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Najbližšie 
podujatia: 
 
Odborná prednáška 
„Pamiatkový zákon a jeho 
uplatnenie pri obnove 
pamiatok, technologické 
postupy pri obnove" 
18. jún 2015, SKSI Banská 
Bystrica  
 
Statický štvrtok: NOVÉ 
TRENDY V NAVRHOVANÍ 
DETAILOV OCEĽOVÝCH A 
BETÓNOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ  
25. jún 2015, SKSI Bratislava 
 
Konferencia „BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVY NA POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÁCH“  
21. – 23. september 2015, 
Vyhne 
 
 
 
 

Poznáme ďalšieho laureáta Inžinierskej ceny  

Inžinierska cena je celoštátna súťaž, ktorá oceňuje najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia 
v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení 
stavieb. Hlavnú cenu Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2013/2014 
získal  mladý perspektívny stavebný inžinier Jozef Dunaj zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave so 
svojou prácou s názvom Obnova plavárne Grössling. Víťaz si okrem čestného uznania prevzal z rúk 

Vladimíra Benka aj finančnú odmenu v hodnote 
800  eur. 
27. mája SKSI, ako hlavný zriaďovateľ súťaže, 
mala česť privítať vo svojom bratislavskom sídle 
špičkové osobnosti akademickej obce. 
Podujatie svojou prítomnosťou poctili nielen 
predstavitelia ďalších zriaďovateľských 
organizácií - Slovenského zväzu stavebných 
inžinierov, Slovenského elektrotechnického 
zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska 
a Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry 
a stavebníctva – ABF Slovakia, ktoré je zároveň 
aj organizátorom súťaže, ale aj autority našich 

technických univerzít a hlavní aktéri tohto 
príjemného popoludnia, ocenení autori 

diplomových prác.  Úvodné slovo slávnostného odovzdávania ceny patrilo predsedovi SKSI, V. Benkovi, 
ktorý privítal hostí a zablahoželal všetkým oceneným. Následne svoje príhovory predniesli  prorektor 
STU v Bratislave, Marián Peciar, všetci dekani stavebných fakúlt technických univerzít v Bratislave, 
Žiline a Košiciach, a slovo dostal aj predseda odbornej poroty Juraj Nagy. Rečníci pripomenuli hlavnú 
myšlienku súťaže, ktorou zostáva motivovať študentov do súťaživosti a prebudiť v nich chuť presadiť sa. 
Zhodli sa na tom, že kvalita súťažných diplomových prác odzrkadľuje vysokú úroveň vzdelávania, kvalitu 
štúdia ako aj kvalitu samotných absolventov našich technických univerzít. Inžinierska cena je z toho 
dôvodu veľmi vítanou a cenenou aktivitou. Nielenže inšpiruje študentov a zveľaďuje ich úsilie, ale 

významne prispieva aj k propagácii stavbárskej 
profesie. 
 
Ceny udeľovala štvorčlenná odborná porota 
nominovaná vyhlasovateľmi súťaže, ktorá 
hodnotila práce na základe nasledovných 
kritérií: originálnosť, jedinečnosť 
a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup 
k riešenému problému a komplexnosť 
vyjadrenia filozofie riešenia. O Inžiniersku 
cenu, ktorá bola v školskom roku 2013/2014 
organizovaná už po štvrtý krát, sa uchádzali 
absolventi desiatich fakúlt z troch slovenských 

technických univerzít. Každá fakulta mala 
možnosť zaslať organizátorovi - Združeniu ABF 

Slovakia do štátneho kola maximálne šesť najlepších diplomových prác. Ako sme sa dozvedeli, 
zriaďovatelia majú v úmysle súťaž rozšíriť a v budúcom roku osloviť aj zvyšné štyri fakulty.  
 
Laureát Inžinierskej  ceny si svoj úspech vysvetlil originálnym výberom témy diplomovej práce a formou 
jej spracovania. „Vždy som si vyberal ťažšie projekty, ktoré som bral ako výzvu. Rekonštrukcia existujúcej 
budovy s reálnymi problémami, ktoré som musel riešiť sa mi zdali byť zaujímavé pre záverečnú prácu,“ 
uviedol Jozef Dunaj. Prezradil o sebe, že už pred štátnicami začal pracovať v projektovej kancelárii ako 
projektant, kde zbiera skúsenosti z praxe stavebníctva a architektúry. „V budúcnosti sa chcem stať 
autorizovaným stavebným inžinierom,“ dodal víťaz. 
 

Foto: SKSI 

Foto: SKSI 
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Ďalšie podujatia: 

 
Seminár ku skúške odbornej 
spôsobilosti na výkon 
činnosti STAVBYVEDÚCI a 
STAVEBNÝ DOZOR 
16. - 17. jún 2015, SKSI Žilina 

 
Odborný seminár 
„Navrhovanie a 
posudzovanie vystužených 
konštrukcií cestných 
komunikácií v programe 
MACREAD" 
24. jún 2015, SKSI Banská 
Bystrica 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás: 
Diana 
Chovancová Stanková 
 
Úrad SKSI 

chovancova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Už tradične udelila porota okrem ceny pre samotného víťaza aj tri čestné uznania. Každé z nich bolo 
honorované sumou 400 eur.  
 

Čestné uznania boli udelené nasledovným autorom: 
  
 Autor: Ing. Ondrej Kalus 
 Názov dipl. práce: „Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy      
teplej úžitkovej vody pre rodinný dom“ 
 Autor: Ing. Michal Mižák 
 Názov dipl. práce: „Multifunkčný bytový dom“ 
 Autor: Ing. Róbert Idunk 
 Názov dipl. práce: „Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy“ 
                                                                                                                                                                                                         red. 

Kontroly využívania registračných pokladníc 
V decembri 2014 sme vás na stránkach Newslettera informovali 
o zmenách v zákone č. 289/2008 o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice. Tie rozšírili okruh podnikateľov, na 
ktorých sa vzťahuje povinnosť evidovať tržby prijaté v hotovosti 
registračnou pokladnicou.  Od 1. apríla 2015 sú teda aj osoby 
vykonávajúce architektonické činnosti, inžinierske činnosti a 
technické poradenstvo, prijímajúce hotovosť, povinné    
používať klasické, resp. virtuálne registračné pokladnice. 
V súvislosti s tým si vás dovoľujeme upozorniť na zvýšenú 
kontrolu pokladníc počas mesiaca jún, ktorú ohlásila finančná 
správa. Kontrolóri daňových úradov sa zamerajú 
predovšetkým na podnikateľov poskytujúcich novo doplnené 
služby a budú preverovať, či si plnia uvedenú povinnosť. 
Všetky potrebné informácie k predmetnému zákonu nájdete tu. 
                                                                                                                                                                                                   red. 

 
                            

 

 

 

 

SLUŽBA STN-ONLINE PRE ČLENOV KOMORY 

Do existujúceho balíka pribudli nové normy  

Jednou z atraktívnych výhod členstva SKSI pre autorizovaných 
inžinierov a dobrovoľných členov – fyzické osoby - ostáva 
možnosť využívania elektronického prístupu k normám 
prostredníctvom služby STN-online. V rámci základného 
členského príspevku na príslušný kalendárny rok komora 
zabezpečuje prístup k technickým normám vo formáte PDF. 
Aktuálna zmluva o poskytovaní tejto služby zjednocuje 
elektrotechnické, stavebné a technologické balíky noriem do 
jedného spojeného balíka. Dnes má každý člen k dispozícii 
prístup ku všetkým týmto skupinám zahŕňajúcich viac ako 11 000 
noriem za jeden poplatok. „Ambíciou komory je neustále 

rozširovať zoznamy noriem, ktoré členovia potrebujú k výkonu svojej profesie, a to bez vplyvu na cenu 
poskytovanej služby. Tento zámer sa nám darí napĺňať, pretože v týchto dňoch bolo do zoznamu dodatočne 
sprístupnených 52 nových noriem,“ prezradil pozitívnu správu predseda SKSI Vladimír Benko. Členovia 
komory sa teda môžu tešiť na 16 nových noriem STN triedy 02, 35 nových noriem STN triedy 42 a jednu 
dodatočnú normu STN 27 0043. Pripomíname, že členovia využívajúci normy v tlačenej podobe si môžu 
objednať službu zvýhodnenej tlače  do konca kalendárneho roka za poplatok 30 eur. Kompletné 
informácie  o prístupe členov SKSI k normám STN nájdete aj na našich webových stránkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    red.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 30. júna 2015. 

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON ČAKÁ NA ODOBRENIE PARLAMENTOM 

27. mája bol vládou schválený nový stavebný zákon. Vládny návrh zákona o územnom plánovaní a 
výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon), ktorý bol 1. júna odoslaný na 
rokovanie Národnej rady SR nájdete na našich webových stránkach v Členskej zóne. Zákon by mal 
po schválení parlamentom nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016. 

  

Foto: unms.sk 
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