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Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Príhovor znovuzvoleného 
predsedu SKSI 

 Komora slúži profesii 
autorizovaného inžiniera 

 Videokonferencia SKSI na 
medzinárodnej úrovni: 

 Prednášku prof. Halvonika si 
vďaka videoprepojeniu 
vypočulo až 80 Srbov 

 Vyhlásenie 20. ročníka 
celoštátnej súťaže Stavba roka 

 QUO VADIS slovenské 
stavebníctvo 

 Ďalšie číslo vyjde už 1. júla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie podujatia: 

Odborný seminár: ZÁKLADNÉ 
PRINCÍPY NAVRHOVANIA 
DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ 
PODĽA EN A POROVNANIE S 
STN. 
17. jún 2014, Žilina 

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

Odborný seminár: 
NAVRHOVANIE KONŠTRUKCIÍ 
NA ÚČINKY POŽIARU PODĽA 
EUROKÓDOV.  
18. jún 2014, Košice 

PRÍHOVOR ZNOVUZVOLENÉHO PREDSEDU SKSI: 

Komora slúži profesii autorizovaného inžiniera  
Vážené kolegyne a kolegovia, priatelia, 

je mi veľkou cťou byť opäť zvolený za predsedu našej Komory. Ďakujem 
vám všetkým za prejavenú dôveru a za doterajšiu spoluprácu počas 
môjho 12-ročného pôsobenia v Komore. Počas nasledujúceho obdobia 
budem spolu s kolegami v Predstavenstve pokračovať v dosahovaní 
cieľov, ktoré sme si stanovili už v apríli 2012: 

 obhajovať naše záujmy v pripravovanom novom stavebnom zákone 
a novele zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
inžinieroch aktívnym pripomienkovaním Komory a spoluprácou 
s organizáciami v stavebníctve, 
 presadzovať zavedenie honorárového poriadku na Slovensku 
a v Európe iniciovaním rokovaní s Protimonopolným úradom SR, 
aktívnou prácou v pracovnej skupine Európskej rady stavebných 

inžinierov pre honorárové poriadky a pokračovaním v projekte web portálu pre určenie predbežnej 
ceny, 

 ochraňovať postavenie autorizovaného inžiniera presadzovaním pripravovanej databázy SKSI 
ako súčasti elektronického stavebného konania eSTAK, 

 zabezpečiť, aby celoživotné vzdelávanie hralo dôležitú rolu v profesionálnom živote inžinierov 
a odborníkov v stavebníctve cez projekty v spolupráci s vysokými školami a organizáciami 
v stavebníctve,  

 poskytovať kvalitné služby členom Komory pokračovaním profesionalizácie Úradu a rozšírením 
služieb a výhod členstva, 

 inšpirovať ďalšiu generáciu, aby sa stali autorizovanými inžiniermi zintenzívnením medializácie 
našej profesie na technických univerzitách, stredných odborných školách a medzi širokou 
verejnosťou.  

Naša profesia je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja našej spoločnosti a prináša aj zodpovednosť, 
povinnosť, česť, ale najmä radosť zo služby, ktorú našej spoločnosti svojou prácou poskytujeme. 
Úlohou Komory je podporovať a propagovať profesiu autorizovaných inžinierov, chrániť záujmy 
inžinierov a spoločnosti. Verím, že aj počas nasledujúcich dvoch rokov posilníme naše postavenie 
a pozíciu našej Komory v spoločnosti a teším sa na spoluprácu s Vami.        Vladimír Benko, predseda SKSI 

VIDEOKONFERENCIA SKSI  NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI: 

Prednášku prof. Halvonika si vďaka videoprepojeniu vypočulo 
až 80 Srbov 

Do odbornej prednášky v anglickom jazyku na tému 
Navrhovanie betónových cestných mostov podľa Eurokódov 
na Slovensku sa interaktívne zapojilo až 80 členov zo Srbskej 
komory inžinierov. Skúšobná cezhraničná videokonferencia 
zožala veľký úspech a motivovala slovenských aj zahraničných 
inžinierov pre ďalšiu účasť na podobných akciách. 

„Prednáška od profesora Halvonika na tému Design of 
Concrete Road Bridges according to Eurocodes in Slovakia 
mala vysokú odbornú úroveň. Prezentácie a výmena 
skúseností s krajinami v rámci EÚ prinášajú okrem iného aj 
motiváciu na spoluprácu a uplatnenie sa našich inžinierov 
v zahraničí,“ povedala účastníčka interaktívnej prednášky 
a autorizovaná inžinierka Tatiana Meľová. 

Videokonferenčné prepojenie so srbskou komorou ocenili aj 
samotní srbskí kolegovia, ako informoval Dragoslav 
Šumarac, predseda tamojšej komory: „Sme veľmi vďační za Účastníci zahraničného webinára.       Foto: SKSI 
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Odborný seminár: TECHNICKÉ 
ZARIADENIE BUDOV, 
VYKUROVANIE A 
KLIMATIZAČNÉ ZARIADENIE, 
TEPELNÉ ZARIADENIE A 
ZDRAVOTNÉ ZARIADENIA A 
INŠTALÁCIE. 
19. jún 2014, Trenčín 

Odborná prednáška: PRESTAVBA 
BYTOVÝCH JADIER 
V PANELOVÝCH DOMOCH 
Z HĽADISKA STAVEBNÉHO 
ZÁKONA. 
19. jún 2014, Banská Bystrica 

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

Konferencia: QUO VADIS 
SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO. 
24. jún 2014, Bratislava 

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

22. konferencia: 
HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, 
TUNELOV A INÝCH OBJEKTOV 
INŽINIERSKYCH STAVIEB. 
5.- 7. november 2014, Podbanské 

XIX seminár Ivana Poliačka: 
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE. 
20. – 21. november 2014, 
Bratislava 
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Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 
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Neprešlo jazykovou úpravou.    

zorganizovanie tohto stretnutia cez videoprenos medzi SKSI a našou komorou. Naši členovia boli 
veľmi spokojní, prednášku a celkové prepojenie považovali za užitočné a prospešné.“ 

Odborné semináre pre členov SKSI prostredníctvom videoprenosu začala Komora realizovať už 
v priebehu minulého roka. Stretnutie Slovákov a Srbov cez komunikačný program bolo prvé 

cezhraničné, a teda zároveň skúšobné. Testovala sa ním 
kvalita prenosu obrazu a zvuku a zároveň záujem 
o poskytovanie služby videokonferenčných prednášok 
a seminárov. Zvyšovanie technických požiadaviek na 
dostačujúcu kvalitu si vyžiadalo zakúpenie novej 
techniky.  „Na zabezpečenie tejto videokonferencie sme 
potrebovali náročnejšiu prípravu, ako sa môže zdať. Aby 
bol prenos kvalitný a mal zmysel aj pre inžinierov 
sediacich pred premietacím plátnom, bolo potrebné 
zakúpiť mixážny pult, kameru aj mikrofóny. 
Nainštalovali sme komunikačný program, ktorý 
umožňuje druhej strane vidieť prednášajúceho aj jeho 
prezentáciu na vlastnom počítači či videoprojekcii. Bolo 
potrebné zabezpečiť bezproblémové fungovanie 
internetu, aby nebol prenos prerušovaný, všetko však 
dopadlo dobre a naša snaha nebola zbytočná,“ povedal 
garant SKSI pre videokonferenčné prepojenie a člen 

Predstavenstva SKSI Viliam Hrubovčák.  

„Teší ma hlavne to, že vieme poskytovať našim inžinierom aj takéto nadštandardné služby a som 
rád, že to ocenili aj naši členovia. To, že sa aktívne zapájajú do takýchto akcií, je pre nás výzva 
neustále sa zlepšovať  a skvalitňovať výhody, ktoré im členstvo v Komore ponúka,“ skonštatoval 
predseda Benko, ktorý vyjadril nadšenie pre organizovanie ďalších videokonferencií aj s ďalšími 
zahraničnými inžinierskymi komorami. 

Podľa slov riaditeľky Úradu SKSI Diany Krížovej bol tento odborný seminár zaradený do projektu 
celoživotného vzdelávania členov SKSI a projektu Pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie 
Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, čo naši členovia s radosťou privítali: „Celoživotné 
vzdelávanie formou 
seminárov pod vedením 
špičkových odborníkov 
je pre mňa najlepšia 
forma, ako získavať 
nové informácie a 
usmernenia v odbore,“ 
súhlasila autorizovaná 
inžinierka Meľová.  

Z webinárov Komora 
nahráva aj záznamy, 
ktoré budú postupne 
zverejňované na 
stránke SKSI. Vďaka 
nim si budú môcť naši členovia pozrieť prednášky, na ktorých sa nemohli zúčastniť osobne alebo 
prostredníctvom prenosu.                                                                                                                                              red. 
 

V. Hrubovčák (vľavo) zabezpečoval technické prepojenie videokonferencie. Predseda SKSI V. Benko 
vpravo.                                                                                                                                                                 Foto: SKSI 

Prednášajúci prof. Halvonik počas webinára.    Foto: SKSI 

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 1. júla. 

Termín odovzdania prihlášok: do 30. júna 2014 
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