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V tomto vydaní:

Pripravované podujatia:

Členovia Slovenskej komory 
stavebných inžinierov (SKSI) 
si 28. mája 2016 v Bratislave 
už po tretíkrát zvolili za svojho 
predsedu Vladimíra Benka. Spolu 
s ním svoje posty obhájili aj prvý
podpredseda Ján Petržala 
a podpredseda Anton Vyskoč.

Oficiálne otvorenie Valného 
zhromaždenia SKSI 2016 sa začalo 
krátko po 9.00 hodine.Účastníkom 
sa postupne prihovoril Predseda 
SKSI Vladimír Benko a pozvaní 
hostia. Ako prvý vystúpil prezident 
Zväzu stavebných podnikateľov 
Slovenska Zsolt Lukáč, po ňom 
sa prítomným prihovoril 
podpredseda ZMOS Milan Muška, 
nasledovali podpredseda 
predstavenstva a investičný riaditeľ 
NDS Vladimír Drienovský, predseda 
Slovenskej komory architektov 
Imrich Pleidel, predseda Komory 
geodetov a kartografov Ján Hardoš 
a na záver dekan Stavebnej fakulty 

STU v Bratislave Stanislav Unčík.
Inžinieri si na tomto Valnom 

zhromaždení SKSI zvolili nie len 
predsedu, podpredsedov 
a predstavenstvo, ale aj členov 
do Autorizačnej komisie SKSI,
zastúpenie v Dozornej aj Etickej 
rade a Disciplinárnej komisii. 

Po znovuzvolení do funkcie 
predsedu sa členom prihovoril 
predseda Vladimír Benko 
so slovami vďaky za prejavenú 
dôveru a spoluprácu, ako aj 
s presvedčením, že po novom 
obsadení Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho
rozvoja sa konečne systémovo 
upresní legislatíva vo výstavbe 
a obstarávaní stavieb smerom 
ku kvalitným projektom 
a kvalitnejšiemu zhotovovaniu 
stavieb.
                    
                                               Red.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2016
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* Výsledky volieb

* ASB GALA 2016 - predseda 
  SKSI Vladimír BENKO 
  sa stal ASB Osobnosťou 
  architektúry a stavebníctva

* Nový Koordinátor skúšok 
  odbornej spôsobilosti na 
  výkon činnosti stavbyvedúceho 
  a stavebného dozoru

* PRACOVNÉ  STRETNUTIE  
  PRE  STAVEBNÉ  ÚRADY
  Autorizácia projektovej 
  dokumentácie

* Vítame nových členov

Odborný seminár "Zvýšené 
požiadavky na obvodové plášte 
od 1.1.2016. Príklady 
a hodnotenia z praxe." 

Členská schôdza odbornej 
sekcie Elektrotechnické 
zariadenia stavieb 
s prezentáciou firmy VENIO

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

Odborný seminár "Drevené 
konštrukcie - krovy a spoje"

Špecializované vzdelávanie pre 
znalcov v odbore Stavebníctvo

14. jún 2016, v RZ SKSI Košice

14. jún 2016, Banská Bystrica

16. - 17. jún 2016, 
Nový Smokovec

28. jún 2016, Banská Bystrica

jún 2016

VÝSLEDKY VOLIEB:
Predseda SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO PhD.
Prvý podpredseda SKSI: Ing. Ján PETRŽALA
Podpredseda SKSI: Ing. Anton VYSKOČ

PREDSTAVENSTVO SKSI:

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO,PhD. 
Ing. Viliam HRUBOVČÁK
Ing. Ján JAKUBOV
Ing. František KINČEŠ
Ing. František LUŽICA
Ing. Andrej MARCÍK
Ing. Ján PETRŽALA
Ing. Otto TOKÁR
Ing. Boris VRÁBEL
Ing. Vladimír VRÁNSKY
Ing. Anton VYSKOČ
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Časopis ASB v spolupráci 
s týždenníkom TREND zorganizoval 
19. mája 2016 jubilejný 10. ročník 
slávnostného odovzdávania ocenení 
spoločnostiam a jednotlivcom 
pôsobiacim v oblasti stavebníctva, 
architektúry a developingu.

Vyvrcholením podujatia pod 
názvom ASB GALA 2016 bolo 
vyhlásenie výsledkov hlasovania 
odbornej poroty a verejnosti 
v kategóriách:

ASB Osobnosť architektúry 
a stavebníctva 2016,
ASB Developer roka 2016,
ASB Stavebná firma roka 2016.

ASB GALA je rešpektované 
podujatie s cieľom každoročne 
oceniť osobnosti a firmy pôsobiace 
v oblasti architektúry 
a stavebníctva a jeho poslaním je 
zároveň aj poukázať na aktuálne 
dianie v tejto oblasti.

ASB GALA sa tradične koná 
pod záštitou prezidenta Slovenskej 
republiky, Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky, Fakulty 
architektúry Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Inštitútu 
urbánneho rozvoja, Slovenskej 
komory architektov, Slovenskej 
komory stavebných inžinierov, 
Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, 
Stavebnej fakulty Žilinskej 
univerzity v Žiline, Stavebnej 
fakulty Technickej univerzity 
v Košiciach, Spolku architektov 
Slovenska a Zväzu stavebných 
podnikateľov Slovenska.

Rozhodnutie o tom, ktoré 
osobnosti a subjekty získajú 
nomináciu na ocenenie 
v jednotlivých kategóriách mala 
vo svojich rukách začiatkom roka 
2016 nominačná komisia. Víťazov 
a výhercov hlavných cien následne 

Na základe nominácií RZ 
SKSI, SOS VUS a predsedu SKSI 
bol zostavený zoznam 
kandidátov na Koordinátora 
skúšok odbornej spôsobilosti 
na výkon činnosti 
stavbyvedúceho a stavebného 
dozora – pomocná funkcia k 
funkcii predsedu Skúšobnej 
komisie SKSI.

Zo štyroch kandidátov, 

ktorými boli doc. Ing. Peter 
Makýš PhD., doc. Ing. Michal 
Božík PhD., Ing. Anna Juhos 
a doc. Ing. Štefan Kolcun CSc. 
sa nakoniec po tajnom 
hlasovaní členov 
predstavenstva stal 
doc. Ing. Peter Makýš PhD.

Novému Koordinátorovi 
skúšok odbornej spôsobilosti 
na výkon činnosti 

určila v nezávislom hlasovaní 
viac ako stočlenná odborná 
porota pozostávajúca 
z osobností slovenského 
stavebníctva, architektúry, 
zo zástupcov štátnej správy 
a samosprávy, ako aj 
z predstaviteľov odborných 
združení a komôr, ktorí pozvanie 
do poroty prijali a hlasovaním 
vyjadrili svoj názor.

Zdroj: Tlačová správa JAGA GROUP, s. r. o.

(Zľava:Milan Murcko, Juraj Škorvánek,Ivan Valent, Ľubica 
Vitková, Vladimír Benko, Róbert Šinály,Matúš Vallo )

ASB GALA 2016 - predseda SKSI Vladimír BENKO 
sa stal ASB Osobnosťou architektúry a stavebníctva 

Nový Koordinátor skúšok odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 
stavbyvedúceho a stavebného dozoru

stavbyvedúceho 
a stavebného dozoru 
gratulujeme a v tejto 
náročnej funkcii prajeme 
veľa úspechov!
                        

                         
                              Red.

Predstavenstvo SKSI na svojom 13. zasadnutí schválilo dobrovoľné členstvo  
fyzickým a právnickým osobám:

Fyzické osoby:

Ing. Ľubomír Lašán
Ing. Pavol Tekula

Právnické osoby: 

DEPONIA SYSTEM, s. r. o. 
Ing. Božena Hamaďáková s. r. o.
IZP – projekt s. r. o.
MAHO projekt s. r. o.

Mašinda, s. r. o.
ZI ZTI s. r. o.
Fyzické osoby: 
Ing. Štefan Ďurčan
Ing. Jozef Fotta
Lukáš Gono

Katarína Kollárová
Ing. Zuzana Lišková
Ing. Karol Ďungel

(doc. Ing. Peter Makýš PhD.)
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Kontaktujte nás:

Úrad SKSI
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Slovenskej komory stavebných
inžinierov zasielame na 
komorové členské adresy 
a zverejňujeme na webovej
stránke
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Obsah príspevku :
1) Vybrané činnosti vo výstavbe – 
vymedzenie pojmov
2) Oprávnenia vydávané SKSI – 
autorizačné osvedčenia a pečiatky
3) Projektová dokumentácia 
z pohľadu platných právnych 
predpisov SR
4) Autorizácia jednotlivých stupňov 
projektovej dokumentácie - príklady
Lektor: Ing. Ján Petržala, SKSI
Ing. Marián Slosarčík, SKSI

V dňoch 25. až 27.5.2016 sa 
uskutočnilo ďalšie z pravidelných 
podujatí, ktoré organizuje agentúra 
Regionálne vzdelávacie centrum 
Košice/Prešov pre profesijnú 
skupinu stavebných úradov, 
starostov, špeciálnych stavebných 
úradov a ďalších záujemcov zo SR.  
Podujatie bolo organizované formu 
„workshopu“ s aktívnym zapojením 
účastníkov a lektorov podujatia 
do systému otázok a odpovedí pre 
jednotlivé zvolené témy. Témy 
pracovného stretnutia vyplynuli 
zo záujmu pracovníkov stavebných 
úradov, ktorí ich prezentovali 
v dopredu vyplnených dotazníkoch 
adresovaných organizátorom 
podujatia. 

Nosnými témami podujatia 
bola problematika vplyvu stavieb 
na životné prostredie (EIA), 
problematika aplikácie správneho 
konania v praxi stavebného úradu, 
ako aj vybrané okruhy aplikácie 
stavebného zákona.

Vďaka predchádzajúcej 
spolupráci SKSI a agentúry RVC 
dostala SKSI v rámci druhého 
vzdelávacieho bloku podujatia 
významný priestor pre prezentáciu 
autorizácie projektovej 
dokumentácie v zmysle stavebného 
zákona, súvisiacich vykonávacích 

vyhlášok a zákona č.138/1992 Zb.. 
Komoru na podujatí 

zastupovali 1.podpredseda SKSI 
Ing. Ján Petržala a predseda 
autorizačnej komisie SKSI 
Ing. Marián Slosarčík, ktorí 
prezentovali vo svojej prednáške 
problematiku projektovej 
dokumentácie z pohľadu vzťahu 
k súčasne platným právnym 
predpisom SR, ako aj z pohľadu 
SKSI a reálne vykonávanej praxe 
v oblasti projektových činností. 
V rámci problematiky projektovej 
dokumentácie bol účastníkom 
podujatia prezentovaný informačný 
portál SKSI a spôsob prístupu na 
tento portál za účelom získania 
informácií o členoch SKSI, najmä 
z pohľadu oprávnení na overovanie 
projektovej dokumentácie  
v jednotlivých kategóriách 
autorizácie.

Celý dvojhodinový blok sa 
niesol v duchu vzájomného dialógu 
účastníkov podujatia so zástupcami 
SKSI, ktorí sa svojimi odpoveďami 
snažili o prezentovanie SKSI ako 
organizácie, ktorej záleží 
predovšetkým na presadzovaní 
kvality v jednotlivých procesoch 
výstavby, medzi ktorými má dôležité 
miesto aj kvalita projektovej 
dokumentácie, a v neposlednom 
rade aj zodpovedný a profesionálny 
prístup pracovníkov stavebných 
úradov a ostatných dotknutých 
orgánov pri zabezpečovaní výkonu 
štátnej správy v súlade s platnými 
právnymi predpismi SR.  

Účasť zástupcov SKSI na 
tomto podujatí bola ďalším krokom 
SKSI pri presadzovaní záujmov jej 
členov v spoločnosti v prospech 
zvyšovania kvality a ochrany 
verejných záujmov vo výstavbe.

PRACOVNÉ  STRETNUTIE  PRE  STAVEBNÉ  ÚRADY
Autorizácia projektovej dokumentácie

Ing. Ján Petržala

V nasledujúcom vydaní:

* O evidencii v zoznamoch

* Stretnutie lídrov 
  Slovenského stavebníctva 
  2016

* Inžinierska Cena 
  2015 - 2016 
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