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NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Novoročný príhovor predsedu 
SKSI 

 Honorár projektanta: 
 Stále máte možnosť zapojiť 

sa do krátkej ankety 
a vyjadriť svoj názor 

 Predseda odovzdal najvyššie 
ocenenie komory: 
 Čestným členom SKSI sa stal 

Karol Kaldarar  

 Slovenská odborná sekcia 
SKSI Technické vybavenie 
stavieb: 
 Alexander Lieskovský 

vymenovaný za predsedu 
sekcie 

 Aktuálne právne predpisy  

 Ďalšie číslo vyjde 27. januára  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení členovia, kolegyne a kolegovia,  
aj uplynulý rok sa v našej komore niesol v zmysle môjho osobného 
a dlhodobého predsavzatia „odstraňovať chyby v systéme nášho 
slovenského stavebníctva“. Je to síce ambiciózne predsavzatie a praktik 
by mohol namietnuť reálnosť môjho plánu na voľnom trhu Európy, ale po 
ďalšom roku práce vo funkcii predsedu stále verím, že tento cieľ nie je 
nemožný. Systém našej záujmovej oblasti je narúšaný dierami 
v legislatíve, verejných obstarávaniach a v nedocenení našej profesie 
z pohľadu nízkych honorárov. Nám sa však darí tieto medzery postupne 
identifikovať a navrhovať ich odstraňovanie, a tým pripravovať 
kvalitnejšie podmienky pre existenciu našej profesie, ktorej cieľom je 
zvyšovanie kvality projektov a zároveň kvality realizovaných stavieb.   

S tímom kolegov z Predstavenstva a volených orgánov,  aktívnych členov 
a zamestnancov Úradu sa nám podarilo smerovať minuloročné aktivity v prospech záujmov našich 
projektantov nielen v oblasti prípravy nového stavebného zákona. Vďaka podpore mnohých z Vás, 
ktorí ste aktívne zabojovali o zachovanie kompetencií autorizovaných inžinierov v novele našej 138-
čky, sme pre nás aj naše ďalšie generácie budúcich stavebných inžinierov zachovali ich oprávnenia 
pre výkon povolania, a to nie je málo.  

Verím, že rok 2015 k nám bude prinajmenšom rovnako priaznivý a bude priať autorizovaným 
inžinierom a celému slovenskému stavebníctvu. Budeme naďalej presadzovať naše záujmy v zákone 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch a v novom stavebnom zákone. 
Posunieme sa bližšie k realizácii uzákonenia honorárových poriadkov s minimálnym stanovením cien 
pre našich projektantov, aby sme prispeli aj k zabezpečeniu kvality stavieb na Slovensku. 
Ponúkneme svoju pomoc pri nastavení verejných obstarávaní, aby sa obstarávatelia už neorientovali 
na obstarávanie s podmienkou minimálnej ceny, ale so zameraním sa na ekonomicky najvýhodnejšiu 
ponuku nielen pre projektovanie, ale aj zhotovovanie stavieb, podobne ako je to v niektorých 
členských krajinách Európy.  

Popri napĺňaniu týchto ambicióznych plánov sa však chceme aj v tomto roku venovať našim členom 
s individuálnym prístupom. Chceme Vám uľahčiť komunikáciu s komorou vďaka novej databáze, na 
príprave ktorej už pracujú naši garanti a zamestnanci. Aj tento rok Vám ponúkneme možnosti 
profesionálne rásť a rozširovať svoje vzdelanie prostredníctvom seminárov, videokonferencií 
a podujatí, ktoré bude organizovať a spoluorganizovať naša komora. Radi prijmeme aj Vaše návrhy 
na skvalitnenie služieb, ktoré Vám pomôžu uľahčiť prácu pri stále narastajúcom byrokratickom 
zaťažení. 

Milí kolegovia, ďakujem Vám za to, že ste nám v uplynulom roku prejavili dôveru a spolupracovali ste 
s našou komorou či už aktívne, alebo ste so záujmom sledovali dianie v našej komore. Prajem Vám 
úspešný a šťastný rok 2015 a želám Vám, aby bol pre Vás plný očakávaných príležitostí a pozitívnych 
skúseností.                                                                                                                             Vladimír Benko, predseda 

PREDSEDA ODOVZDAL NAJVYŠŠIE OCENENIE KOMORY: 

Čestným členom SKSI sa stal Karol Kaldarar  
Projektant, uznávaný odborník v stavebníctve, pedagóg a dlhoročný člen našej komory si  
5. decembra počas zasadnutia Predstavenstva SKSI v Bratislave prevzal najvyššie ocenenie komory. 
Čestné členstvo mu odovzdal predseda SKSI za významnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI, 
 

VYJADRITE SVOJ NÁZOR V ANKETE HONORÁR PROJEKTANTA 

Do 25. 01. 2015 máte možnosť zapojiť sa do krátkej ankety. 

Kliknite TU a prispejte k rozhodovaniu o smerovaní komory  

v oblasti honorovania inžinierov. Ďakujeme Vám za Váš aktívny postoj. 

Vladimír Benko, predseda 
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Najbližšie podujatia: 

Členská schôdza: ODBORNÁ 
SEKCIA ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIE STAVIEB 
A PREZENTÁCIA FIRMY SLOS 
13. január 2015, Banská Bystrica 

Statický štvrtok: NAVRHOVANIE 
SPOJOV OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ PODĽA STN EN 
1993-1-8+NA 
29. január 2015, Bratislava 

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

Statický štvrtok: SANÁCIE 
A ZOSILŇOVANIE 
MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ 
26. február 2015, Bratislava 

20. konferencia: STATIKA 
STAVIEB 2015 
12. – 13. marec 2015, Piešťany 

Konferencia: VÝSTAVBA 
A REHABILITÁCIA 
ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 
08. – 10. apríl 2015, Podbanské 
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Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 
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 za významnú realizačnú činnosť a významnú výchovnú činnosť.  

„Týmto ocenením som úprimne veľmi poctený, človeku v mojom veku dobre padne, že si niekto na 
neho a jeho činnosť takto spomenie. Komoru si vysoko vážim, a to aj z toho pohľadu, že pre mňa 
znamená nielen kolegov, ale aj priateľov, ktorých mám rád. Rozhodne by som chcel pokračoval 

v spolupráci s SKSI a v rozvíjaní vzťahov so 
zahraničím,“ ubezpečil ocenený profesor.  

Karol Kaldarar ukončil štúdiá na Fakulte 
architektúry a pozemného staviteľstva 
Stavebnej vysokej školy technickej 
v Bratislave v roku 1956. Pracoval ako 
projektant v spolupráci s profesorom 
Karfíkom, neskôr pôsobil na Ústave 
stavebníctva Slovenskej akadémie vied. 
Pôsobil tiež v oblasti realizácie stavieb so 
zameraním na prefabrikáciu vo viacerých 
vedúcich funkciách, uspel v rámci 
medzinárodných výberových konaní v 
zahraničí na výstavbe v Afganistane ako 
vedúci pracovník Britskej stavebnej 

spoločnosti. Jeho skúsenosti vyústili následne aj do pôsobenia v oblasti vzdelávania a vedy, bol 
ustanovený do funkcie dekana stavebnej fakulty na univerzite na Malte. Po ukončení týchto 
zahraničných aktivít nastúpil na Ministerstvo výstavby a stavebníctva SR ako riaditeľ zahraničného 
odboru a následne zastrešoval zahraničné vzťahy v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.  

Karol Kaldarar významne prispel k vybudovaniu pevných vzťahov a spolupráce našej komory 
s partnerskými inžinierskymi komorami v zahraničí. Zastupoval tiež komoru pri obhajovaní záujmov 
a profesie inžinierov pred Európskou komisiou v Bruseli v období pred vstupom Slovenska do 
Európskej únie. Vďaka jeho zaangažovanosti sa naša komora aktívne podieľala na založení Európskej 
rady inžinierskych komôr ECEC v septembri 2003.  

Návrh na udelenie ocenenia Karolovi Kaldararovi podal autorizovaný inžinier a Čestný člen SKSI 
Miloš Nevický. „Svojim konaním a príkladom významne prispel ku zvyšovaniu odbornosti aj 
stavovského povedomia odborníkov vo výstavbe, za čo si zaslúži poďakovanie a ocenenie.“   

O udelení Čestného členstva rozhoduje Predstavenstvo SKSI na základe podnetu a môže byť udelené 
jednotlivcom aj organizáciám. Komora má v súčasnosti 29 čestných členov, ktorí sa významne 
podieľali na jej činnosti.                                                                                                                                                    red.     

SLOVENSKÁ ODBORNÁ SEKCIA SKSI TECHNICKÉ VYBAVENIE STAVIEB: 

Alexander Lieskovský vymenovaný za predsedu sekcie  
Predstavenstvo na svojom 4. zasadnutí dňa 5. decembra vymenovalo za predsedu Slovenskej 
odbornej sekcie SKSI Technické vybavenie stavieb autorizovaného inžiniera Alexandra 
Lieskovského. Lieskovský pôsobí vo funkcii predsedu sekcie od 1. januára 2015 a je členom Výboru 
Regionálneho združenia SKSI Košice. Vedenie sekcie prevzal po Jaroslavovi Valášekovi.                red.  

AKTUÁLNE PRÁVNE PREDPISY: 

V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK): 

 Novela zákona č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi  v MPK do 13. januára 2015. 
Môžete podporiť Hromadnú pripomienku Asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR.  

 Návrh zákona Autorský zákon v MPK do 16. januára 2015. 

Schválené predpisy a dokumenty: 

 Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2020 – návrh, schválená 07. januára 2015 . 

 Návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov,  schválený s pripomienkami  9. januára 2015, s účinnosťou od 1. apríla 2015. 

 Zákon č. 293/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku, schválený 23. septembra 2014 s účinnosťou od 2. januára 2015. 

Predpisy vrátené prezidentom SR na opätovné prerokovanie: 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 27. januára. 

Predseda Vladimír Benko odovzdáva ocenenie Čestnému členovi SKSI 
Karolovi Kaldararovi.                                                                                    Foto: SKSI 
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