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Vážené členky a členovia našej Komory,  
v uplynulom roku sa naša Komora okrem bežnej činnosti a poskytovania 
služieb našim členom venovala aj vyšším záujmom. Spoločne sa nám 
podarilo uskutočniť viacero pozitívnych zmien, ktoré nám v budúcnosti 
prinesú lepšie podmienky v našej záujmovej oblasti – v stavebníctve.  

Celý rok práce na novom stavebnom zákone je za nami a my budeme 
v novom roku očakávať plody našej snahy v podobe novej legislatívy. 
V novom zákone a s ním súvisiacej 138-čke sme presadili návrhy, ktoré by 
mali zlepšiť postavenie a situáciu projektantov na slovenskom trhu.    

Je už takmer isté, že zákon prinesie novú kategóriu kontrolného statika 
a stavebnotechnický dozor. Vypracovanie projektovej dokumentácie počas 

zhotovovania budú musieť povinne spracovať autorizované osoby s oprávnením.  

Nový stavebný zákon by podľa posledných informácií mohol vstúpiť do platnosti koncom tohto 
roku. Dovtedy sa naša Komora bude zasadzovať o to, aby kompetencie inžinierov ostali 
zachované a aby paragraf 5 nášho zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch bol rozšírený o všetky kategórie, ktoré vzniknú v  zákone. 

Mravenčou prácou, množstvom stretnutí a rokovaní doma aj v zahraničí sme sa opäť o pár krokov 
posunuli vpred aj v oblasti snahy zaviesť v našej krajine honorárové poriadky podobne, ako je to 
v Nemecku . Zrealizovanie takéhoto cieľa nás spoločne stojí veľa síl, no my aj tento rok budeme 
pokračovať v presadzovaní myšlienky zavedenia honorárových poriadkov pre inžinierske 
a architektonické činnosti. Neprestávame totiž zastávať názor, že práve zavedenie minimálnej 
hranice honorárov by mohlo poslúžiť k zvýšeniu kvality a bezpečnosti stavieb v našej krajine.  

Milí projektanti, želám vám v novom roku úspech a pozitívnu energiu, aby vám tento rok priniesol 
len také zmeny, ktoré vás posunú dopredu a také príležitosti, vďaka ktorým budete celý rok 2014 
úspešní a šťastní.                                                                                                                Vladimír Benko, predseda 

NAJVYŠŠIE OCENENIE OD HLAVY ŠTÁTU ZÍSKAL AJ NÁŠ ČLEN:  

Anton Bezák si vyslúžil Rád Ľudovíta Štúra 

Stavbár a projektant Anton Bezák si za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, techniky a 
hospodárstva SR vyslúžil od hlavy štátu Rad Ľudovíta Štúra III. triedy. Vyznamenanie mu prezident Ivan 
Gašparovič udelil pri príležitosti 21. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky.  

„ Vnímam to ako ohodnotenie mojej 35 ročnej práce v slovenskom stavebníctve. Uvedomujem si, že 
toto vyznamenanie patrí aj všetkým mojim 
kolegom, ktorí počas mojej profesijnej kariéry so 
mnou spolupracovali alebo v súčasnosti 
spolupracujú,“  skonštatoval ocenený. 

Návrh na udelenie štátneho vyznamenania 
hosťujúceho profesora Antona Bezáka dala 
Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie 
pri ZSVTS s podporou našej Komory a Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave. 

Bezák je nositeľom mnohých významných 
ocenení. V roku 2003 získal napríklad Plaketu 
akademika Havelku, ktorú mu jeho alma mater 
udelila za dlhoročnú pedagogickú a vedecko-
výskumnú spoluprácu. V roku 2012 získal Cenu prof. Tesára za významný prínos v oblasti rozvoja 
oceľových konštrukcií. Čestné uznanie mu udelilo pred troma rokmi Ministerstvo hospodárstva SR 
a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny SR za zodpovedné podnikanie, výrazný prínos pre hospodárstvo 
a zamestnanosť Slovenskej republiky. Mnohé stavby, na ktorých sa konštrukčne podieľala spoločnosť 
INGSTEEL, ktorej je Bezák generálnym riaditeľom, získali celoštátne ocenenia. Napríklad bratislavský 
Aupark, ktorý je dielom Bezákovho INGSTEELu, získal ocenenie Stavba roka 2002 – Cena ministerstva 
výstavby a regionálneho rozvoja SR.                                                                                                                           red.                                   

Ocenený Anton Bezák 
  



: 

Podujatia: 

Členská schôdza odbornej sekcie: 
ELEKTROTECHNICKÉ ZARIADENIA 
STAVIEB S PREZENTÁCIOU FIRMY 
DOFA 
14. január 2014, Banská Bystrica 

NOVOROČNÁ KAPUSTNICA RZ 
SKSI ŽILINA   
16. január 2014, Žilina 

Odborný seminár: ZOSILŇOVANIE 
BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
23. január 2014, Trnava 

Konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

Odborný seminár: GEOSYNTETIKA 
2014 
4. marec 2014, STU Bratislava 

Statický štvrtok: POSÚDENIE 
BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
PANELOVÝCH BUDOV 
a POSÚDENIE ZVISLÝCH 
TLAKOVÝCH SÍL V STENOVÝCH 
PANELOCH MONTOVANÝCH 
BYTOVÝCH DOMOV 
30. január 2014, Bratislava 

19. konferencia:  STATIKA STAVIEB  
2014  
13. – 14. marec 2014, Piešťany 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 
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POČET ČLENOV SKSI KAŽDOROČNE NARASTÁ: 

Najviac členov zastupujú elektrotechnici 
V uplynulom roku 2013 sa počty členov Slovenskej komory stavebných 
inžinierov zvýšili bezmála o tristo projektantov. K novému roku eviduje 
Komora takmer 6 000 členov, z čoho je 5150 autorizovaných inžinierov 
a ostatní sú dobrovoľnými členmi. 

„Každý rok evidujeme v počte členov našej Komory stúpajúcu 
tendenciu, čo je veľmi dobrá správa. Znamená to, že napriek 
pretrvávajúcej hospodárskej kríze sa záujem o tento druh povolania 
nestratil,“ poznamenala riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

Slovenská komora stavebných inžinierov registruje najviac 
projektantov so zameraním na elektrotechnické zariadenia, k januáru 
2014 má na Slovensku autorizáciu až 880 elektrotechnikov. Druhé 
miesto v počte autorizovaných inžinierov majú statici (750 inžinierov), 
najmenej projektantov máme v oblasti  stavebnej fyziky (35 inžinierov) 
a požiarnej ochrany (14 inžinierov).                                                                     red.                                                                          

Tento rok pripravujeme Valné zhromaždenie a členské schôdze 

Predstavenstvo SKSI schválilo na svojom decembrovom zasadnutí termín tohtoročného volebného 
Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať  31. mája 2014 v Bratislave. Členské schôdze 
Regionálnych združení SKSI sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu: 
05. marec 2014   Členská schôdza RZ SKSI ŽILINA  

12. marec 2014   Členská schôdza RZ SKSI BRATISLAVA 

19. marec 2014   Členská schôdza RZ SKSI B. BYSTRICA 

24. marec 2014   Členská schôdza RZ SKSI TRNAVA 

25. marec 2014   Členská schôdza RZ SKSI KOŠICE                                                    Tešíme sa na vašu účasť! 

Vyhodnotenie seminárov v oblasti energetickej hospodárnosti budov 

Vyhodnotenie vzdelávania a šiestich seminárov SKSI pre autorizovaných inžinierov (A1, I1, I4) 
a odborne spôsobilé osoby na vykonávanie energetickej certifikácie nájdete na webe SKSI.  

 

 

 

 

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 28. januára. 

Informácia o členskom splatnom do 31. januára 2014 na webe 
Minuloročné júnové Valné zhromaždenie schválilo zmeny vo výške členských príspevkov. Ich rozpis 
nájdete na webe SKSI a každému  autorizovanému členovi sme zaslali informáciu s predpisom úhrady 
členského príspevku na komorovú mailovú adresu. Členovia našej Komory majú možnosť uhradiť 
základný členský príspevok na tento rok do 31.  januára 2014.  

 

Vítame nových členov SKSI 
Sľub autorizovaného inžiniera zložilo koncom roka 2013 
do rúk predsedu Komory dvadsaťdva inžinierov:  

Ing. Michal BOCORA         Ing. Kurt KRISTEL      
Ing. Monika BUKOVINSKÁ   Ing. Ján KUBIŠ 
Ing. Marek ČUHÁK      Ing. Konštantín KUNDRÁT 
Ing. Miloš DRUSKA        Ing. Roman LEŠKO 
Ing. Robert GODÁL Ing. Jaroslav OLLAH 
Ing. Katarína HADBAVNÁ Ing. Martin ONDRUŠEK 
Ing. Rastislav HAJACH Ing. Jozef PALUSKA 
Ing. Ján HANČAR  Ing. Ľuboš PETROVIČ 
Ing. Rudolf  HASIČKA Ing. Anton TOMÁŠKOVIČ 
Ing. Pavel HAVRÁNEK Ing. Milan VAŠKO 
Ing. Vratislav KOTRÍK Ing. Peter ŽÁK 

 

 
Predstavenstvo SKSI v decembri schválilo 
nových dobrovoľných členov SKSI: 

Ing. Jarmila BREZNENOVÁ    
Ing. Erich KREUTZ  
Ing. Daniela MAJÁK CEDULOVÁ 
Bc. Dušan MATÚŠKA  
Ing. Miroslav ŠÁRICZKI  
Ing. Roman SCHÜTZ  
Ing. Eva TUCHYŇOVÁ  
Ing. Dagmar VANKÚŠOVÁ  
DRR, s. r. o.  
H&W INVEST spol. s r. o.  
HVAC PROJEKT s.r.o.  
KOPROS s. r. o.  
KUBING s. r. o.  
PAMAGRAF b. d. s. r. o.  
Procer s. r. o.  
PROMOT s. r. o.  
SINTESI, s. r. o.  
TEVYS, s. r. o. 

Vítame vás a tešíme sa na spoluprácu. 
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