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* Stretnutie lídrov slovenského
   stavebníctva 2016

* Ocenenie SKSI pre najlepšie
  diplomové práce

* Komisie a rady SKSI majú 
  nové vedenie

* Vítame nových členov

* ingREeS 

STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2016

Predseda SKSI prof. Dipl.-Ing. 
Dr. Vladimír BENKO, PhD. sa 
zúčastnil konferencie, ktorá sa 
konala 9. júna 2016 v 
Bratislavskom hoteli Radisson 
Blu Carlton Hotel.

Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 2016 sa 
uskutočnilo za účasti 
popredných predstaviteľov 
stavebného sektora. Na 
konferencii vystúpil minister 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Roman Brecely, 
štátny tajomník Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Arpád Érsek, 
generálny riaditeľ Národnej 
diaľničnej spoločnosti, Róbert 

Auxt, Zita Táborská, 
predsedníčka Úradu pre verejné 
obstarávanie a mnoho ďalších. 
Minister vo svojom prejave 
hovoril o aktuálnom stave 
stavebného sektoru na 
Slovensku, o investovaní v 
regiónoch, financovaní a o 
potrebe zaoberať sa novelizáciou 
stavebného zákona.

V druhej časti konferencie 
vystúpil v rámci diskusného 
panela aj predseda SKSI prof. 
Benko, ktorý hovoril o potrebe 
nastavenia systému v 
slovenskom stavebníctve a o 
nutnosti novelizácie Stavebného 
zákona.

                  
      Red.

PREDSEDA SKSI A REGIONÁLNE ZDRUŽENIA 
BRATISLAVA A KOŠICE OCENILI DIPLOMANTOV

20. medzinárodný veľtrh: 
SECURITY BRATISLAVA

Seminár ku skúške odbornej 
spôsobilosti na výkon činnosti 
STAVBYVEDÚCI / 
STAVEBNÝ DOZOR

18. konferencia 
„ZAKLADANIE STAVIEB 2016

41. AKTÍV PRACOVNÍKOV 
ODBORU OCEĽOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ: STAV A 
PERSPEKTÍVY ROZVOJA

Seminár DOPRAVNÉ STAVBY 
A DOPRAVNÉ INŽINIERSTVO 
AKO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA

7. - 9. september 2016, Bratislava

13. - 14. september 2016, Trnava

12.- 14. október 2016, Stará Lesná

19. - 21. október 2016, Štrbské Pleso

15. - 16. november 2016, Jasná

“ Tradičné udeľovanie ocenení pre 
diplomové práce absolventom 
vysokých škôl sa uskutočnilo aj 
tento rok na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave a Technickej 
univerzite v Košiciach. Slovenská 
komora stavebných inžinierov 
ocenila štyroch čerstvých inžinierov  
za vynikajúce študijné výsledky a 
výborné vypracovanie a úspešné 
obhájenie diplomoviek. 

Cenu predsedu SKSI si na STU v 
Bratislave zaslúžila Ing. Michaela 
Poliaková s diplomovou prácou: 
Obytný súbor Rezidencia Hron, 
Zvolen. Cenu predsedu 
Regionálneho združenia SKSI 

Bratislava získala Ing. Lucia 
Kocandová, ktorej diplomová práca 
nesie názov: Teplovzdušné vetranie 
a vykurovanie výrobných a 
skladových priestorov priemyselnej 
haly. V Košiciach si cenu predsedu 
SKSI prevzal Ing. Miroslav 
Kaľavský, s diplomovou prácou: 
Budova pre administratívu a cenu 
predsedu Regionálneho združenia 
SKSI Košice si odniesol Ing. Jozef 
Gura za diplomovú prácu: Nosná 
betónová konštrukcia kostola.

Oceneným srdečne gratulujeme a v 
ďalšom profesijnom živote prajeme 
veľa úspechov a tvorivých nápadov!

             Red.
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Predstavenstvo SKSI na svojom 1. zasadnutí schválilo dobrovoľné
členstvo fyzickým a právnickým osobám:

Právnické osoby: 

Archistat s. r. o. 
GRART, s. r. o. 
Ing. František Hladký s.r.o.
Interiér 48, s. r. o. 
J. K. E., s r. o. 
JS projekting s. r. o.
Project Vision s. r. o.
PSKA inžiniering s. r. o.
STATIC STUDIO s. r. o.

Prvé stretnutie v novom 
volebnom období majú za sebou 
členovia všetkých volených 
orgánov Komory zvolení na 
tohtoročnom májovom Valnom 
zhromaždení SKSI.

Takmer 40 inžinierov z 
Autorizačnej komisie, 
Disciplinárnej komisie, Dozornej 
rady a Etickej rady sa 24. júna 
2016 zišlo na Úrade SKSI v 
Bratislave, kde ich privítal 
predseda Vladimír Benko a 
predstavil im víziu ďalšieho 
smerovania Komory. Členovia 
volených orgánov si zvolili 
predsedov a podpredsedov.
Zvolení predsedovia a 
podpredsedovia volených 
orgánov SKSI na roky 2016 -
2018:

Autorizačná komisia:
predseda: Ing. Marián Slosarčík
podpredseda: Ing. Miloš Kedrovič

Disciplinárna komisia: 
predseda: Ing. Vladimír Hanzel
podpredseda: Ing. Bohumil Heis

Dozorná rada:
predseda: Ing. Adolf Lunev
podpredseda: Ing. Imrich Bekeč

Etická rada: 
predseda: Ing. Veronika Tokárová
podpredseda: Ing. Miroslav Hrivík

                              
     Red.

Kontaktujte nás:

Úrad SKSI
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KOMISIE A RADY SKSI MAJÚ NOVÉ VEDENIE

Fyzické osoby:

Bc. Daniel AMBRÓZ
Ing. Tibor ONDRUŠKA
Veronika Angela POKOJNÁ
PaedDr. Milan PONICKÝ
Ondrej PŠENKO
Ing. Norbert VALENT
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ingREeS – vzdelávanie v oblasti energetickej 
efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov v 
budovách pre odborníkov v stavebníctve. Hlavným 
cieľom projektu je pripraviť vzdelávacie programy a 
vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve na Slovensku 
a v Čechách. Svoje vedomosti a znalosti v tejto 
oblasti si budú môcť rozšíriť nielen projektanti, ale 
aj stavbyvedúci, odborníci vykonávajúci stavebný 
dozor a energetickú certifikáciu budov.
Projekt ingREeS, na ktorý SKSI získala finančnú 
podporu z programu Európskej únie, Horizont 2020, 
vnáša do systému celoživotného vzdelávania v 
sektore stavebníctva na Slovensku kvalitatívnu 
zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a 
participácie na vzdelávacích aktivitách. 
Kvalita, profesionalita a kvalifikovanosť
V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie 
a zväzy združujúce cieľovú skupinu projektu s víziou 
zostavenia rekvalifikačných programov pre 
odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej 
riadiacej úrovni, ktorí budú po absolvovaní 
vzdelávacích kurzov disponovať zručnosťami a 
vedomosťami zodpovedajúcimi európskym 
štandardom. Garanciou kvality obsahu vzdelávacích 
a tréningových programov je synergia 
medzinárodných tímov odborníkov podieľajúcich sa 
na ich príprave. Know - how popredných 
slovenských a českých expertov pôsobiacich na 
akademickej pôde, či v praxi podporené a obohatené 
odbornými poznatkami a osvedčenými vzdelávacími 
postupmi z Rakúska, tvorí bázu vzdelávania 
ingREeS. Účastníci našich vzdelávacích programov 
sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti energetickej 
efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov v 
budovách.
Aktuálnosť a funkčnosť
Jednou z priorít komory je zabezpečiť funkčnosť a 
aktuálnosť pripravovaného vzdelávania, ktoré by 
malo zodpovedať novodobým požiadavkám 
stavebného sektora a očakávaniam dnešnej Európy. 
SKSI sa rozhodla do ingREeS tréningových 
programov zaradiť napríklad aj vzdelávací modul 
BIM. Vzhľadom na zahraničnú prax, ktorá hovorí o 
tom, že BIM môže byť pri verejných zákazkách v 
stavebníctve skutočne požadovaná už i dnes, 
ingREeS predpripraví slovenských stavbárov i na 
tento revolučný spôsob komunikácie pri príprave, 
realizácii a správe budov.
Efektívnosť a dostupnosť
Snahou SKSI je tiež vzdelávať efektívne a sprístupniť 
ďalšie vzdelávanie všetkým, ktorým záleží na svojom 
profesijnom raste. Komora postaví gro vzdelávacích 
programov na e-learningu (elektronické vzdelávanie) 
- najmodernejšom spôsobe vzdelávania za pomoci 
informačných technológií. Vďaka e-learningu, ktorý 
je efektívnym prostriedkom na výmenu cenných 
informácií na diaľku, budú vzdelávacie kurzy 

finančne a časovo dostupné pre každého. Naši 
členovia si budú môcť zvyšovať svoju kvalifikáciu 
priamo z pohodlia domova. 
Prestíž a utilitárnosť
Výstupom projektu bude aj databáza top 
certifikovaných odborníkov v oblasti energetickej 
efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov, 
ktorá bude plniť nielen evidenčnú funkciu, ale stane 
sa aj referenčným nástrojom. Preškolení slovenskí a 
českí odborníci sa tak budú môcť zviditeľniť a 
preukázať svoju odbornosť, kvalifikáciu, ako aj 
záujem o kontinuálne vzdelávanie a profesijný rast. 
Zamestnávatelia, firmy, štátne a verejné orgány a 
odborná i laická verejnosť si budú môcť pomocou 
ingREeS databázy veľmi rýchlo a ľahko vyhľadať top 
odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti 
obnoviteľných zdrojov v budovách na Slovensku a v 
Česku. SKSI plánuje prepojiť ingREeS databázu s 
novým Informačným systémom SKSI.
Udržateľnosť
Heslom projektu je i udržateľnosť. Víziou partnerov 
je v rámci projektu ingREeS vybudovať udržateľný 
systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie. Komora 
plánuje pokračovať vo vzdelávaní odborníkov v tejto 
oblasti aj po skočení projektu a zaradiť tieto 
školenia do systému celoživotného vzdelávania 
svojich členov, ako aj ostatných odborníkov v 
stavebníctve.
Dôležitosť a návratnosť
K dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i 
štátne, verejné a profesijné inštitúcie a organizácie a 
firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a 
využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby 
spoločne prerokovali vhodné podporné finančné a 
regulačné opatrenia, ktoré presvedčia 
zamestnávateľov a malé a stredné podniky v 
stavebnom sektore o dôležitosti a návratnosti 
investícií vynaložených do systematického ďalšieho 
vzdelávania svojich zamestnancov. SKSI  bude 
hľadať aj opatrenia na stimuláciu dopytu po 
službách a práci vysokokvalifikovaných odborníkov 
v stavebníctve, čo sa podľa jej očakávaní v 
konečnom dôsledku prejaví i zvýšením kvality 
stavieb na Slovensku a v Českej republike.

Tento projekt získal finančné 
prostriedky z programu 
Európskej únie pre výskum 
a inovácie Horizont 2020 
na základe Dohody o grante 
č. 649925- ingREeS

Kontaktné informácie:
ingrees@sksi.sk
www.ingrees.eu
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