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DOHODA O SPOLUPRÁCI SKSI A ŽIVNOSTENSKEJ KOMORY: 

V. BENKO: „Vieme zabojovať vo veciach prospešných pre 
inžinierov a živnostníkov.“ 

Veľká časť členskej základne Slovenskej komory stavebných inžinierov je predmetom záujmu  aj pre 
Slovenskú živnostenskú komoru. To je jeden z dôvodov, prečo sa predsedovia týchto dvoch organizácií 
rozhodli spojiť sily a spolupracovať pre čo najvyšší prospech pre svojich členov. „Združujeme nielen 
živnostníkov, ale aj s.r.o.-čky a viac ako polovica členov živnostenskej komory podniká v stavebníctve. 
S vašou komorou chceme okrem iného spolupracovať aj v prezentácii na verejnosti. Na Slovensku sa 
často zastáva názor, že keď sa navonok nijako neprejavujeme, neozývame a neprezentujeme, sme 
vlastne všetci spokojní a preto sa veci nehýbu. Preto je dôležité ozvať sa a za vašich inžinierov a našich  

živnostníkov sa budú ozývať obe naše 
komory,“ priblížil predstavy 
naplnenia dohody o spolupráci 
s našou komorou predseda 
Slovenskej živnostenskej komory 
Tomáš Novotný.  

Šéf SKSI vidí spoluprácu so 
živnostenskou komorou aj v oblasti 
prípravy právnych predpisov či 
rôznych projektov v rámci 
eurofondov. Tie majú prispieť 
k zlepšeniu situácie inžinierov, ktorí 
podnikajú v našej krajine. „Máme so 
Slovenskou živnostenskou komorou 
veľmi podobné témy a našli sme v nej 

spojenca, s ktorým vieme zabojovať a držať pohromade vo veciach, ktoré budú prospešné pre 
inžinierov a živnostníkov. Memorandum o spolupráci medzi nami považujem za výhodnú dohodu pre 
obe strany,“ doplnil Novotného predseda SKSI Vladimír Benko.   

Dohoda o spolupráci, ktorú šéfovia oboch komôr podpísali v stredu 10. septembra v sídle Úradu SKSI, 
obsahuje aj dôležitý cieľ, o naplnenie ktorého sa Benko dlhodobo presadzuje. „Jedným z dôležitých 
bodov našej spolupráce bude zvýšenie profesionálnej úrovne a kvality všetkých procesov prípravy 
a realizácie stavieb na Slovensku v záujme rozvoja slovenského stavebníctva a konkurencieschopnosti 
slovenských podnikateľov, ktorí pôsobia v stavebnej oblasti. Našim spoločným záujmom bude aj 
cenotvorba,“ vysvetlil. Súčinnosť bude prebiehať aj v oblasti vzdelávania členov oboch komôr či 
kvalifikácie inžinierov a remeselníkov. Aktuálnou aktivitou predstaviteľov inžinierskej a živnostníckej 
komory je spolupráca na projekte Národná sústava kvalifikácií.                                                                          red. 

STATICKÉ ŠTVRTKY V BRATISLAVE: 

Stretnutia statikov v skupine sú príťažlivejšie ako samoštúdium 
Aktuálna jesenná téma z geotechniky prilákala na uplynulý Statický štvrtok do Bratislavy desiatky 
statikov, ktorí sú členmi komory.  V období zvýšených zrážok a očakávaných prívalových dažďov  bolo 
pre nich poučné vypočuť si prednášku Ľuboša Hruštinca o zaťažení zemnými tlakmi. „Prúdenie vody v 
zemine je závislé aj od hydraulického spádu a nesmie prekročiť kritickú hodnotu hydraulického spádu. 
Docent Hruštinec nám ukázal video, aké stopy na zeminách zanecháva prúdenie vody, ak prekročí 
hodnotu kritického hydraulického spádu a ako to prúdenie vyzerá v teréne. To som zatiaľ ešte nevidel 
a som mu za to povďačný,“ vyjadril nadšenie z prednášky aktívny člen komory Jozef Kuzma. Podľa jeho 
slov význam statických štvrtkov, seminárov a prednášok spočíva v tom, že sa tu stretáva veľa 
vedomostných sietí. „V diskusii je možné dozvedieť  sa nové pohľady a súvislosti na novú informáciu, 
pretože pochádza z iných vedomostných sietí, v ktorých táto informácia nadviazala súvislosti s inou 
úrovňou poznania, ako je tá moja. Toto je podľa mňa hlavný dôvod potreby uskutočňovania statických 
štvrtkov a iných vedomostno-skúsenostných podujatí nielen pre statikov, a preto nie je dobré, ak statik 
ostáva iba pri samoštúdiu,“ vysvetlil a dodal, že podľa neho statické štvrtky prospievajú tejto profesii aj  

Zľava: T. Novotný a V. Benko pri podpise dohody o spolupráci SŽK a SKSI.    Foto: SKSI               

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3872


 

Najbližšie podujatia: 

Odborná prednáška: ÚZEMNÝ 
PLÁN MESTA BANSKÁ 
BYSTRICA 
23. september 2014, Banská 
Bystrica 

Odborná prednáška:  NOVÁ 
KONCEPCIA OCEĽOVÝCH 
VLÁKIEN DRAMIX 4D, 5D 
24. september 2014, Banská 
Bystrica 

Odborné stretnutie: STATICKÝ 
ŠTVRTOK V TRENČÍNE 
25. september 2014, Trenčín 

Konferencia: FACILITY 
MANAGEMENT 2014 
30. september – 1. október 2014, 
Štrbské Pleso 

Konferencia: NOVÉ TRENDY 
V OBLASTI ÚPRAVY PITNEJ 
VODY 
1.- 2.  október 2014, Štrbské Pleso 

16. konferencia: ZAKLADANIE 
STAVIEB 2014 
7.- 9.  október 2014, Stará Lesná 

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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z pohľadu navrátenia jej spoločenskej dôležitosti a významu. 

Prednášky s názvom „Statické štvrtky” sú odborné stretnutia, ktoré sú zamerané prevažne na praktické 
riešenia problematiky nosných konštrukcií stavieb. Najbližšie by sa takéto stretnutie malo v Bratislave 
konať 27. novembra.                                                                                                                        Jozef Kuzma, sprac. red. 

Stretnutie na hranici: 

Českí a slovenskí inžinieri rokovali o legislatíve a navštívili zruby  
V českých Veľkých Karloviciach sa od 19. do 21. septembra uskutočnilo 9. stretnutie na hranici. Ide 
o tradičné podujatie českých a slovenských inžinierov, kde prerokúvajú vždy aktuálne problémy, ktoré 
komory a zväzy týchto susedných krajín riešia v stavebnej oblasti. Tento rok rozpútali živú diskusiu 
príhovory predsedov slovenskej a českej komory, ktoré sa týkali prevažne prípravy právnych predpisov. 
Dominovala príprava nášho stavebného zákona a novela stavebného zákona u susedných partnerov 
v roku 2016. Účastníci stretnutia po rokovaniach navštívili hrázdené a zrubové stavby v okolí Veľkých 

Karlovic, ktoré tento rok oslavujú tristé výročie svojej prvej písomnej zmienky. Delegáciu zaujal zrubový 
drevený kupecký dom z roku 1892 s Karlovským múzeom či kostol Panny Márie Snežnej z roku 1754 
v štýle neskorého ľudového baroka. Okrúhle 10. stretnutie na hranici sa uskutoční na slovenskej strane 
v roku 2016.                                                                                                                                                                 Ján Kollár, sprac. red. 

BETONÁRSKE DNI 2014: 

Členovia komory majú zlacnené vložné 
Koncom októbra sa v bratislavskom hoteli Saffron uskutoční konferencia Betonárske dni 2014, ktorú 
organizuje Katedra betónových konštrukcií a mostov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
spolu so Slovenským národným komitétom fib. Jubilejný 10. ročník konferencie podporila aj naša 
komora, vďaka čomu získavajú naši členovia zlacnené vložné na toto podujatie. Cena vložného pre 
nečlena je od 150 do 190 eur podľa dátumu úhrady, členovia SKSI pri zaplatení poplatku do 30. 
septembra  zaplatia za účasť 135 eur, po tomto dátume to bude 150 eur a v prípade úhrady na mieste 
v deň konania konferencie 175 eur. V rámci konferencie sa bude konať aj 1. ročníka súťaže „Zachráň 
vajce betónom“, cieľom ktorého je vytvoriť betónový rámik, ktorý dokáže ochrániť vajíčko pred 
padajúcim závažím čo najdlhšie. Viac informácií o programe Betonárskych dní 2014 a súťaži  Zachráň 
vajce betónom, ktorej generálnym sponzorom je SKSI, nájdete na webe podujatia.                              red.      

INŽINIERSKE KOMORY A ZVÄZVY KRAJÍN V4: 

Pripravujeme sa na 20. výročie zasadnutí  
Okrúhlych 20 rokov sa stretávajú predstavitelia inžinierskych 
organizácií zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ktoré združujú 
odborníkov vo výstavbe, na zasadnutiach inžinierskych komôr a zväzov 
krajín Vyšehradskej štvorky. Tento rok sa 21. zasadnutie inžinierskych 
komôr a zväzov krajín V4 uskutoční v Košiciach. Nosnými témami 
rokovania zahraničných delegácií bude honorovanie inžinierskych 
a projektových prác v krajinách V4 a v Európskej únii. Rokovacie 
rozhovory, výsledky ktorých budú uzatvorené v spoločnej deklarácii, sa 
budú týkať aj nových právnych predpisov v krajinách V4, ktoré súvisia 
s výkonom regulovaného povolania autorizovaný inžinier. Zasadnutie 

predstaviteľov susedných krajín sa bude konať v dňoch od 9. do 11. októbra 2014.                                              red. 

  

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 7. októbra. 

Delegácia Stretnutia na hranici počas exkurzie v okolí Veľkých Karlovic. 
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