
01/2016 26. január 2016 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto 
vydaní: 

 Poďme to zmeniť – 
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predsedu SKSI 

 Výberové konanie na 
poisťovacieho makléra 

 Prístup k normám po 
novom 
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Najbližšie 
podujatia: 
 
 

Odborný seminár: 
BEZPEČNOSŤ STAVIEB - 
Bezprievlakové stropné 
dosky 

27. január, Bratislava 
 

Členská schôdza odbornej 
sekcie Pozemné stavby a 
architektúra 
2. február , Banská Bystrica 
 
Členská schôdza odbornej 
sekcie Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo a 
územné plánovanie 
3. február, Banská Bystrica 
 
 
 

POĎME TO ZMENIŤ  

Stiahnutie návrhu novely stavebného zákona. Apollo Business Centrum 1, Centroom v 
Piešťanoch, 3nity Bratislava. Jedna pohroma za druhou. Ak by človek posudzoval v závere 
uplynulého roka prácu stavebných inžinierov a stavebných firiem len na základe novinových 
titulkov, verdikt by bol nemilosrdný. Našťastie, život v našej krajine netvoria len headliny 
bulvárnych médií. A hoci jedna z prvých novinárskych otázok tohto roka adresovaných SKSI opäť 
smerovala k problematickej stavbe, ani zatvorenie akvaparku Galandia pre narušenú statiku nám 
nemôže zabrániť v budovaní pozitívneho obrazu našej profesie v slovenských podmienkach. 
 

Pozitívne informácie zatiaľ nie sú spoločenskou objednávkou. 
Správy, ktoré hovoria o kvalitnej práci - v našom prípade 
o desiatkach pevných mostov, stabilných konštrukciách či 
dlhej životnosti stavieb - sa do médií nedostávajú. Je to 
čiastočnej aj naša chyba – o pozitívach málo hovoríme. 
Kvalitnú prácu vnímame ako samozrejmosť. Poďme to zmeniť. 
A nejde o lacnú propagandu, ale sebavedomé prezentovanie 
výsledkov, na ktoré sme prirodzene hrdí.  
 
Milí kolegovia, 
 
želám nám všetkým do nového roku, aby odrazenie 
stavebníctva od dna, ktoré sme zaznamenali v ostatnom čase, 
bolo pomyselným štartom do lepších čias. Aby nový stavebný 
zákon vytvoril pre našu prácu podmienky, ktoré jej patria. 
A aby sme nový rok prežili v zdraví a pohode. 

         Vladimír BENKO, predseda 

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA POISŤOVACIEHO MAKLÉRA 
  
Podľa ustanovenia § 12 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sú všetci  
autorizovaní inžinieri povinní mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť v súvislosti s výkonom ich činnosti. Autorizovaný inžinier sa môže poistiť cez rámcovú 
zmluvu SKSI s aktuálne vybranou poisťovňou alebo individuálne - v takom prípade je povinný 
informovať komoru o individuálnom poistení. 
 
Slovenská komora stavebných inžinierov vyhlásila výberové konanie na poisťovacieho makléra 
na zabezpečenie poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania členov SKSI 
cez rámcovú zmluvu SKSI na poistné obdobie od 01.04.2016 do 31.03.2017.  
 
Výber zabezpečuje Predstavenstvo SKSI a na tieto účely zriadená výberová komisia. Cieľom je 
zabezpečiť členom SKSI čo najvýhodnejšie poistenie na nadchádzajúce poistné obdobie. 
Uchádzači o poskytovanie služieb poisťovacieho makléra zasielajú v tomto období svoje žiadosti 
o zaradenie do výberového konania. O výsledku výberového konania budeme informovať 
prostredníctvom informačných nosičov SKSI.                                                                                              

Red. 
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Ďalšie podujatia: 

 

Seminár ku skúške 
odbornej spôsobilosti na 
výkon činnosti 
stavbyvedúci /stavebný 
dozor 

2. - 3. február, Trnava 
 
Členská schôdza odbornej 
sekcie Statika stavieb 
4. február, Banská Bystrica 
 
Odborno-prezentačný 
seminár k problematike 
navrhovania konštrukcií z 
betónu vystuženého 
oceľovými vláknami 
Dramix 
4. február, Nové Zámky 
 
Členská schôdza odbornej 
sekcie Elektrotechnické 
zariadenia stavieb s 
prezentáciou firmy 
LEGRAND Slovensko7 
9. február, SPŠ J. Murgaša, 
ul. Hurbanova 6, Banská 
Bystrica 
 
Členská schôdza odbornej 
sekcie Vodohospodárske 
stavby 
10. február, Banská 
Bystrica 
 
 
 
 

Kontaktujte nás: 
Ivana Potočňáková 
 
Úrad SKSI 

tlacove@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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PRÍSTUP K NORMÁM PO NOVOM 
 

Internetový portál SKSI odkazuje na link, na ktorom možno získať prístup k technickým normám:  
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1268  
Radi by sme upozornili na skutočnosť, že internetová stránka http://stn-online.sk je od decembra 
2015 nefunkčná a zriaďovateľ ju zrušil. Na prezeranie/uloženie STN súborov je potrebné navštíviť 
internetovú stránku http://www.sutn.sk. Ak ste sa dlhšie na internetovú stránku UNMS SR 
nepripájali alebo ste novým členom, môže sa vám stať, že po zadaní adresy "http://stn-online.sk" 
sa vám na monitore objaví hlásenie o neexistencii stránky. Prístup k STN elektronickým súborom 
je však funkčný - priamym zadaním vo vyhľadávači "www.sutn.sk". 
 
Ing. Pavol RUJÁK 

 

 
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA TENTO ROK 
 
Vážení členovia, 

ďakujeme vám za priazeň a členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov. 
Z členstva vám vyplývajú výhody, ktoré môžete začať využívať po uhradení základného 
členského príspevku na rok 2016. Termín splatnosti príspevku je 31. január. 

Informácie o výške členských príspevkov podľa Vášho typu členstva v Komore nájdete na 
odkazoch: 

Autorizovaný inžinier:  členské príspevky na rok 2016 

Dobrovoľný člen - FYZICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2016 

Dobrovoľný člen - PRÁVNICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2016 

V prípade, že máte záujem využívať možnosť zníženého členského príspevku, Komora Vám 
ponúka príležitosť preradenia z členstva autorizovaných inžinierov do dobrovoľného členstva. 
Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, môžu požiadať o vyčiarknutie 
prostredníctvom Žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov a následné 
presunutie k dobrovoľným členom. Komora týmto členom vychádza v ústrety a pri využití 
možnosti presunu do dobrovoľného členstva zrušila zápisné poplatky. Táto možnosť je výhodná 
pre členov, ktorí aktívne nevyužívajú svoju pečiatku a nevykonávajú svoju činnosť či už dočasne 
alebo dlhodobo, ale majú záujem zostať členmi Komory so stavovskou cťou.   
         

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich schránkach 09. februára. 

 

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOMORY 

Predstavenstvo SKSI na svojom 10. zasadnutí schválilo dobrovoľné členstvo 
fyzickým a právnickým osobám: 
 
Právnické osoby:      
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.; AStaB, s.r.o.; B&B Projekt, s.r.o. ; CS&B, s.r.o.; 
CEOS, s.r.o.; dymovent, s.r.o.; ENData, s.r.o.; MA Project, s. r. o.; Projekčná kancelária 
Gottschall s. r. o.; Rivent spol. s r.o.; SKOKAN, s.r.o. ; Strucon SK, s. r. o.; 
TRANSMISSION LINES PROJECTS, s r.o.; TUBICON, s.r.o. 
 

Fyzické osoby:  
Ing. Dušan BERNAŤÁK, Ing. Ivan BÍREŠ, Ing. Róbert ELZER, Ing. Tomáš FUNTÍK, PhD., 
Ing. Ján HOLLÝ, Ing. Peter HRADSKÝ, Bc. Martin KOSTKA, Ing. Peter LENDVAY,  
Ing. Marián MICHÁLEK, Ing. Peter OROLIN, PhD., Bc. Stanislav PRCÚCH 
 

Tešíme sa na spoluprácu. 
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