
 
 
Vážení členovia, 
 
ďakujeme Vám za Vašu priazeň a členstvo v Slovenskej komore stavebných inži-
nierov. Do nového roku mi dovoľte  zaželať Vám pevné zdravie, radosť, pokoj a 
pohodu po celý rok 2019.  
Zároveň si Vás dovoľujem pozvať na lyžiarske preteky O POHÁR PREDSEDU SKSI, 
ktoré sa uskutočnia 14. februára 2019 vo Veľkej Rači. Prihlásiť sa môžu členovia 
a zamestnanci SKSI. Viac o lyžiarskych pretekoch sa dočítate na strane 11 a 12 v 
tomto čísle newslettra. 

 
 

K novému roku eviduje Komora viac ako  6 000 členov, z čoho je 4854 autorizovaných inžinierov a os-
tatní sú dobrovoľnými členmi.  
 
Naša komora registruje najviac projektantov so zameraním na elektrotechnické zariadenia. K januáru 
2018 má na Slovensku autorizáciu okolo 1000 elektrotechnikov.  Druhé miesto v počte autorizovaných 
inžinierov majú statici (952 inžinierov), najmenej projektantov máme v oblasti stavebnej fyziky (38 inži-
nierov) a požiarnej ochrany (13 inžinierov). 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tabuľka: Aktuálny stav všetkých členov SKSI k 31.12.2018 

Typ členstva FO Počet 

Autorizovaný stavebný inžinier - člen 4 854 

Dobrovoľný člen 436 

Súčet FO 5 290 

Typ členstva PO Počet 

Dobrovoľný člen 723 

Súčet PO 723 

Celkový súčet 6013 



AUTORIZAČNÉ SKÚŠKY sa konajú len v regióne Bratislava a Košice. 

  
 
      BRATISLAVA 
      18. - 20. jún 2019  
      10. - 12. december 2019 
 
      KOŠICE 
      12. - 14. marec 2019 
      24. - 26. september 2019 

Noví uchádzači, ktorí prvýkrát úspešne absolvovali autorizačné skúšky, zložia sľub do rúk predsedu 
SKSI do jedného mesiaca po konaní skúšok, na základe čoho môžu byť zapísaní do Zoznamu autorizo-
vaných stavebných inžinierov a budú im vydané autorizačné doklady (osvedčenia a pečiatka).   
 
    Predpokladné termíny zloženia SĽUBU v Bratislave  

 
      16. júl 2019  
      09. január 2020  
 

    Predpokladné termíny zloženia SĽUBU v Košiciach 

 
      11. apríl 2019 
      22. október 2019 

 
V prípade záujmu ponúkame SEMINÁR zameraný na prípravu uchádzačov o autorizačnú skúšku  
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 
znení neskorších predpisov. 
 

Semináre sa konajú spravidla 1 týždeň pred skúškami, v trvaní 1 deň a ich absolvovanie je na dobrovoľ-
nej báze. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov. 

      Termíny seminárov 

      BRATISLAVA 
      11. jún 2019  
      03. december 2019 
 
      KOŠICE 
      05. marec 2019 
      17. september 2019 

 

 

Všetky termíny skúšok a termíny seminárov sú zverejnené  aj na Informačnom portáli SKSI  

https://verejnyportal.sksi.sk/ 

cez ktorý sa uchádzač online prihlasuje na skúšku a seminár.  

https://verejnyportal.sksi.sk/exam
https://verejnyportal.sksi.sk/seminar
https://verejnyportal.sksi.sk/


 

Termíny skúšok 
 

BRATISLAVA  
26. - 27. február 2019 

TRNAVA 
28. - 29. máj 2019 

17. - 18. september 2019 
3. - 4. december 2019 

 
ŽILINA 

9. - 10. apríl 2019 
12. - 13. jún 2019 

20. - 21. november 2019 
 

BANSKÁ BYSTRICA 
19. - 20. marec 2019 

15. - 16. október 2019 
 

KOŠICE 
22. - 23. máj 2019 

13. - 14. november 2019 

 

V prípade záujmu ponúkame SEMINÁR ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavby-
vedúci a stavebný dozor, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti 
podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších predpisov potrebnej na získanie oprávnenia na vedenie uskutočňovania stavieb 
podľa stavebného zákona.  

Semináre sa konajú spravidla 1 týždeň pred skúškami, v trvaní 1,5 dňa a ich absolvovanie je na dobro-
voľnej báze. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov. 

 
Termíny seminárov 

BRATISLAVA  
19. - 20. február 2019 

TRNAVA 
21. - 22. máj 2019 

10. - 11. september 2019 
26. - 27. november 2019 

 
ŽILINA 

02. - 03. apríl 2019 
04. - 05. jún 2019 

13. - 14. november 2019 
 

BANSKÁ BYSTRICA 
12. - 13. marec 2019 

08. - 09. október 2019 
 

KOŠICE 
14. - 15. máj 2019 

05. - 06. november 2019 



  

 

 

 

 

 

 

 

Termíny skúšok 
 

BRATISLAVA  
17. september 2019 
18. september 2019 
19. september 2019 

V prípade záujmu ponúkame SEMINÁR, ktorý je zameraný na prípravu uchádzačov o skúšky odbornej 
spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí chcú získať oprávnenie na výkon energetic-
kej certifikácie budov na príslušné miesto spotreby. 

Semináre sa konajú spravidla 1 týždeň pred skúškami, v trvaní 1 deň pre každé miesto spotreby zvlášť a 
ich absolvovanie je na dobrovoľnej báze. Seminár sa uskutoční pri minimálnom počte 20 účastníkov. 

 
Termíny seminárov 

 
BRATISLAVA 

10. september 2019 

11. september 2019 

12. september 2019 

13. september 2019 
 

 
 

Vážení členovia SKSI, ďakujeme Vám za Vašu priazeň a členstvo v Slovenskej komore stavebných inži-
nierov. Z členstva v SKSI Vám plynú výhody, ktoré môžete začať využívať po uhradení základného člen-
ského príspevku na rok 2019. 

Termín splatnosti základného členského príspevku na rok 2019 je 31. január 2019 

 

Informácie o výške členských príspevkov na rok 2019 podľa Vášho typu členstva v Komore nájdete 
na webovej stránke komory alebo po kliknutí SEM 

 

Výška členských príspevkov a termín splatnosti sú stanovené v zmysle uznesení Valného zhromaždenia 
SKSI, ustanovení vnútorných poriadkov SKSI v súlade so zákonom 138/1992 Zb. v znení neskorších 
predpisov.  

Každý autorizovaný inžinier má možnosť dostať sa k predpisu cez náš  

https://verejnyportal.sksi.sk/  kde po prihlásení do osobnej zóny nájde príslušné podklady k úhrade.  

Predpisy boli zaslané tým členom, u ktorých evidujeme splnenú podmienku úhrady členského príspev-
ku za rok 2018. 

Predstavenstvo vyšlo v ústrety  aj tým ASI, ktorí na základe zaslanej žiadosti preukázali vážne zdravotné 
problémy a odpustilo, prípadne znížilo týmto členom členský príspevok. 

 

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5868
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5868
https://verejnyportal.sksi.sk/seminar


Vážení členovia, ďakujeme Vám za Vašu priazeň a členstvo v Slovenskej komore stavebných inžinierov. 

Z členstva v SKSI Vám plynú nasledovné výhody: 

 

- Výhodné poistenie zodpovednosti za škody 

Autorizovaný inžinier sa môže poistiť cez rámcovú zmluvu SKSI s aktuálne vybranou poisťov-
ňou alebo individuálne (v takom prípade je povinný informovať komoru o individuálnom pois-
tení) 

Komora zabezpečuje poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania členom SKSI 
cez rámcovú zmluvu  na poistné obdobie od 01.04.2018 do 31.03.2019. Aj na nasledujúce poistné obdo-
bie (od 1.4.2019) bude poistným maklérom spoločnosť Respect Slovakia s.r.o. a poisťovňou Allianz—
Slovenská poisťovňa. 

Uzavretím komorovej rámcovej poistnej zmluvy Komora pre Vás  zariadi výhodnejšie sadzby, v porov-
naní s individuálnym poistením, ktoré je podstatne vyššie ako poistenie pod komorovou poistkou.  

Cieľom je zabezpečiť členom SKSI čo najvýhodnejšie poistenie na nadchádzajúce poistné obdobie.  

 

 Každý člen SKSI (FO) má zabezpečený 1 elektronický prístup k aktuálnym normám v 
rámci členského a navyše tlač noriem za symbolický poplatok. (prístup k vyše 11 000 noriem) 

 

 vydavateľstva JAGA a HMH zdarma pre členov komory 

SKSI zabezpečuje rozposielanie elektronickej verzie časopisov vydavateľstva JAGA GROUP, a. 
s., a  HMH, s.r.o. pre svojich členov podľa vybraných cieľových skupín.   

Časopisy sú distribuované na komorové e-mailové adresy členov, v tlačenej podobe je možné 
        odoberať časopisy po prihlásení sa na odber.  

 

 SKSI poskytuje svojim členom možnosť vzdelávať sa a 
zvyšovať svoju kvalifikáciu prostredníctvom bezplatných seminárov a odborných podujatí, 
ktoré sa organizujú počas celého roka v jednotlivých regiónoch. Viac informácií nájdete na na-
šej webovej stránke www.sksi.sk v kategórii odborné podujatia.   

členovia SKSI môžu počas celého roka využívať vzdelávania a zvyšovania svojej kvalifikácie 
         prostredníctvom bezplatných seminárov a odborných podujatí.   

         Informácie o odborných podujatiach a seminároch Vám rady poskytnú pracovníčky regionál -   
         nych kancelárií Komory v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. 

 

 

REGIONÁLNE  KANCELÁRIE: 

BRATISLAVA— Ing. Ingrid Mokošová  

TRNAVA—Jarmila Komňaťanová, Dis.  

AK TRENČIN– Ing. Ľubica Križanová 

BANSKÁ BYSTRICA—Zuzana Parobeková  

ŽILINA—Ing. Ľubica Pokorná  

KOŠICE—Katarína Litavcová  

 

  



 

Podľa paragrafu 12 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ste ako autorizovaní inžinieri 
povinní mať uzavreté profesijné poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti s výkonom Vašej činnosti. 

 

Ako jednu z výhod Vášho členstva Vám naša Komora zabezpečuje výhodné poistenie zodpoved-
nosti za škodu a navyše poistenie právnej ochrany.  

 

 

Poistným maklérom je firma Respect Slovakia s.r.o., ktorá patrí medzi významných poisťovacích mak-
lérov na Slovensku. Poistenie pre členov SKSI je zabezpečené cez poisťovnu Allianz - Slovenská pois-
ťovňa.  

 

  

 

 

 

Zabezpečujú pre Vás ako členov SKSI poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s po-
skytovaním služieb prostredníctvom rámcových zmlúv o poistení, ako i vedenie a spracovanie poistné-
ho záujmu SKSI a komunikujú s Vami v záležitostiach poistenia. 

 

 súčasťou poistenia zodpovednosti cez rámcovú zmluvu SKSI je aj možnosť dohodnúť si navyše 
poistenie právnej ochrany. Poistenie právnej ochrany je na dobrovoľnej báze, za zvýhodnenú ce-
nu prostredníctvom Wüstenrot poisťovne, a.s. a nie je zahrnuté v Rámcovej zmluve SKSI  

 sadzba poistného zahŕňa poistné za poistenie zodpovednosti na obdobie 15 mesiacov a po-
istenie právnej ochrany na obdobie 12 mesiacov  

 podmienkou zaradenia do poistenia je úhrada základného členského príspevku v správnej 
výške a zodpovedajúcimi platobnými symbolmi a jeho spracovaním 

 zmeny v poistení pre kategóriu Inžinier pre statiku stavieb: 

 v prípade, že činnosť, pri ktorej došlo k porušeniu profesijných povinností a následne k vzniku 
 škody, spadá pod kategóriu Inžinier pre statiku stavieb, poisťovateľ poskytne maximálne poistné 
 plnenie 500 000,00 EUR na jednu škodu počas poistného obdobia. Zvolený limit zodpovednosti 
 na všetky škody počas poistného obdobia týmto nie je obmedzený  

 podmienky rámcovej zmluvy SKSI nebudú poskytnuté tým členom, ktorí v priebehu troch poist-
ných období (od 01.01.2015) spôsobili dve a viac škôd uzatvorených s poistným plnením alebo 
kde boli vytvorené rezervy na poistné plnenie a súčet poistných plnení a vytvorených rezerv ku 
koncu posledného poistného obdobia je vyšší ako 30 % z celkovej sumy dojednaných poistných 
súm  

 ak v prípade poistnej udalosti Komora písomne potvrdí poisťovateľovi, že poistený autorizovaný 
inžinier za posledných 12 mesiacov absolvoval poistníkom požadované a organizované vzdelá-
vanie v rozsahu min. 7 hodín, ktorého garantom alebo organizátorom alebo spoluorganizátorom 
je SKSI, dohodnutá spoluúčasť sa mu automaticky zníži na polovicu (členovia SKSI sa so žiados-
ťou o takéto potvrdenie môžu obrátiť na Úrad SKSI) 

 

 

 



- cena a spoluúčasť – garantujeme, že cena poistenia a spoluúčasť cez Rámcovú zmluvu sú v rámci 
poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. najvýhodnejšie 

- retroaktivita – t. zn. poistné krytie škôd, ktorých pôvod je pred účinnosťou tohoto poistenia, a to aj 
v prípade, keď osoba (FO, PO) bola poistená v inej poisťovni. Poistné krytie je vo výške pôvodne dojed-
nanej poistnej sumy, max. však do výšky poistnej sumy dojednanej v súčasnej poistnej zmluve 

- udržiavacie poistenie – pre členov komory, ktorí ukončili činnosť, vrátili komore oprávnenie a ostali 
dobrovoľnými členmi SKSI 

- predĺžená doba nahlasovania poistných udalostí na 60 dní počas ktorých zasadne škodová komi-
sia za účelom posúdenia oprávnenosti nároku na poistné plnenie pred nahlásením do poisťovne 

- poistenie konateľov a spoločníkov – v prípade, že sa právnická osoba poistí cez Rámcovú zmluvu, 
sú poistením automaticky krytí aj konatelia a spoločníci pre činnosti, ktoré vykonáva v mene poistenej 
spoločnosti. Tieto osoby budú v poistnom certifikáte PO menovite uvedené 

- poistenie škôd a strát na prevzatých stavebných dokumentoch a to aj v elektronickej forme je do-
jednané osobitným limitom 20 000 Eur pre všetkých členov poistených cez SKSI 

- poistenie všeobecnej - prevádzkovej zodpovednosti za škodu je pre všetkých členov poistených 
cez SKSI bezplatné, a to do celkovej poistnej sumy 30 000 Eur 

- poistenie právnej ochrany za zvýhodnenú cenu prostredníctvom Wüstenrot poisťovne, a.s. je na 
dobrovoľnej báze. Nie je zahrnuté v Rámcovej zmluve Allianz Slovenská poisťovňa a.s.  

 

 autorizovaní stavební inžinieri – aktívni členovia komory  

 autorizovaní inžinieri - vo veku viac ako 65 rokov a poberajúci starobný dôchodok, inžinieri po-
berajúci invalidný dôchodok alebo tí, ktorí sú na materskej, resp. rodičovskej dovolenke - aktívni 
členovia komory – so zvýhodnenými sadzbami 

 stavbyvedúci a osoby vykonávajúce stavebný dozor – dobrovoľní členovia SKSI ako FO 

 autorizovaní inžinieri, stavbyvedúci, osoby vykonávajúce stavebný dozor, osoby na vyho-
tovenie energetických certifikátov alebo cestní audítori, ktorí vykonávajú povolanie/činnosť ako 
zamestnanci 

 právnické osoby, ktoré poskytujú služby autorizovaného inžiniera alebo činnosť stavbyve-
dúceho a stavebného dozoru - dobrovoľní členovia SKSI ako PO 

 znalci z odboru stavebníctva – dobrovoľní členovia SKSI ako FO 

 osoby oprávnené vydávať energetickej certifikáty – dobrovoľní členovia SKSI ako FO 

 cestní audítori – dobrovoľní členovia SKSI ako FO 

 udržiavacie poistenie – pre neaktívnych autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich alebo osoby 
vykonávajúce stavebný dozor, ktorí už nevykonávajú povolanie, ale ostali dobrovoľnými členmi 
SKSI ako FO  

je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada zá-
kladného členského príspevku na príslušný rok.  



 
 
Poistné plnenie vyplatené z jednej poistnej udalosti, ktorá vyplýva zo spoločného porušenia profesijných 
povinností viacerých poistených, nesmie presiahnuť limit 1 500 000,00 EUR. 

Upozornenie pre statikov: 

V prípade, že činnosť, pri ktorej došlo k porušeniu profesijných povinností a následne k vzniku škody, 
ktorá spadá pod kategóriu Inžinier pre statiku stavieb, poisťovateľ poskytne maximálne poistné plnenie 
500 000,00 EUR na jednu škodu počas poistného obdobia. Zvolený limit zodpovednosti na všetky škody 
počas poistného obdobia týmto nie je obmedzený. (tzn. ak sa napr. statik poistí na 1 milión EUR, v prí-
pade 1 poistnej udalosti z dôvodu pochybenia z odboru statiky, môže mu byť vyplatená suma do výšky 
max. 500 000 EUR. Ak by mal dve poistné udalosti počas 1 poistného obdobia, za každú mu môže byť 
vyplatená suma do výšky max. 500 000 EUR - spolu 1 mil. EUR). 

 

Pri poistení uzavretom cez Rámcovú poistnú zmluvu komory nie je nutné oznamovať komore do-
jednané poistenie, keďže oznamovaciu povinnosť sme zabezpečili automaticky prostredníctvom po-
istného makléra.

V PRÍPADE INDIVIDUÁLNEHO POISTENIA 

Pri INDIVIDUÁLNOM poistení zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom svojej činnosti a 
činnosti zamestnancov, t.zn. mimo rámcovej zmluvy SKSI, si dovoľujeme požiadať autori-
zovaných inžinierov o písomné oznámenie komore splnenie povinnosti uzavretia profesij-
ného poistenia podľa § 12 zákona 138/1992 Zb. formou zaslania kópie poistného certifikátu 
alebo informácie s nasledovnými údajmi: 
 
- názov poisťovne 
- číslo poistnej zmluvy 
- poistné obdobie 
- poistné plnenie  
- spoluúčasť 
- územná platnosť  

Autorizovaní inžinieri, ktorí sa poistili individuálne – t.j. zabezpečili si vlastné poistenie, 
majú zákonnú povinnosť nahlásiť túto informáciu Komore  na e-mailovú adresu 
sksi@sksi.sk  

 

Podmienky poistenia na ďalšie poistné obdobie 1.4.2019 – 31.3.2020 prostredníctvom rámcovej zmluvy 
SKSI zverejníme v členskej zóne na našej webovej stránke začiatkom marca a každému členovi bude 
naším poistným maklérom spol. Respect Slovakia s. r. o. zaslaný informačný mail o poistení, s 
možnosťou prihlásenia sa cez online formulár, v prípade Vášho záujmu využiť toto poistenie.  

 

Bližšie informácie o poistení na nové obdobie budú zverejnené v marcovom vydaní newslettra a v 
členskej zóne na webovej stránke SKSI. 

mailto:masloviecova@sksi.sk
mailto:masloviecova@sksi.sk
mailto:olsakovska@sksi.sk


 

 

Slovenská komora stavebných inžinierov pripravila v spolupráci so spoločnosťou Respect Slovakia 
s.r.o. a CAC Finance a.s. zastupujúcou TOP leasingové spoločnosti na Slovensku (ČSOB Leasing, VÚB 
Leasing, Tatra-leasing, Unicredit Leasing, Toyota Financial Services a ďalšie), ako výhodu pre svojich 
členov špeciálnu ponuku financovania: 

 osobných a úžitkových vozidiel do 3.5 t 

 dopravnej a stavebnej techniky 

 Techonológií 

 

 Rýchly a jednoduchý proces 

ÝCHLY A JEDNODUCHÝ PROCES 
 V prípade záujmu o kúpu alebo ponuku financovania a poistenia na Vami vybrané mo-
 torové vozidlo, dopravnú alebo stavebnú techniku, prípadne technológiu  

 vyplňte on line formulár  

 

Bližšie informácie o ponuke financovania vozidiel a technológií boli uverejnené v decembrovom vydaní 

newslettra SKSI 11,12/2018 

 

 Ročné elektronické predplatné len za 10 €. 

 Po prihlásení sa na odber cez tlacove@sksi.sk  

Časopis EUROSTAV je odborným recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry. Ča-
sopis prináša čitateľom zaujímavé témy  a odborné príspevky ohodnotené recenznými posudkami, no-
vinky zo stavebného trhu,  prezentácie aktuálnych realizácií kvalitnej architektúry doma a v zahraničí 
ako aj analýzy z odvetvia stavebníctva .  

časopis ASI - kategórie (pôvodné členenie) 

ASB Pozemné stavby (100, 410, 430) 

Stavebné materiály Dobrovoľní členovia 

TZB Haustechnik Líniové vedenia a rozvody, komplexné priemyselné a technické stavby, tech-
nologické a energetické vybavenie stavieb, požiarna ochrana  

(230, 240, 440, 510, 520, 540, 550, 560) 

Inžinierske stavby Dopravné stavby, vodohospodárske stavby, statika stavieb (210, 220, 421, 
422, 423, 424, 310, 320) 

Elektrikári – ATP Journal Elektro (230e, 530) 

https://leasing.poistenie-respect.sk/


 časopis ASB prináša čitateľom informácie z oblasti architektúry, stavebného develop-
 mentu a pozemných stavieb, analýzy aktuálnych tém, informácie o pripravovaných 
 developerských projektoch, dokončených realizáciách a zaujímavých konštrukčných 
 detailoch 
 
 
 
 

 časopis Stavebné materiály sú praktickým poradcom pre pracovníkov realizačných  
 stavebných spoločností a pre živnostníkov pôsobiacich v stavebnej oblasti. Informuje 
 o nových materiáloch, výrobkoch, konštrukciách a technológiách. Súčasťou každého 
 vydania sú aj odborné pracovné fotopostupy. 
 
 
 
 
  

 časopis Inžinierske stavby prináša odbornej verejnosti aktuálne informácie z oblasti  
 dopravných, vodohospodárskych, ekologických, líniových stavieb a geotechniky. 
 
 
 
 

 
   

 magazín TZB Haustechnik je významným zdrojom informácií, ktoré sú určené pro- 

 fesionálom pracujúcim v oblasti technických zariadení budov. Pravidelne ich informu-

 je o nových výrobkoch a technológiách, predstavuje zaujímavé realizácie z oblasti 

 TZB. 

 

 

 

 ATP Journal - odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, informatike a roboti-
 ke.  

 Časopis je určený pre odbornú sekciu elektro. 

 

 

 

Časopisy sú distribuované na komorové e-mailové adresy členov.  

V tlačenej podobe je možné odoberať časopisy po prihlásení sa na odber cez e-mailovú schránku 

tlacove@sksi.sk 

 





 

Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na lyžiarske preteky O POHÁR PREDSEDU SKSI, 
ktoré sa uskutočnia 14. februára 2019 vo Veľkej Rači   

 

https://snowparadise.sk/wp-content/uploads/2018/10/Mapa-origina%CC%81l.jpg. 

 

V prípade Vášho záujmu, zašlite vyplnenú prihlášku  najneskôr do 31. januára 2019. 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU 

 

  

Súťažiť sa bude v 4 kategóriách: 

 ženy do 45 rokov,  

 ženy nad 45 rokov,  

 muži do 45 rokov,  

 muži nad 45 rokov.  

Podrobnejšie informácie budú zaslané prihláseným 
účastníkom. 

 

Prihlásiť  sa môžu členovia a zamestnanci SKSI. 

 

 

 

 

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom, ktorí oslavujú v januári svoje vý-
znamné životné jubileum. S úctou k Vašej dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene SKSI želáme pevné zdra-
vie, veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov.   

Ing. Pavol Drahurád 

Ing. Mária Gieciová, PhD. 

Ing. Stanislava Horňáková 

Ing. Mária Kupčová 

Ing. Marta Ramazetterová 

Ing. Alfréd Turčan 

Ing. Dušan Vavro 

Ing. Ján Baďura 

Ing. Tatiana Blichová 

Ing. Adam Kende, CSc. 

Ing. Marián Petrovič 

Ing. František Rákoš 

prof. Ing. Jozef Lapos, PhD. 

Ing. Ladislav Bášti 

https://snowparadise.sk/wp-content/uploads/2018/10/Mapa-origina%CC%81l.jpg
https://www.gform.sk/form/d2z037ox-c392c382-71a


 

 

medzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra, veľtrh vykurovacej, klimatizačnej, ventilačnej, meracej 
a regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky sa bude konať v dňoch 5. – 8. februára 2019 na nitrian-
skom výstavisku Agrokomplex.  

   Aktuálny ročník veľtrhu prinesie opäť niekoľko noviniek, ale predovšet
 kým oslávi 20 rokov na trhu. Stačí sa len zaregistrovať na oficiálnom webe 
 veľtrhu, získať tak vstupenku zadarmo a prísť na veľtrh. Veľtrh je stále naj
 významnejším miestom pre stretávanie sa s potenciálnymi i existujúcimi 
 klientmi a profesionálmi v obore technického zariadenia budov. A nielen 
 to, stále platí, že zážitky "na vlastnú kožu" sú neprenosné ani tými najlep
 šími technológiami a že stretávanie sa tvárou v tvár je pre dobrý obchod 
 absolútne esenciálne. 

Veľtrh sa opäť rozrástol čo do veľkosti výstavnej plochy, tak aj do záberu sprievodného programu, a 
potvrdzuje tak svoju pozíciu najdôležitejšieho podujatia pre odbor TZB na Slovensku.  

Sprievodnou témou tohtoročnej štvordňovej konferencie sú „Smart výrobky a technológie pre teplo - 
vodu - vzduch a plyn“. Počas všetkých štyroch dní budú paralelne prebiehať aj viaceré jednodenné 
konferencie. V utorok usporiada spoločnosť Klimak jednodennú odbornú konferenciu TECHFORUM 
2019 zameranú na prezentáciu riešení v oblasti TZB určenú pre projektantov, architektov, zástupcov 
developerov a ďalších stavebných odborníkov. Téme „Princípy pasívnych domov, ako spoľahlivý zá-
klad pre navrhovanie súčasných budov“ sa bude venovať konferencia organizovaná Inštitútom pre pa-
sívne domy. Druhý deň veľtrhu bude patriť najmä primátorom a starostom a téme odpadového a vod-
ného hospodárstva. Aktuálne možnosti podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia, 
ako ďalej v Zelenej domácnostiam, alebo ako byť vo verejných budovách energeticky efektívny s mini-
málnymi nákladmi, aj to sú témy, ktorým sa bude venovať počas svojho seminára Slovenská inovačná 
a energetická agentúra. 

Ďalší ročník veľtrhu 
Aquatherm sa bude orga-
nizovať v roku 2021. Veľtrh 
sa organizuje vždy v pravi-
delných dvojročných cyk-
loch. 

Tešíme sa na Vašu účasť 

  

https://www.aquatherm-nitra.com/sk/vstupenka-zadarmo
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Aquatherm Nitra  
5.- 8. február 2019 

Inžinierska cena 2017/2018  
6. február 2019 

Tepelná ochrana budov 2019  
22. - 24. máj 2019 

Konferencia NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK  
13. - 15. február 2019, Vysoké Tatry - Podbanské 

Seminár skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR  
19. - 20. február 2019, SKSI Bratislava 

Inžinierske problémy pri obnove pamiatok - Teplá 2019 
21. – 22. jún 2019, Kláštor Teplá 
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