predsedu Komory Vladimíra Benka, 
volili podpredsedov, členov Predstavenstva a volených orgánov  
Po dvojročnom funkčnom období sa predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov stal aj na 
ďalšie dva roky Vladimír Benko. Stavbári si ho opätovne zvolili za šéfa Komory, ktorá združuje takmer 
5900 inžinierov, organizácií a odborníkov v stavebníctve. 
Voľby prebehli počas Valného zhromaždenia SKSI 
posledný májový deň v hlavnom meste. Inžinierov privítal 
aj rektor domácej univerzity Robert Redhammer, ktorý vo 
svojom príhovore požiadal prítomných, aby propagovali 
svoju profesiu, pretože len oni vedia svojmu okoliu 
dokázať, že štúdium pre výkon ich profesie má zmysel. 

Počas svojho pôsobenia v našej Komore i  v školstve som 
sa stretol s nespočetným množstvom odlišujúcich sa 
názorov, prejavov a postojov. Keď sa človek nachádza vo 
vedúcej funkcii a prejde toľkými pozíciami, ako ja, je 
zodpovedný za každý svoj krok, od ktorého mnohokrát 
závisí ďalšie fungovanie ľudí. Uvedomil som si, že koniec 
koncov ľuďom treba robiť dobre aj vtedy, keď to nechcú. A 
toho sa budem držať počas svojho pôsobenia vo funkcii 
predsedu Komory aj naďalej,“ povedal staronový predseda 
SKSI Vladimír Benko. 

Inžinieri počas volieb zahlasovali aj za prvého podpredsedu 
Komory, ktorým sa stal Ján Petržala (bývalý prvý 
podpredseda SKSI) a  podpredsedu SKSI, ktorým je 
opätovne Anton Vyskoč (bývalý podpredseda SKSI).  

„Vyzerá to tak, že naši členovia boli s bývalým vedením SKSI spokojní, keďže sa vo vedení našej 
Komory nič nezmenilo a staré vedenie si zvolili aj na ďalšie dva roky,“ skonštatovala bezproblémový 
priebeh volieb riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

Po dvoch rokoch činnosti Predstavenstva si inžinieri vyberali zo 16 kandidátov 11 členov 
Predstavenstva, zvolili si členov Autorizačnej komisie SKSI, zmenilo sa zastúpenie Dozornej aj 
Etickej rady a Disciplinárnej komisie.  

Na Valnom zhromaždení sme vzdali hold 11-tim inžinierom 
a ocenili sme aj tri stavebné fakulty 

Tohtoročné Valné zhromaždenie bolo výnimočné aj pre autorizovaných inžinierov a všetky tri 
slovenské stavebné fakulty, ktoré si odniesli domov pýchu v podobe Pamätných medailí SKSI. 

Udelením významných 
ocenení v stavebnej 
sfére si uctili odborníci 
prácu svojich kolegov. 

Pamätnú medailu za 
významnú projektovú 
činnosť a organizačnú 
činnosť v SKSI si 
odniesol 60-ročný 
Ružomberčan Ľudovít 
Beťko, ktorý ako statik 
projektoval napríklad 
banskobystrické kino, 
Katolícku univerzitu 

v Ružomberku či Priemyselný park vo Vlkanovej. 

Staronový predseda SKSI V. Benko vkladá svoje hlasy 
do  volebnej urny členov Predstavenstva SKSI.                                                                      
Foto: SKSI 

Udeľovanie ocenení SKSI počas Valného zhromaždenia SKSI 2014.                                                 Foto: SKSI 



Najbližšie podujatia: 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKCIE ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIA STAVIEB 
S PREZENTÁCIOU FIRMY NG 
ELEKTRO  
10. jún 2014, Banská Bystrica 

Vedecko-odborná konferencia: 
"AQUA 2014“ - AKTUÁLNE 
PROBLÉMY VODNÉHO 
HOSPODÁRSTVA 
11. jún 2014, Trenčín 

Seminár ODBORNEJ SEKCIE 
ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIA STAVIEB 
"ELEKTROROZVÁDZAČE, 
PROBLEMATIKA UZEMNENIA 
OCHRANNÝCH VODIČOV, 
POSPÁJANIA" 
13. jún 2014, Trenčín 

Vedecko-odborná konferencia: 
„VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 
2014“ 
17. – 18. jún 2014, Štrbské Pleso 

Odborný seminár: "TECHNICKÉ 
ZARIADENIE BUDOV, 
VYKUROVANIE A 
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE, 
TEPELNÉ ZARIADENIE A 
ZDRAVOTNÉ ZARIADENIA A 

INŠTALÁCIE" 
19. jún 2014, Trenčín 

Konferencia: VYSOKO 
ENERGETICKY EFEKTÍVNE 
BUDOVY POTREBUJÚ VYSOKO 
EFEKTÍVNY NÁSTROJ  
20. jún 2014, Bratislava 

Odborný seminár: NAVRHUJEME 
A STAVIAME BUDOVY S 
TAKMER NULOVOU POTREBOU 
II.CYKLUS  
26. jún 2014, Trenčín 

Konferencia mladých výskumníkov 
„KOMVY 2014“: VODA A 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
17. – 19. september 2014, Bojnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v Komore ocenilo jej vedenie u Mariána Kobzu z 
Trnavy, Pamätná medaila SKSI bola za významnú činnosť v Komore udelená aj Petrovi Kopajovi ako 
odborníkovi za vodohospodárske stavby.  

Ocenenie SKSI si za svoju projektovú činnosť zaslúžil aj 
Liptovskomikulášan Milan Kurpas, ktorý napríklad 
dlhoročne projektoval modernizáciu prevádzok Swedwood 
Slovakia, OZ Jasnú v Závažnej porube či Tatratimber v 
Liptovskom Hrádku.  

Aj ďalšia Pamätná medaila SKSI putovala do Liptova, 
odniesol si ju Ružomberčan Dušan Mišík za svoju projektovú 
činnosť, za organizačnú činnosť v SKSI, i významný podiel 
na šírení a prezentácii Komory. „Som hrdý, že patrím medzi 
ocenených, myslím si, že v našej Komore je viac členov, ktorí 
by si takéto ocenenie zaslúžili,“ povedal Mišík. Medzi jeho 
väčšie stavby, kde pracoval buď ako technológ alebo 
manažér projektu patrí napríklad modernizácia I. tkáčovne 
bavlnárskych závodov v Ružomberku, rekonštrukcia 
námestia v Bánovciach nad Bebravou alebo administratívna 
budova Spoločnej zdravotnej poisťovne v Ružomberku.  

Ján Petržala bol ocenený Slovenskou komorou stavebných 
inžinierov za významnú projektovú a realizačnú činnosť aj 
za organizačnú činnosť v Komore. „Inžinier Petržala svojím konaním a príkladom významne prispel 
ku zvyšovaniu stavovského povedomia odborníkov vo výstavbe, za čo si zaslúži poďakovanie a 
ocenenie,“ zhodnotil dobrovoľný člen Komory Miloš Nevický. Do dielne Petržalu patria stavby 
viacerých nových aj rekonštruovaných priemyselných komplexov, z tých najdôležitejších sú 
napríklad stavby pre U.S. Steel Košice, objekty výrobného areálu SCA Gemerská Hôrka alebo 
investičné celky v rámci priemyselného parku Kechnec a viacero stavieb občianskej vybavenosti. 

Ďalším oceneným bol rodák zo Zvolena  Peter Rastocký, ktorý bol vyznamenaný za svoju projektovú 
aj realizačnú činnosť. Pracoval na projektoch Administratívnej 
budovy hygieny v Banskej Bystrici či Kláštore – Sakrálnej stavbe 
v Detve. 

Ján Tomko si zaslúžil pozornosť Komory za svoju významnú a 
dlhoročnú organizačnú činnosť v SKSI, kde aktívne pôsobil viac 
ako 20 rokov. „Cením si toto významné udelenie Pamätnej 
medaily, pretože to znamená, že sú okolo mňa ľudia, ktorí si 
vážia moju činnosť a prácu pre Komoru od začiatku jej 
existencie,“ povedal ocenený dopravný inžinier Ján Tomko, 
ktorého realizované diela môžeme nájsť nielen na Slovensku, ale 
aj v Čechách či dokonca v Alžírsku. 

Polyfunkčný dom v Bratislave, bytová výstavba sídlisk v 
Miloslavove, Liptovskej Tepličke či Trstenej alebo prestavba 
trstenského kultúrneho domu patria do dielne projektanta Igora 
Urbana, za čo si aj on odniesol jednu z udeľovaných ocenení. 

Peter Zvolenský, medzi ktorého projektované stavby patrí 
napríklad administratívna budova a závodná jedáleň KIA v 

Tepličke nad Váhom aj Agrofarma v Blatnom, získal ocenenie SKSI nielen za svoju projektovú 
činnosť, ale aj za významnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI.  

Ešte minulý rok udelila Komora Čestné 
členstvo v SKSI Jozefovi Kurimskému za 
významnú dlhoročnú spoločenskú a 
organizačnú činnosť v SKSI, za významnú 
projektovú činnosť, za významný podiel 
na šírení a prezentácii SKSI a profesie 
stavebného inžiniera na Slovensku i v 
zahraničí. Čestné členstvo si prevzal 
ocenený Kurimský na Valnom 
zhromaždení Komory v Bratislave. 
Slovenská komora stavebných inžinierov 
vzdala hold aj trom stavebným fakultám 
za ich publikačnú a výchovnú činnosť – 
ocenila Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Stavebnú fakultu Technickej 
univerzity v Košiciach aj Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žiline. 

Ocenený D. Mišík po udelení Pamätnej medaily 
a diplomu.                                                             Foto: SKSI 

Za  bratislavskú stavebnú fakultu prevzal                    
ocenenie prof.  Kopáčik.                   Foto: SKSI 

 V. Benko udeľuje Čestné členstvo SKSI J. Kurimskému.                     Foto: SKSI 
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Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných 
inžinierov   
zasielame na komorové členské 
adresy a zverejňujeme na webovej 
stránke www.sksi.sk 

 

Vydáva:  
Slovenská komora stavebných 
inžinierov 
Mýtna 29, 811 07  Bratislava  
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Neprešlo jazykovou úpravou.    

 Fotoreportáž z Valného zhromaždenia SKSI 2014: 

 

Valné zhromaždenie SKSI 2014 sa konalo 31. mája v aule 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Zhromaždenie viedol 1. podpredseda SKSI Ján Petržala, 
vľavo predseda SKSI Vladimír Benko počas hlasovania. 

Pozvanie na slávnostné zhromaždenie prijali aj vážení hostia (zľava): dekan SvF STU v BA A. Kopáčik, rektor STU v BA R. 
Redhammer, prezident ZSPS Z. Lukáč, prezident Komory geodetov a kartografov J. Hardoš, prezident SZSI J. Nagy, 
prezident Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností D. Petráš. 

Dekani ocenených stavebných fakúlt – zľava: V. Kvočák z TU 
v Košiciach a J. Vičan zo Žilinskej univerzity v Žiline.  

Predseda Slovenskej živnostenskej komory T. Novotný 
počas pútavého príhovoru zožal veľký potlesk.  

Zľava: Prezident SEZ-KES F. Kinčeš 
a podpredseda SKSI A. Vyskoč počas volieb do 
volených orgánov SKSI.  

Volebné urny zapečatili členovia volebnej komisie pre očami 
prítomných inžinierov. 

Inžinieri sa počas diskusie aktívne zapájali do rokovania.  

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 17. júna. 

Voľby prebiehali počas neverejnej časti Valného 
zhromaždenia SKSI 2014. 
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