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* Vítame nových členov SKSI

Odborný seminár Statika stavieb 
" Aktuálny stav navrhovania
 tenkostenných konštrukcií."

Odborno-prezentačný seminár 
Školenie systémov spoločnosti 
REHAU "Produkty oddelenia 
inžinierskych sietí"

Odborno-prezentačný seminár 
Školenie systémov spoločnosti 
REHAU "Produkty oddelenia TZB"

Odborný seminár k autorizačnej 
skúške

Odborno-prezentačný seminár 
"Produkty firmy Fischer riešenie 
pre profesionálov"

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

STATIKA STAVIEB 2017 
22. konferencia statikov 

26. januára 2017, AK SKSI Trenčín

02. február 2017, Banská Bystrica

02. február 2017, Banská Bystrica

07. február 2017, Bratislava

14. február 2017, Banská Bystrica

16.-17. február, RK SKSI Košice

16.-17. marca 2017, Piešťany

V roku 1920 bol vydaný zákon na zriadenie Inžinierskej komory pre Česko-
slovenskú republiku. Žiaľ, v roku 1951 boli zákonom zrušené oprávnenia civilných 
technikov a obe inžinierske komory (v Prahe aj Bratislave).

Rok 2017 je teda rokom jubilejným, kedy SKSI oslavuje už štvrťstoročie svojej 
obnovy. Počas tohto obdobia sa v činnosti Komory udiali mnohé dôležité príjemné 
aj menej príjemné skutočnosti. Riešili sme viacero problémov v spojitosti s 
autorizáciou a odbornou spôsobilosťou, právami a kompetenciami inžinierov pri 
výkone povolania autorizovaný stavebný  inžinier; neustále sa snažíme 
odstraňovať nedostatky a zvyšovať úroveň kvality projektovania a realizácie budov 
a inžinierskych stavieb, bojujeme za náležité odmeňovanie projektových prác a 
mnohé ďalšie aktivity, ktoré nás ešte čakajú. Snahou Komory bolo po celý čas 
zabezpečovať vzdelávaciu, osvetovú, poradenskú a publikačnú činnosť najmä pre 
svojich členov.

Počas tohto obdobia mala Komora vo svojom vedení štyroch predsedov SKSI. Boli 
nimi: Ing. Stanislav Schuster (1992 – 1993), Ing. Ján Kyseľ (1993 – 2003), prof. Ing. 
Dušan Majdúch, PhD. (2003 – 2012) a súčasný predseda SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. 
Vladimír Benko, PhD. (od 2012).

Slovenská komora stavebných inžinierov veľmi úzko spolupracuje na vysokej  
úrovni s viacerými profesijnými organizáciami a fakultami, ako napríklad 
Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Komora 
geodetov a kartografov, Stavebná fakulta STU Bratislava, Stavebná fakulta TU 
Košice, či Stavebná fakulta ŽU v Žiline. Taktiež máme veľmi dobre rozbehnutú 
medzinárodnú spoluprácu najmä s krajinami V4, ako aj inými krajinami EÚ, sme 
aktívnymi členmi v ECCE (European Council of Civil Engineers), ECEC (European 
Council of Engineers Chambers).

Aj do budúcnosti sa smerovanie našej Komory zameria najmä na ochranu 
verejných záujmov v oblasti rozvoja výstavby a stavebníctva a uplatňovania 
najnovších odborných poznatkov v praxi. SKSI naďalej bude podporovať odborné 
vzdelávanie inžinierov, aby mohli kvalitne a zodpovedne vykonávať svoje povolanie 
a v súlade s etickými pravidlami  a  právnymi predpismi. Taktiež ďalej 
spolupracovať so strednými a vysokými školami, ako aj s vedeckými inštitúciami, 
zabezpečovať medzinárodnú výmenu odborných poznatkov formou spolupráce s 
komorami a inžinierskymi organizáciami v zahraničí, vykonávať osvetovú, 
informačnú a poradenskú činnosť, podporovať stavovskú česť medzi stavebnými 
inžiniermi, obhajovať a podporovať práva, profesijné, sociálne a hospodárske 
záujmy stavebných inžinierov.            
                                                                                                                    Red.

25. výročie obnovenia SKSI

História obnovenia Slovenskej komory stavebných inžinierov sa 
začala písať pred 25. rokmi, kedy sa v roku 1992 zákonom 138 
znovu obnovila činnosť Inžinierskej komory, s rozhodujúcim 
poslaním – presadzovať odbornosť a kvalitu stavebnej činnosti.

Z historických prameňov vyplýva, že už v roku 1913 sa vo 
vtedajšom Rakúsko-Uhorsku podarilo spolkovým organizáciám 
civilných inžinierov presadiť zákon o inžinierských komorách.

Vážené členky a  členovia Komory!

Dovoľte mi, aby som Vám v novom roku zaželal  veľa úspechov, 
pozitívnu energiu, aby Vám tento rok priniesol len také zmeny, 
ktoré Vás posunú dopredu a také príležitosti, vďaka ktorým 
budete celý rok 2017 úspešní a šťastní. 

Vladimír Benko, predseda SKSI
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Vážení členovia SKSI, aj v tomto roku Vám ďakujeme za Vašu priazeň a členstvo v 
S l o v e n s k e j  k o m o r e  s t a v e b n ý c h  i n ž i n i e r o v .
Z členstva v SKSI Vám plynú výhody, ktoré môžete začať využívať po uhradení 
základného členského príspevku na rok 2017.

Termín splatnosti základného členského príspevku na rok 2017: 31. január 2017
Informácie o výške členských príspevkov na rok 2017 podľa Vášho typu členstva 
v Komore:

Komora Vám ponúka príležitosť preradenia z členstva autorizovaných inžinierov 
do dobrovoľného členstva. Inžinieri, ktorí aktívne nevykonávajú svoju činnosť, 
môžu požiadať o vyčiarknutie prostredníctvom  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.

Pokiaľ sa títo dobrovoľní členovia rozhodnú do piatich rokov od odovzdania 
pečiatky opäť začať vykonávať svoje povolanie, nebudú musieť vykonať 
autorizačné skúšky. Autorizačné skúšky budú musieť absolvovať tí inžinieri, ktorí 
sa rozhodnú opätovne prejsť po viac ako piatich rokoch z dobrovoľného členstva k 
autorizácii.

Red.                                                                                             

Autorizovaný inžinier: členské príspevky na rok 2017
Dobrovoľný člen - FYZICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2017
Dobrovoľný člen - PRÁVNICKÁ OSOBA: členské príspevky na rok 2017

Žiadosti o vyčiarknutie

Členské príspevky členov SKSI na rok 2017

Predstavenstvo SKSI na svojom 3. zasadnutí schválilo dobrovoľné
členstvo fyzickým a právnickým osobám:

Právnické osoby: 

Ace Home, s. r. o.
Ateliér DK, s. r . o.
DK Ateliér, s. r . o.
Majdex, s. r. o.
Tamaškovič s. r. o

Fyzické osoby:

Roman Doboš
Ing. Petr Sedlák
Ing. Jolana Szárazová
Bc. Ján Ščerba
Ing. Miroslav Timko
Mgr. Ladislav Vikor

Jedným z hlavných cieľov projektu ingREeS je pripraviť školenia a vyškoliť 700 
odborníkov v stavebníctve  na Slovensku a v Čechách v oblasti energetickej 
hospodárnosti budov a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách, a to 
v profesiách (autorizovaný) inžinier, architekt, osoby pre činnosti stavbyvedúci, 
stavebný dozor, energetická certifikácia budov, ako aj iných profesiách.

Školenia bez vstupných poplatkov budú hradené z finančných prostriedkov 
projektu, získaných z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 
2020.

Ako úspešní absolventi školení získate certifikát o absolvovaní školenia a budete 
zaradení do verejne prístupnej databázy. Školenia budú zaradené aj do projektu 
celoživotného vzdelávania SKSI. Vďaka školeniam si obohatíte svoje odborné 
vedomosti, o ktoré sa budete môcť podeliť s ďalšími odborníkmi a kolegami.

Potrebné informácie a registračný formulár nájdete na www.ingrees.eu

Zvýšte si svoju kvalifikáciu – absolvujte školenia 
pripravované v rámci projektu ingREeS
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