
V dňoch 28.-29. septembra 2017 organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) už tretí ročník

celoslovenskej odbornej konferencie Stavebné úrady 2017, ktorá sa konala v hoteli Ski & Wellness Residence Družba

Jasná v Demänovskej doline. Konferencia sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej

republiky. Tretí ročník konferencie privítal 220 účastníkov z radov štátnej a verejnej správy, stavebných úradov, širokej

odbornej verejnosti, ale aj podnikateľských subjektov. Za ministerstvo sa konferencie zúčastnili generálny riaditeľ sekcie

výstavby Ing. Tibor Németh, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy Ing. Viera Rajprichová, PhD. a Ing. Zuzana

Kovácsová, vedúca oddelenia metodiky a koncepcie.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR oboznámilo účastníkov s pripravovaným návrhom nového stavebného zákona ako

aj s legislatívnymi zmenami, ktoré budú z nového stavebného zákona vyplývať. Odborníci Ministerstva dopravy

a výstavby SR - Mgr. Salajová, JUDr. Dancák, Ing. Kán sa vyjadrili k témam doručovania písomností formou verejnej

vyhlášky, k predlžovaniu platnosti rozhodnutí, k odstraňovaniu reklamných stavieb, k problematike nebytových budov na

prechodné ubytovanie, k miestnym poplatkom za rozvoj, k stavebným úpravám a udržiavacím prácam líniových stavieb.

Za našu komoru vystúpili so svojimi prednáškami prof. Vladimír Benko, predseda komory a Ing. Ján Petržala,

podpredseda komory, ktorí prítomných účastníkov informovali o jednotlivých typoch oprávnení vydávaných SKSI, najmä

o autorizačných osvedčeniach a pečiatkach, a predstavili aj verejný informačný portál SKSI.

Projekt IngREeS – vzdelávací a školiaci systém pre odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti

a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách odprezentoval prof. Vladimír Benko. Projekt je zameraný na

rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v Slovenskej a Českej republike za účelom naplnenia

energetických cieľov EÚ do roku 2020.

V nadväznosti na zmenu STN 92 0201-2 z júla 2017 plk. Ing. Miroslav Košút z odboru požiarnej prevencie Prezídia

Hasičského záchranného zboru MV SR oboznámil účastníkov so zmenami v oblasti protipožiarnej ochrany. Projekt

BOZP odprezentoval hlavný inšpektor práce Ing. František Košč. Pohľad z praxe poskytol Ing. Radovan Illith, PhD.,

špecialista pre rozvojové štúdie SPP – Distribúcia, a.s.

Druhý deň konferencie pokračoval prednáškou Ing. Anny Gaálovej, riaditeľky odboru štátnej vodnej správy a rybárstva

na sekcii vôd MŽP SR, ktorá súvisela s povoľovaním vodných stavieb a aplikáciou vodného zákona v praxi. O

uplatňovaní cestného zákona v praxi vo vzťahu k požiadavkám na statickú dopravu a navrhovanie miestnych

komunikácií v obytných útvaroch informoval Ing. Tibor Schlosser, CSc., z katedry dopravných stavieb SvF STU

Bratislava.

Úspešné fungovanie databázy, cezhraničná realizácia projektu ingREeS v oblasti

vzdelávania, rozvoj partnerstiev s inými organizáciami, rozširovanie aktivít v oblasti

zviditeľňovania SKSI a jej členov patria medzi priority a základné aktivity komory. Jesenné

obdobie je časť roka, kedy organizácie a inštitúcie organizujú konferencie, školenia a

semináre. Aj SKSI organizuje v tomto období rôzne takéto aktivity, na ktoré Vás pozývam.

Povinná elektronická komunikácia živnostníkov s finančnou správou          
sa zrejme posunie o pol roka

Povinnosť pre všetkých živnostníkov komunikovať s finančnou správou iba
elektronicky sa zrejme o pol roka posunie. Pôvodný návrh novely zákona o správe
daní počítal so zavedením tejto povinnosti od 1. januára 2018, po rokovaniach
zástupcov združení podnikateľov a živnostníkov s prezidentom finančnej správy
Františkom Imreczem by sa tento termín mal posunúť na 1. júla 2018. Pre právnické
osoby sa termín v návrhu nemení a všetky by tak mali s finančnou správou povinne
elektronicky komunikovať od 1. januára 2018.

Slovenská komora stavebných inžinierov pri príležitosti 25. výročia
svojho obnovenia zorganizovala dňa 18. 5. 2017 v hoteli NH Bratislava
Gate One konferenciu INŽINIERSKY DEŇ „Kvalita stavieb“. Záštitu nad
podujatím prevzal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a nad
odbornou časťou konferencie Minister dopravy a výstavby Slovenskej
republiky Arpád Érsek. Cieľom podujatia bolo zorganizovať fórum
profesionálov z oblasti stavebníctva, predstaviteľov štátnej správy
i európskych inžinierskych organizácií a zároveň poukázať na
dôležitosť kvality stavieb pre trvalo udržateľnú spoločnosť od
plánovania, kontroly, realizácie až po následnú údržbu.

Konferencia bola spojená s galavečerom, na ktorom boli slávnostne
odovzdané ocenenia zahraničným a slovenským hosťom. Pamätnú
medailu SKSI za dlhoročné aktívne pôsobenie v stavebnej oblasti a za
osobné zásluhy v SKSI si prevzal Ing. Ján Kollár. Z rúk predsedu komory
Vladimíra Benka si prevzali Pamätnú medailu Inžiniersky deň 2017
prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Svetozár Lichardus, PhD. DrSc. a Ing.
Svätopluk Zídek.

Odborné vzdelávanie v projekte ingREeS

V priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov v Bratislave sa už od apríla 2017 uskutočňujú v rámci

Európskeho projektu ingREeS pravidelné školenia. Zámerom projektu, ktorý bol pripravený v medzinárodnom

prostredí troch krajín Rakúska, Česka a Slovenska, je príprava odborníkov z oblasti stavebníctva na energetickú

efektívnosť a využiteľnosť obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Doteraz SKSI vyškolila viac ako 230 ľudí.

Ohlasy účastníkov boli veľmi dobré.

V šestnástich moduloch prednáša desať lektorov a ďalší odborníci z praxe. Prednášky sú vysielané prostredníctvom

video prenosu do jednotlivých regiónov Slovenska, aby sa i mimo bratislavskí účastníci mohli on-line pripojiť

a sledovať tak nepretržite všetkých prednášajúcich.

Školenia pokračovali októbrovými termínmi pre projektantov, posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov a

praktickými príkladmi z energeticky efektívnych domov a bytov.

Školenia budú pokračovať termínmi:

• 8. – 9. 11. 2017 školenia pre projektantov

• 10. 11. 2017 exkurzia Viedeň

• 14. - 15. 11.2017 školenie pre posudzovateľov energetickej hospodárnosti budov

• 29. - 30. 11. 2017 školenia pre konzultantov udržateľnosti

Každý preberá zodpovednosť za svoje dielo, preto školenia o nových legislatívnych požiadavkách, pokročilých 

formách adaptívneho navrhovania, ekologických výrobkoch v stavebníctve, energeticky efektívnych obvodových 

plášťoch budov, stavebnej fyzike v nadväznosti na energetickú efektívnosť a podobne, sú nevyhnutnou požiadavkou 

súčasnej modernej stavby. 

Cykly školení budú pokračovať do konca novembra, aby tak dostala možnosť čo najširšia základňa týchto profesií 

zúčastniť sa odborného vzdelávania, ktoré im umožní vykonávať prax kvalitne a trvalo udržateľne. Bližšie informácie 

nájdete na www. ingees.eu alebo www.sksi.sk  

K O N F E R E N C I A

Odborno-prezentačný seminár fischer SK s.r.o. – Produkty a systémy firmy fischer a ich použitie pre budovy na 

bývanie v spojitosti s narastajúcou hrúbkou tepelnej izolácie budov

24. október 2017, Košice

Vedecko - odborná konferencia FACILITY MANAGEMENT 2017

24. - 25. október 2017, Štrbské Pleso

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

24. - 25. október 2017, Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica

SAINT-GOBAIN FÓRUM 2017 "Od strechy cez fasádu až do interiéru"

24.október 2017, Košice

26. október 2017, Bratislava

Odborný seminár "Betón podľa novej STN EN 2016:2015"

30. október 2017, Žilina

Odborné školenie "Štruktúrovaná kabeláž a autorizovaný manažment dátovej infraštruktúry"

30. október 2017, Banská Bystrica

ŠTOR CAD – GRAITEC s r.o. Stretnutie projektantov stavebných konštrukcií a TZB

31. október 2017, Košice, RK SKSI KE, Južná trieda 93, Košice

Medzinárodný seminár: CESTY, MOSTY, TUNELY

3. – 9. november 2017, Thessaloniki, Aristotelova Univerzita, Greece

Odborno-prezentačný seminár v spolupráci so spoločnosťou Honeywell s.r.o. - HONEYWELL PRODUKTY 

PRE VYKUROVANIE A VODU

07. november 2017, Košice

Odborný seminár " Tepelné čerpadlá, Ohrev teplej vody"

7. november 2017, Banská Bystrica

47. konferencia elektrotechnikov Slovenska

8. - 9. november 2017, Poprad
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Výzva na zaplatenie členského príspevku za rok 2017

Dňa 9. októbra 2017 rozposielala SKSI písomné výzvy na zaplatenie členského príspevku za rok 2017. Po

doručení písomnej výzvy prosíme členov komory o uhradenie svojho finančného záväzku, inak bude komora

nútená v zmysle zákona vyvodiť dôsledky s tým spojené. V prípade akýchkoľvek nejasností sa môžete obrátiť na

ekonomické oddelenie SKSI.

Dňa 11.- 13. októbra 2017 organizoval Spolok statikov Slovenska konferenciu Zakladanie stavieb 2017. Cieľom

konferencie bola aktuálna výmena praktických skúseností spojených s návrhom a realizáciou základov stavieb,

moderné technológie, stroje a zariadenia pre geotechnické práce, oporné konštrukcie, pažené a tesnené

stavebné jamy, ich odvodňovanie, zlepšovanie vlastností zemín, hornín a geotechnický monitoring.

Zo zahraničných hostí medailu dostali Dipl. Ing. Rolf Rau,
zo Saskej inžinierskej komory, Ing. Csaba Holló zMaďarskej
komory inžinierov a dr inż. Zygmunt Rawicki z Poľskej
komory stavebných inžinierov. Čestné členstvo SKSI z
našich členov získali prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., Ing.
Miroslav Maťaščík, Ing. Ján Ďurica a Ing. Valéria Šepáková,
z českej komory autorizovaných inžinierov a technikov Ing.
Pavol Křeček, prezident Poľskej komory stavebných
inžinierov Mgr inż. Andrzej Roch Dobrucki, prezident
nemeckej komory inžinierov Dipl. – Ing. Hans-Ullrich
Kammeyer a viceprezident ECEC Dipl. – Ing. Klaus Thüriedl.

(zľava): prof. Turček, Ing. Lichardus, Ing. Zídek, dr inż. Rawicki, Dipl. Ing. 
Rolf Rau, prof. Benko, Ing. Holló, Ing. Petržala 

(zľava): Ing. Petržala, Ing. Křeček, Dipl. – Ing. Klaus Thüriedl, Mgr inż. 
Dobrucki a prof. Benko
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