
24/2014 2. december 2014 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Zaujíma nás Váš názor: 
 Zapojte sa do krátkej ankety 

 Stavba roka 2014: 
 Danubiana ocenená našou 

komorou získala aj hlavnú 
cenu 

 Novela zákona o verejnom 
obstarávaní: 
 STOP schránkovým firmám 

 Na trhovisku bude 
rozhodovať najnižšia cena 

 Ďalšie právne predpisy: 
 Zákon č. 314/2014 Zb. 

 Zákon č. 293/2014 Zb. 

 Výhody Vášho členstva v 
komore: 
 Allplan 30 Year Edition za 

mimoriadnu cenu 

 Seminár Building Information 
Modeling 

 Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 

 Ďalšie číslo vyjde 16. 
decembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVBA ROKA 2014: 

Danubiana ocenená našou komorou získala aj hlavnú cenu 
Odborná porota, ktorá v celoštátnej súťaži Stavba roka 2014 rozhodovala o Cene Slovenskej komory 
stavebných inžinierov ako jednej z vyhlasovateľov súťaže, trafila aj tento rok do čierneho. Cenu SKSI 
za najlepšie projektové riešenie stavebného diela udelili porotcovia novostavbe Danubiana 
Meulensteel Art Museum, ktorá získala aj titul Stavba roka 2014. 

Galéria moderného umenia Danubiana zdobí polostrov vbiehajúci do Vodného diela Gabčíkovo 
a porotcov zaujala nielen svojím zakomponovaním do krajiny, ale aj technickou náročnosťou 
konštrukcie, ako vysvetlila Mária Brichtová, prezidentka združenia ABF Slovakia, ktoré organizovalo 
tento rok už jubilejný dvadsiaty ročník prestížnej súťaže. Projektantom statiky víťaznej stavby je 
autorizovaný inžinier Marián Halvoň, hlavného stavbyvedúceho robil František Kováč. Autormi 
architektonického riešenia  sú Ján Kukuľa a Jozef Jakuš.  

Na hlavnú cenu boli nominované bez udania poradia okrem víťaznej novostavby Danubiana aj ďalšie 
dve diela. Elektrárňa Piešťany, ktorá oslovila porotcov aj pri udeľovaní Ceny Vydavateľstva Eurostav 
za komplexné progresívne riešenie  architektonického diela, a tiež projekt architekta Irakli Eristavi 
Kulturpark Košice. 

Hlavnú cenu Stavba roka 2014 aj Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov si zástupcovia 
stavby Danubiana prevzali počas galavečera, na ktorom boli udelené v rámci prezentačnej súťaže 
realizovaných stavieb aj ceny ďalších vyhlasovateľov súťaže, a to bez udania poradia. 

Cenu Prvej stavebnej sporiteľne Bytový dom roka 
2014 vrátane rodinného domu získala bratislavská 
novostavba Meinl Residence s 84 bytovými 
jednotkami, polyfunkčnými priestormi a garážami 
v podzemí.  

Za vysokú kvalitu stavebnej realizácie získalo Cenu 
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 
Administratívno – obchodné sídlo TRUMPF 
Slovakia, s. r. o.   

Logistické, administratívne a školiace centrum 
HERZ Slovensko získalo dve ocenenia – Cenu 
Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie 
vedy a techniky a Cenu Technického a skúšobného 
ústavu stavebného za optimálne použitie 

progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe.   

Počas súťaže Stavba roka 2014 boli udelené aj dve ceny za celospoločenský prínos.   

Stavba roka 2014 – novostavba Danubiana  
Foto: Robert Kucmen, Ján Kukuľa, Milan Štrupl 

Stavba roka 2014 – novostavba Danubiana Meulensteen Art Museum.                                               Foto: Robert Kucmen, Ján Kukuľa, Milan Štrupl 

ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR 
Zapojte sa do krátkej ankety, kliknite a pomôžte nám skvalitniť Newsletter 

SKSI.  Ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru do 10. 12. 2014. 
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Najbližšie podujatia: 

Seminár: PRAKTICKÉ POZNATKY 
Z NAVRHOVANIA 
NÍZKOENERGETICKÝCH BUDOV 
2. december 2014,  Trnava 

Konferencia: VNÚTORNÁ KLÍMA 
BUDOV 2014 
2. – 3. december 2014,  Štrbské 
Pleso 

Seminár: HONORÁR 
PROJEKTANTA A STANOVENIE 
CENY PROJEKTU 
3. december 2014, Bratislava, 
Banská Bystrica, Košice, Trenčín, 
Trnava, Žilina 

Seminár: BIM V OBLASTI 
STATIKY 
9. december 2014,  Bratislava 

Členská schôdza: ODBORNÁ 
SEKCIA ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIA STAVIEB 
S PREZENTÁCIOU FIRMY FENIX 
SLOVENSKO 
9. december 2014,  Banská 
Bystrica 

Konferencia: STRETNUTIE 
LÍDROV SLOVENSKÉHO 
STAVEBNÍCTVA 2014/H2 
9. december 2014, Bratislava 

Odborný seminár: NAVRHUJEME 
A STAVIAME BUDOVY 
S TAKMER NULOVOU 
SPOTREBOU ENERGIE 
11. december 2014, Trenčín 

VI. konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
11. – 13. február 2015, Podbanské 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

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

Cenu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava získala rekonštrukcia hradného 
paláca Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavského hradu. Rozhodnutie odbornej poroty o udelení 
Ceny ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR padlo na projekt Inštalácia tandemových 
turbosústrojenstiev KS 03 Veľké Zlievce. 

Cena verejnosti 2014 bola udelená 
prostredníctvom internetového hlasovania 
širokej verejnosti a do hlasovania sa 
zapojilo neuveriteľných 120 754 
respondentov. Najvyšší počet hlasov 
verejnosti získal Hotel The Grand Vígľaš, 
ktorý je dominantou severovýchodného 
ostrohu kopca Javorie medzi Lučencom 
a Zvolenom. Druhé miesto v hlasovaní 
verejnosti obsadila Elektrárňa Piešťany 
a tretia priečka patrí Kulturparku Košice. 

O cenách jubilejného 20. ročníka súťaže rozhodovala 7-členná odborná porota. Oficiálna tlačová 
správa Združenia ABF Slovakia, organizátora súťaže Stavba roka 2014.                                                           red.  

NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ: 

STOP schránkovým firmám 
Od 1. januára 2015 má podľa zámeru predkladateľa - vlády SR vstúpiť do platnosti novela zákona o 
verejnom obstarávaní, ktorej cieľom je eliminovať účasť tzv. schránkových firiem vo verejnom 
obstarávaní. Hlavným dôvodom predloženia návrhu zákona je teda zabezpečiť, aby sa verejného 
obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou. Podľa 
návrhu sa verejného obstarávania bude môcť zúčastniť len taká právnická osoba, ktorá bude schopná 
preukázať vlastnícke vzťahy až po úroveň fyzickej osoby. Výnimku tvoria akciové spoločnosti 
kótované na burzách v členských štátoch Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a 
OECD, ako aj ich dcérske spoločnosti - tieto firmy totiž podľa predkladateľa musia splniť rad 
náročných kritérií, a preto nemôže ísť o klasické schránkové firmy.  

Nové podmienky sa majú týkať nielen nadlimitných, ale aj podlimitných zákaziek. Vzťahovať sa majú 
aj na osoby, ktoré preukazujú finančné a ekonomické postavenie záujemcu, ako aj jeho technickú 
alebo odbornú spôsobilosť. Tým uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorí budú nepravdivo 
informovať o svojej majetkovej štruktúre, bude hroziť pokuta od ÚVO vo výške od 1000 do 10.000 
eur. Detail návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Na trhovisku bude rozhodovať najnižšia cena 
Podľa informácií od člena Predstavenstva SKSI Andreja Marcíka sa bude obstarávanie služieb do 20. 
tisíc eur realizovať prostredníctvom elektronického trhoviska. Obstarávatelia budú vyberať 
dodávateľov služieb podľa najnižšej cenovej ponuky. „Každá stavba je špecifická. Nie je možné určiť 
hodnotu z diela duševnej práce na základe paušalizovania jednotlivých stavieb. Nakoľko nie sú 
uzákonené ani honorárové poriadky pre projektové činnosti a na trhovisku bude rozhodovať 
najnižšia cena, bude za nízke ceny ponúkané na trhovisku možné poskytnúť kvalitné služby?“ 
upozornil Marcík.                                                                                                                                                              red. 

ĎALŠIE PRÁVNE PREDPISY: 

Zákon č. 314/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie s účinnosťou od 1. januára 2015. 

Zákon č. 293/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku s účinnosťou od 2. januára 2015. Novela je zameraná na reklamné stavby. 

 

 

 

 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 16. decembra. 

Cena verejnosti 2014 – Zámok Vigľaš - rekonštrukcia národnej kultúrnej pa-
miatky.             Foto: Ing. arch. Tibor Škandík, Ing. Martin Žilka, Ing. Zsolt Papp 

9. decembra  
v Bratislave 

  VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE 

 

 

Seminár Building Information Modeling   
Spoločnosť M&P a SKSI vás srdečne pozývajú na seminár 
BIM v oblasti statiky, ktorý sa bude konať 9. 12. 2014 
v Bratislave. Účasť na seminári je  pre členov SKSI 
bezplatná a kapacita miest je obmedzená, v prípade 
záujmu sa zaregistrujte na adrese AEC@map.sk. Viac 
informácií o seminári, ktorý je výhodou členstva v SKSI. 

Allplan 30 Year Edition za mimoriadnu cenu 
Na základe spolupráce SKSI a spoločnosti Nemetschek Allplan 
Slovensko s. r. o. si môžete do 15. 12. 2014 zakúpiť plnú verziu 
CAD/BIM systému Allplan 30 Year Edition za mimoriadnu cenu: 

Allplan Engineer iba za 2995 Eur bez DPH 
Allplan Architect iba za 2995 Eur bez  DPH 

Viac informácií o výhode, ktorá vyplýva z členstva SKSI. 
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