
  
Vážení členovia, 
každý týždeň máme intenzívne stretnutia k novému zákonu a verím, že sa nám 
podarí dosiahnuť zmeny, ktoré tak všetci pre výkon svojej profesie potrebujeme. 
Zároveň musím však konštatovať, že je to stále beh na dlhú trať.  
Na druhej strane naše úsilie prinieslo svoje ovocie v oblasti poistenia, kde sa nám 
podarilo dohodnúť zmenu v nastaveniach poistenia a odstrániť tak časový nesú-
lad poistenia. Čo to znamená pre členov? Poistné plnenie bude vyplatené do výš-
ky poistnej sumy uzatvorenej v čase možného porušenia profesijných povinností, 
t.j. v čase projektovania, nie v čase uplatnenia nároku na náhradu škody.       

 
 
V rámci skvalitnenia služieb a zvýšenia informovanosti našich členov o aktuálnom a pripravovanom 
dianí v komore, organizovaní odborných podujatí a pracovných ponukách Vám odporúčame presmero-
vať Váš komorový email  na iný email, ktorý bežne používate.  
SKSI poskytuje svojim členom možnosť vzdelávať sa a zvyšovať svoju kvalifikáciu prostredníctvom bez-
platných seminárov a odborných podujatí, ktoré sa organizujú počas celého roku v jednotlivých regió-
noch. Informácie sú rozposielané cieľovej skupine (podľa príslušnosti odbornej sekcie) v závislosti od 
zamerania seminára na komorové e-mailové adresy.  
 
Správy zasielané do Vašej komorovej e-mailovej schránky si môžete automaticky presmerovať na svoj 
aktívne využívaný účet. Znamená to, že v momente keď budete prechádzať svoju primárnu e-mailovú 
schránku, budete mať možnosť prečítať si a odpovedať aj na správy doručené na komorový e-mail.   
Týmto spôsobom nemusíte pracovať v rôznych správach emailových účtov.  
 
  
SKSI ako poskytovateľ emailových služieb Vám môže zabezpečiť nastavenie presmerovania, keďže 
zmena sa nastavuje na strane poskytovateľa emailových služieb pôvodnej schránky.  
 
V prípade Vášho záujmu žiadosť o presmerovanie zašlite z e-mailu, ktorý chcete zároveň nahlásiť 
ako kontaktný na: 
 

info@sksi.sk 
 
 
Pracovníci úradu zabezpečia potrebné úkony súvisiace s presmerovaním.    
 
Ak si chcete presmerovať e-mail samostatne, návod nájdete na:  
 
http://clen.sksi.sk/sk/titulka/redirect/ 
 
 

mailto:info@sksi.sk
http://clen.sksi.sk/sk/titulka/redirect/


 

Možnosť dojednať si udržiavacie poistenie je pre členov SKSI jednou z najväčších výhod Rámcovej po-
istnej zmluvy. Je určené pre autorizovaných stavebných inžinierov, stavbyvedúcich a osoby vykonáva-
júce stavebný dozor, ktorí ukončili alebo prerušili výkon svojej činnosti, ktorú vykonávali ako slobodné 
povolanie (SZČO). Podmienkou je, aby ostali dobrovoľnými členmi komory.  

Udržiavacie poistenie je určené aj pre riadnych členov SKSI (autorizovaných stavebných inžinierov), 
ktorí zmenili formu výkonu povolania a začali vykonávať činnosť v mene a na zodpovednosť právnickej 
osoby ako jej konateľ, spoločník alebo zamestnanec. 

Poistenie sa vzťahuje na nároky vyplývajúce z porušenia profesijných povinností, ku ktorým došlo po-
čas doby, kedy poistený člen SKSI aktívne ako fyzická osoba vykonával činnosť autorizovaného sta-
vebného inžiniera, stavbyvedúceho alebo stavebný dozor. 

Udržiavacie poistenie musí nasledovať bezprostredne po skončení pôvodného profesijného poistenia 
a jeho rozsah nesmie byť vyšší, ako najvyšší limit dojednaný počas doby predchádzajúceho poistenia. 

V prípade, že po skončení aktívnej činnosti si udržiavacie poistenie neuzatvoríte, všetky potenciálne 
nároky škôd vyplývajúce z Vašej aktívnej činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, SV, SD 
NEBUDÚ KRYTÉ.  

 

UDRŽIAVACIE POISTENIE  si môžete dojednať cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI prostredníctvom 
nášho poisťovacieho makléra Respect Slovakia, s.r.o.  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Od 5. marca bude spoločnosť Respect Slovakia s.r.o.  posielať všetkým členom SKSI (FO, PO) ponuku 
na uzavretie  zmluvy na nové poistné obdobie.  

 

Nová poistná zmluva bude uzatvorená na obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019. 

 

SKSI sa podarilo vyjednať pre svojich členov lepšie poistné podmienky. Bolo dohodnuté, že poistné 
plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase porušenia profesijných povinností, 
t. j. v čase, kedy sa projektovalo a nie do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase vzniku poistnej uda-
losti – zanikne časový nesúlad medzi projektovaním a realizáciou. Podmienkou však bude, aby poiste-
ný subjekt bol celý čas kontinuálne poistený cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI v období od spracova-
nia projektu až po vznik poistnej udalosti.    

            Ing. Peter Rusnák 
  manažér poistenia 
 Respect Slovakia s.r.o. 

  Letná 45, 040 01 Košice  
  tel: 0915 630 619 
  e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk 



SKSI zabezpečuje rozposielanie elektronickej verzie časopisov vydavateľstva JAGA GROUP, a. s., pre 
svojich členov podľa vybraných cieľových skupín - odborných sekcií v rámci členského príspevku.  

 

Každý člen - FO má nárok na odber 1 časopisu v elektronickej podobe podľa nasledujúceho členenia, 
ktoré je rozdelené podľa príslušnej odbornosti. 

 

Časopisy sú distribuované na komorové e-mailové adresy členov.  

 

 V tlačenej podobe môžete odoberať časopisy po Vašom prihlásení sa na odber: 

 

                                     

                 ODBER 

 

 

V prípade, ak si chcete zmeniť druh časopisu, ktorý momentálne odoberáte za iný, svoju požiadavku  
zašlite na e-mail:  strizincova@sksi.sk 

 

 

Celoročné elektronické predplatné časopisu EUROSTAV ponúkame našim členom za zníženú cenu 

len za 10 € ročne. Prihlásiť sa na odber môžete nižšie: 

 

 

            ODBER  

časopis ASI - kategórie (pôvodné členenie) 

ASB Pozemné stavby, stavebná fyzika (100, 410, 430) 

Stavebné materiály Dobrovoľní členovia - prevažne SV, SD 

TZB Haustechnik Líniové vedenia a rozvody, komplexné priemyselné stavby, Technické, 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) 

https://www.gform.sk/form/ut3n6ynp-f201fce9-6ae
https://www.gform.sk/form/m7rgqev0-46197a0b-6af


Cenu za najlepšiu diplomovú prácu si v 7. ročníku Inžinierskej ceny 2017 odniesol Ing. Erik Sianta 
za projekt pre realizáciu stavby filmového štúdia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže 
o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu sa uskutočnilo na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave. 

 

„Vyrastá nám kvalitná generácia autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Ben-
ko,  PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinier-
skej ceny. „Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že dnešní absolventi technických univerzít 
sú dobre pripravení pre budúci výkon svojej profesie,“ doplnil V. Benko. 

Cieľom celoštátnej súťaže o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu z fakúlt technických univerzít na Slo-
vensku je podpora zvyšovania kvality týchto prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu 
kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie študentov 
technických univerzít. V budúcnosti by sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj 
strojárskych fakúlt,“ hovorí prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia – Združenia pre rozvoj 
slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej stránke. 

Výsledky Inžinierskej ceny 2017 

Technické fakulty z celého Slovenska prihlásili do 7. ročníka Inžinierskej ceny dovedna 16 diplomových 
prác, ktoré boli obhájené v akademickom roku 2016/2017. Všetky práce posudzovala a hodnotila porota 
zložená z odborníkov z praxe. U predložených prác sa hodnotilo najmä splnenie nasledujúcich kritérií: 

– originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, 

– tvorivý prístup k riešenému problému, 

– komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia. 

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového záme-
ru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby 
vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Juraj Na-
gy,  PhD. 

Prvenstvo napokon získal Ing. Erik Sianta (Stavebná fakulta STU v Bratislave) za návrh filmového štúdia.  

  

 

HLAVNÁ CENA 

Vedúca diplomovej práce:  

Ing. Andrea Vargová, PhD. 

STU v BA 

Stavebná fakulta 

Zľava:  Ing. Vránsky, Ing. Nagy, Ing. Sianta, Ing. Vargová, prof. Benko,  
Mgr. Stričková, prof. Kopáčik 



Porota udelila okrem hlavnej ceny, aj tri čestné uznania bez uvedenia poradia. 

 

ČESTNÉ UZNANIA  

Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. František Janíček, PhD. 

STU v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD. 

ŽU v Žiline, Stavebná fakulta 

Vedúci diplomovej práce: Ing. Erik Jakeš, PhD. 

STU v Bratislave, Stavebná fakulta 

 

 

Odovzdávanie Inžinierskej ceny bolo spojené s prezentáciou diplomových prác ocenených študentov 
a vernisážou výstavy najlepších diplomových a bakalárskych prác. 

 

Víťazi  študentskej súťaže Inžinierska cena získali: 

 1. Finančnú odmenu   - pre víťaza hlavnej ceny – 800€ 

     - pre každého víťaza čestných uznaní – 400€ 

 2. dobrovoľné členstvo v SKSI  

s odpustením zápisného, ročného členského príspevku (do konca roka 2019). V prípade záujmu mož-
nosť pokračovať v dobrovoľnom členstve v treťom roku za znížený členský príspevok 11 eur ročne. 

 3. Ročné predplatné časopisu ASB od vydavateľstva JAGA GROUP, a.s.  

 a časopisu eurostav od vydavateľstva eurostav spol. s.r.o.  

 



Dňa 8. februára 2018 sa uskutočnila záverečná konferencia ingREeS 2018. Hlavným cieľom bolo 
zhodnotenie projektu a pohľad na stavebníctvo z hľadiska udržateľnosti a energetickej efektív-
nosti.  

V piatich oblastiach medzinárodného projektu ingREeS sa vzdelávali projektanti, architekti, inžinieri, 
stavbyvedúci či stavebný dozor. Do ďalšieho vzdelávania v oblasti energetickej efektívnosti 
a využívania obnoviteľných zdrojov energie v budovách sa zapojili partneri zo Slovenska, Českej re-
publiky a Rakúska. Projekt začal v marci 2015 a končí vo februári tohto roka. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Cieľom bolo nastavenie vzdelávacích programov. Na Slovensku sme sa zaviazali, že v priebehu projektu, 
do konca februára 2018, absolvuje vzdelávanie minimálne 400 odborníkov zo Slovenska a 300 z Českej 
republiky. Tento počet sa nám podarilo naplniť," konštatoval Vladimír Benko s tým, že vzdelávanie sa 
konalo formou prednášok, e-learningom a videokonferenciami. 

Riaditeľka odboru stavebníctva Ministerstva dopravy a výstavby SR Alena Ohradzanská uviedla, že 
vďaka projektu má byť väčší počet projektantov vtiahnutý do širšieho kontextu. „Nielen do navrhova-
nia budov z hľadiska tepelno-technických vlastností. Veľký význam má správne dimenzovanie technic-
kých zariadení budov. Spolu s tým musia harmonizovať obnoviteľné zdroje energií, ktoré budú 
v budúcnosti neopomenuteľné pri stavbe“ dodala. O vývoji potrieb pracovných síl v slovenskom staveb-
níctve informoval  prezident ZSPS Pavol Kováčik.   

Celkové výsledky medzinárodného projektu ingREeS na Slovensku a v Českej republike odprezentovali 
národní koordinátori projektu - T. Funtík a T. Majtner. Energeticky úspornú výstavbu v Rakúsku pred-
stavil R. Grunner z Viedenskej univerzity. Z. Štrbíková z NÚCZV porozprávala o potrebe zvyšovania kva-
lifikácie prostredníctvom ďalšieho vzdelávania.   



Druhá časť konferencie bola zameraná na praktické ukážky. O aplikácii integrovaného navrhovania 
energeticky efektívnych budov porozprával p. Lešinský, člen inštitútu pre pasívne energetické domy. 
Moderné trendy prípravy tepla predstavili páni Medek a Illith. 

Do dnešného dňa bolo v projekte vyškolených celkovo 456 odborníkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledné termíny záverečného testu ingREeS, na ktorých bude možné získať certifikát a budú pre 
účastníkov zdarma sú: 

      09. marec 2018   23. marec 2018  

 

Úspešní absolventi záverečného testu získajú okrem nových poznatkov aj certifikát o úspešnom 
absolvovaní skúšky a budú zaradení do súťaže o najlepšieho absolventa.   

Prví traja absolventi v rámci každej kategórie, ktorí absolvujú záverečný test s najvyšším počtom bodov, 
v čo najkratšom čase budú mať možnosť získať nasledovné ceny: 

1. cena: softvér alebo elektronika do 1000 € 

2.  cena: softvér alebo elektronika do 500 € 

3.  cena: softvér alebo elektronika do 300 € 

Zároveň prví 10-ti členovia komory, ktorí absolvujú test v čo najkratšom čase a s čo najvyšším počtom 
bodov získajú tlač noriem zdarma. 

 

 

Prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka môžete vyjadriť  svoju spokojnosť s konferenciou, 
ktorá sa konala 8.2.2018 v hoteli Tatra v Bratislave https://goo.gl/forms/fXnwtjwpf6jIsgFq2 

Uvítame Vaše akékoľvek postrehy alebo nápady na zlepšenie.  

Zľava: T. Németh, riaditeľ sekcie výstavby MDV SR, V. Benko, predseda SKSI; A. Ohra-
dzanská riaditeľka odboru stavebníctva MDV SR; P. Kováčik, riaditeľ ZSPS 

https://goo.gl/forms/fXnwtjwpf6jIsgFq2


Už vyše dve desaťročia sa ABF Slovakia - združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva 
snaží rôznymi spôsobmi podporovať a propagovať na Slovensku významné počiny v oblasti architektú-
ry a stavebníctva. Jednou z najviditeľnejších aktivít tejto organizácie je súťaž Stavba roka, ktorej cieľom 
je propagácia realizovaných kvalitných stavieb na Slovensku.  

Vyhlásenie výsledkov sa bude konať formou galavečera dňa 11. apríla 2018 v deň otvorenia veľtrhov 
CONECO a RACIOENERGIA. Prenos z večera bude vysielať RTVS na Dvojke v hlavnom vysielacom čase.  

 

V čom je výnimočná Stavba roka? 

 

Niekomu sa môže zdať, že na Slovensku je až príliš veľa súťaží, ktoré posudzujú kvalitu diel či už 
z architektonického alebo stavebného hľadiska. Väčšina z odborníkov sa však zhoduje na tom, že viac 
súťaží nie je na škodu, pretože dávajú priestor pre posudzovanie diel z rôznych uhlov pohľadu, zvyšujú 
povedomie a zároveň podporujú zdravé konkurenčné prostredie. O názor, v čom spočíva výnimočnosť 
súťaže Stavba roka, sme požiadali člena odbornej poroty tejto súťaže Ing. Antona Vyskoča 
(autorizovaného inžiniera SKSI). 

 

„Súťaž Stavba roka je jediná súťaž na Slovensku z oblasti stavebníctva, ktorá posudzuje komplexne kvalitu realizo-
vaných stavieb na všetkých úrovniach investičného procesu. V jej rámci sa prezentujú všetci zúčastnení na ich návr-
hu a zhotovení - autori a projektanti architektonického riešenia, projektanti rozhodujúcich odborných častí, teda tí, 
ktorí navrhujú a zabezpečujú napríklad stabilitu stavby alebo jej technické vybavenie, ďalej jej zhotovitelia, stavby-
vedúci, stavebný dozor a stavebník alebo developer. Súťaž sa vyhlasuje pre všetky stavby v kategóriách budovy 
a inžinierske stavby – novostavby, ale aj rekonštrukcie a obnovy realizované na území Slovenska. Prihlásiť sa teda 
môžu aj stavby, ktoré možno nie sú tak viditeľné z pohľadu designu, ale majú veľký význam vzhľadom na ich funk-
čnosť, prínos pre spoločnosť a vplyv na životné prostredie. ako napríklad stavby dopravnej infraštruktúry, vodného 
hospodárstva alebo aj priemyselné stavby. Odborná porota súťaže Stavba roka má hodnotiť prihlásené stavby 
okrem ich urbanistického a architektonického riešenia aj z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby, 
teda napríklad aj z pohľadu ich mechanickej odolnosti a stability, bezpečnosti a prístupnosti pri používaní, energe-
tickej hospodárnosti alebo trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov.“ 

 

Stavby zaradené do súťaže stavba roku 2017 si môžete prezrieť na: 

http://www.stavbaroka.eu/portfolio/stavby-zaradene-do-sutaze-2017/ 

alebo v aktuálnom vydaní časopisu Eurostav 1-2/2018 

 



 
 
 

 
 

 
 

 

Dňa 16. februára 2018 sa v Dome umenia Fatra v 
Žiline uskutočnil Fašiangový koncert pre členov 
SKSI, významné osobnosti stavebníctva a pre vý-
znamných predstaviteľov Žilinského samosprávne-
ho kraja. Každoročne organizovaná akcia sa teší 
veľkej obľúbenosti, o čom svedčí narastajúci záu-
jem členov SKSI. 

 

 

 

Fašiangovú atmosféru plnú veselej nálady vyčarila v Dome umenia Fatra česká mezzosopranistka An-
drea Kalivodová, sólistka Národného divadla v Prahe. Očarujúca česká speváčka zaspievala slávne sve-
tové operné árie a najobľúbenejšie muzikálové piesne. Program koncertu doplnili nesmrteľné orches-
trálne melódie. Dirigentom koncertu bol v Žiline obľúbený český dirigent Leoš Svárovský. 

Príjemná umelkyňa prijala pozvanie a zavítala po koncerte na raut medzi členov SKSI, rovnako ako diri-
gent Leoš Svárovský, ktorý sa už cíti medzi našimi členmi ako doma, keďže toto bol už jeho tretí koncert 
pre SKSI.  

 

 

Účastníci fašiangového koncertu v Žiline 



 

 

Všetci členovia majú v rámci členského príspevku zabezpečený 
prístup na prezeranie vyše 11 000 noriem prostredníctvom ko-
morovej mail  adresy: xxxx@clen.sksi.sk.   

 

 

 

 

Tlač všetkých noriem, ku ktorým máte prístup na prezeranie, je umožnená na základe objednávky 
za výhodný poplatok (na jeden kalendárny rok do 31. decembra príslušného roka). Tlačou sa rozu-

mie možnosť jedného jednostranného vytlačenia celej normy v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup. 
 

Objednávka na tlač noriem na rok 2018  

 

Manuály, návody a viac informácií o prístupe k normám a eurokódom nájdete na stránke SKSI     TU 

 

Prístup k normám je zabezpečený cez web stránku ÚNMSR: http://www.sutn.sk 

Prístupové meno - bude Vaša nová e-mailová adresa zriadená Komorou xxxx@clen.sksi.sk, zaslaná kaž-
dému ASI (DČ—FO) e-mailom vrátane postupu a hesla na jej zriadenie. 

Prístupové heslo k normám – Vám bude po prvom prihlásení sa a po elektronickom schválení licenčných 
podmienok vygenerované systémom odboru technickej normalizácie ÚNMS SR zaslané automaticky e-
mailom na Vašu komorovú e-mailovú adresu. 

 

STN, ich zmeny a opravy vydané tlačou a oznámením vo Vestníku ÚNMS SR za aktuálny mesiac  

nájdete prehľadne uverejnené na našej webovej stránke po prihlásení sa do členskej zóny v časti 

normy STN:  

Aktuálne si môžete prezrieť zmeny za mesiac február 2018 

 

mailto:xxxx@clen.sksi.sk
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http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1513
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Srdečne BLAHOŽELÁME našim členom, ktorí v tomto mesiaci oslavujú významné životné jubileum. 
S úctou k Vašej dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene SKSI želáme pevné zdravie, veľa energie 
a životnej pohody do ďalších rokov.   

 

 

 Ing. Michal Bittner 

 Ing. Ján Matter 

 Ing. Ján Rohár 

 Ing. Ladislav Studený 

 doc. Ing. Peter Špička, PhD. 

 Rastislav Vážny 

 prof. Ing. Jozef Zajac, DrSc. 

 Ing. Milan Drgoň 

SKSI získala pri príležitosti 25. výročia vzniku Sloven-
skej komory architektov Pamätný list za dlhoročnú 
spoluprácu a osobitný prínos v prospech architektúry 
a kultúry prostredia. Pamätný list si prevzal osobne 
predseda SKSI prof. Benko z rúk predsedu Slovenskej 
komory architektov Ing. arch. Imricha Pleidela. 

 

 

V newslettri uvádzame jubilantov, ktorí oslavujú 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. 



Odborný seminár GEOMAT Slovakia: Špeciálne geotechnické konštrukcie 2018 - navrhovanie kon-
štrukcií z vystuženej zeminy   

28. február 2018, RK SKSI Trnava 
08. marec 2018, RK SKSI Banská Bystrica 
14. marec 2018,  RK SKSI Žilina  
15. marec 2018,  RK SKSI Bratislava 

Odborný seminár „ Elektrotechnické zariadenia " - 3. časť   
6. marec 2018,  Žilina 

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor  
6. - 7. marca 2018, Banská Bystrica 

Správne používanie revidovanej normy STN EN 206 + Národnej prílohy k tejto norme pri navrho-
vaní betónových konštrukcií    
8. marec 2018, SKSI Trenčín 

Odborný seminár - SPP distribúcia, a.s.   
07. marec 2018, Bratislava 

Odborný seminár komínové systémy  
12. marec 2018, SKSI Trenčín 

Odborný seminár " Betónové vozovky - navrhovanie a realizácia"  
12. marec 2018, Banská Bystrica 

Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci / stavebný dozor    
13.- 14. marec 2018, Banská Bystrica 

48. konferencia elektrotechnikov Slovenska   
14. - 15. marec 2018, Bratislava  

STATIKA STAVIEB 2018    
15.-16. marca 2018, Piešťany 

Seminár First information systems, s.r.o. - Elektronický stavebný denník   
21.marec 2018  Bratislava 
28.marec 2018  Košice 

Členská schôdza RZ SKSI Žilina  
21. marec 2018, Žilina 

Zájazd na medzinárodný veľtrh AMPER 2018   
21. marec 2018, Banská Bystrica 

Členská schôdza RZ SKSI Trnava  
23. marec 2018, Trnava 

Členská schôdza RZ SKSI BB   
27. marec 2018, Banská Bystrica 
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Všetkých členov SKSI pozývame na členské schôdze, ktoré sa budú konať v termínoch: 

V aktuálnom februárovom čísle časopisu ASB si môžete prečítať rozhovor s predsedom SKSI prof. Vladi-
mírom Benkom o primeranej kvalite stavieb.  

https://mailchi.mp/839d296d8bdf/casopis-asb-01-022018-pre-clenov-sksi?e=4561c50095 

 

 

 

20.3.2018 UT Členská schôdza RZ SKSI Bratislava 

21.3.2018 ST Členská schôdza RZ SKSI Žilina 

22.3.2018 ŠT Členská schôdza RZ SKSI Košice 

23.3.2018 PI Členská schôdza RZ SKSI Trnava 

27.3.2018 UT Členská schôdza RZ SKSI Banská Bystrica 

20.3.2018 o 15:00 BA Aula Dionýza Ilkoviča, budova STU, Mýtna 36, Bratislava 

21.3.2018 o 14:00 ZA 
Kinosála GH (ubytovacie zariadenie ŽU - Gama klub), Veľký diel, Vyso-
koškolákov 20, Žilina 

22.3.2018 o 14:00 KE Magistrát mesta Košice, Malá zasadačka, Trieda SNP 48/A, Košice 

23.3.2018 o 14:00 TT Aula Pazmaneum, Trnavská univerzita, Hornopotočná 23, Trnava 

27.3.2018 o 14:00 BB 
Okresný úrad BB (zasadacia miestnosť), Námestie Ľudovíta Štúra 1, 
Banská Bystrica 
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