
 
Vážení členovia,  
 
dovoľte mi zapriať Vám v pracovne hektickom období ku koncu roku radostné prežitie Via-
noc v kruhu najbližších a mnoho nových, zaujímavých pracovných príležitostí, stavbárskych 
výziev a úspechov v nadchádzajúcom roku 2019. 

„Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019“ 
 

 
 
 

  
 

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 

 

VÝHODY FINANCOVANIA 

 Predschválený limit až do výšky 50.000,- € vo vybraných leasingových spoločnostiach 

 Financovanie môžte využiť formou FINANČNÉHO LÍZINGU ALEBO ÚVERU 

 Bez dokladovania príjmu ( V prípade FO zamestnanca = spotrebiteľa, v zmysle zákona o spotrebi-
teľských úveroch potreba dokladovať príjem na posúdenie schopnosti splácať ) 

 VIP Zľavy na vybrané značky osobných motorových vozidiel 

 Bez spracovateľského poplatku 

 Akontácia už od 0%  

 Zvýhodnené podmienky poistenia a likvidácie poistných udalostí 

 Zvýhodnené akciové úročenie 



 Aké konkrétne zľavy na aké značky/ automobily? 

Jedná sa predovšetkým o skladové (a len nové, prípadne demo, manažérske alebo predvádza-
cie) vozidlá značiek BMW, Hyundai a KIA od vybraných dealerov, ktorí na kampani spolupracu-
jú. Aktuálne je v procese odsúhlasovania podmienok zľavovej politky pre túto kampaň ešte To-
yota. Nad rámec uvedených značiek však vieme byť súčinní pri vybavovaní zliav u vybraných 
dealerov s ktorými spolupracujeme - prakticky pri všetkých značkách ktoré majú na Slovensku 
zastúpenie, keďže bežne spolupracujeme s mnohými. Zľavy sa týkajú len tzv. „prvo-dopytov“ – 
čiže nie je možné ich poskytnúť ako dodatočné zľavy na cenové ponuky na konkrétne vozidlá, 
ktoré boli už zo strany dealerov vyponukované konkrétnemu záujemcovi mimo túto kampaň. 
Čo sa týka výšky zliav - nejedná sa o paušálne zľavy (t.j. rovnaké pre všetky značky a modely 
v rámci tejto kampane), no zľavy sa poskytujú individuálne pre jednotlivé konkrétne skladové 
vozidlá, nad rámec štandardných importérskych resp. internetových zliav ktoré sú už bežne po-
skytované/ponúkané zo strany dealera.  

Zľavy sa taktiež netýkajú samostatných akciových ponúk v rámci importérskych kampaní jed-
notlivých značiek, ktoré sú prípadne viazané na značkové financovanie a poistenie príslušnej 
značky. Pre konkrétnu výšku zľavy je potrebné zo strany záujemcu definovať aspoň značku 
a model o ktorý má člen SKSI záujem, a v prípade dostupnosti skladového vozidla zabezpečíme 
cenovú ponuku s konkrétnou výškou dodatočnej zľavy a s ponukou financovania a poistenia zo 
strany Respect Slovakia.  

 Aké sú podmienky ich získania? 

Podmienky získania sú v zásade jednoduché - základom je, aby bol žiadateľ členom SKSI ako 
fyzická alebo právnická a aby požiadavku na cenovú ponuku so zľavou na konkrétne vozidlo 
(značka/model/prípadne iná bližšia preferenčná špecifikácia zo strany záujemcu) komunikoval 
v nadväznosti na túto kampaň smerom na Respect Slovakia. Aby si zľavu mohol následne člen 
SKSI uplatniť, bude potrebné pri akceptácii ponuky aby sa preukázal príslušnými dokladmi - 
licenciou a členstvom v SKSI.   

 Sú pre nás členov SKSI dostupné len pri nákupe cez leasing? 

Áno, uvedené zľavy je možné získať len v prípade nákupu vozidla s financovaním cez leasing 
alebo úver prostredníctvom CAC Finance a s poistením vozidla prostredníctvom Respect Slova-
kia.  

 

 

 

 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  

 

 

 

 

  

 

 

 

Respect Slovakia s.r.o. 

e-mail: leasingsksi@respect-slovakia.sk 

https://leasing.poistenie-respect.sk/
mailto:leasingsksi@respect-slovakia.sk


 

Dňa 12.12.2018 v priestoroch  SKSI v Bratislave zložilo do rúk predsedu SKSI Vladimíra Benka 
sľub 53 inžinierov. V rámci sľubu poskytli novým členom komory bližšie informácie o poistení zástup-
covia maklérskej spoločnosti Respect Slovakia s.r.o.—Ing. Peter Rusnák a Mgr. František Prachár. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto: SKSI 

Bacík Jakub 

Bujna Peter 

Coloň Emil 

Čeginik Patrik 

Dolnák Juraj 

Dovičič Juraj 

Dubravský Marián 

Faragó Péter 

Fogmeg Peter 

Gálik Slavomír 

Glovina Filip 

Haraslín Lukáš 

Horváth Tomáš 

Hošták Peter 

Jahodník Martin 

Jančovič Ladislav 

Jánoš Marek 

Káčerová Linda 

Kendický Peter 

Kobliška Vladimír 

Kollár Jozef 

Kresánek Ján 

Krutošík Ján 

Kurtulík Juraj 

Laco Kamil  

Lajčák Ján 

Lazarčík Michal 

Lukáč Tomáš 

Marečková Monika 

Mrázik Rastislav 

Nemček Štefan 

Nevedel Martin 

Novanská Magdaléna 

Ondrušková Hajnalka 

Oravec Tomáš 

Páleník Branislav 

Polák Tibor 

Polčanová Andrea 

Pollák Peter 

Povoda Peter 

Sládek Matúš 

Slováček Filip 

Staš Ján 

Straka Tomáš 

Szegheő Richard 

Székházi Emanuel 

Szépe Juraj 

Šadlák Pavol 

Šimo Jozef 

Štefula Miroslav 

Tóth Attila 

Zloch Branislav 

Zubček Rastislav 



 

Dňa 21.11.2018 odštartovala SKSI v Košiciach elektronické testovanie uchádzačov. Elektronické testo-
vanie je ekvivalent písomnej skúšky. Elektronické testovanie sprehľadní a zrýchli testovanie a uchádzač 
sa okamžite po ukončení testu dozvie výsledok. 

Elektronické testovanie sa vždy vykonáva pod dohľadom člena skúšobného senátu alebo poverenej 
osoby. Uchádzač je povinný riadiť sa pokynmi personálu SKSI. Elektronický test sa vykonáva len na za-
riadeniach – tabletoch poskytnutých SKSI, pripojených na zabezpečenú wi-fi sieť SKSI. Uchádzač si mô-
že po predchádzajúcej dohode s pracovníčkou príslušnej Regionálnej kancelárie v mieste konania skú-
šok vyskúšať cvičný test priamo na tablete SKSI. 

Test je každému uchádzačovi vygenerovaný náhodne prostredníctvom systému, preto je každý test  
jedinečný  
a bez možnosti zasahovania kohokoľvek do obsahu testu. 

 Každý test je jedinečný a koná sa výlučne v slovenskom jazyku. 

 K náhodne vygenerovanému testu má prístup iba konkrétny uchádzač. Každý test môže byť 
vygenerovaný iba jeden krát.   

 Časový limit na vykonanie testu je 50 minút. 
 Test obsahuje 50 otázok s tromi odpoveďami, pričom je len jedna správna. 

 

 

 

Za každú správne zodpovedanú otázku 
uchádzač získa jeden bod. Celkový po-
čet bodov je 50, minimálny počet bo-
dov pre úspešné vykonanie písomnej 
časti skúšky je 38 bodov.  
     

 

Všetky aktuálne vzdelávacie podujatia SKSI môžete nájsť na našej webovej stránke www.sksi.sk v sekcii 
Podujatia alebo na stránke https://verejnyportal.sksi.sk/seminar. Elektronické odkazy na vzdelávanie a 
študijné materiály nájdete aj na https://vzdelavanie.sksi.sk.   

 

 

 

 

 

 

http://www.sksi.sk/
https://verejnyportal.sksi.sk/seminar
https://vzdelavanie.sksi.sk


 
 

Od 17. novembra 2018 má ECEC novú radu. Klaus Thürriedl z Rakúskej komory stavebných inžinierov sa 
stal novým prezidentom. Medzi podpredsedov boli zvolení Mile Dimitrovski (Macedónsko), Zygmunt 
Meyer (Poľsko) a Hubertus Brauer (Nemecko).     

Foto: Zdroj  GAM ZAGREB 

 

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pozýva slovenské malé a stredne veľ-
ké spoločnosti so sídlom mimo Bratislavského kraja na podnikateľskú misiu do Viedne, ktorá sa 
bude konať v termíne 14.-15.2.2019. Zameranie misie je na stavebníctvo, energetiku a nábytkár-
stvo.  

Podujatie poskytne spoločnostiam možnosť získať prehľad o trhu v Rakúsku, nadviazať kontakty 
a uzavrieť nové obchodné partnerstvá. Všetky potrebné informácie vrátane programu, podmienok pod-
pory a registrácie nájdete na https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-
rakuska-vieden-2019. Registračná doba je do 17.12.2018.     

 
Podnikateľská misia je organizovaná v rámci národného projektu SARIO 'Podpora internacionalizácie 
MSP', ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej 
priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP. 
Cieľom misií je zvýšenie medzinárodného pôsobenia slovenských malých a stredných podnikov a ex-
portu ich produkcie do zahraničia. 

SARIO—Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu 

https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-rakuska-vieden-2019
https://www.sario.sk/sk/projekty-podujatia/podnikatelska-misia-do-rakuska-vieden-2019


:   

 

 

1.   Od 28.11.2018 platná  Vyhláška č. 334/2018 Z. z.  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, 
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov. 

 

Platnosť od        28.11.2018 

Účinnosť od       01.01.2019 (za 1 mesiac) 

 

http://www.epi.sk/zz/2018-334 

 

2.   Od 28.11.2018 platné  Opatrenie č. 335/2018 Z. z. Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Sloven-
skej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 
304/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania. 

 

Platnosť od        28.11.2018 

Účinnosť od       01.01.2019 (za 1 mesiac) 

 

http://www.epi.sk/zz/2018-335 

 

 

 

 

Na základe zmeny legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov a na 
základe Vašich požiadaviek o pomoc pri objasnení danej problemati-
ky v súvislosti s výkonom autorizácie, odbornej spôsobilos-
ti a s podnikaním Vám ponúkame informácie a možnosti ako postu-
povať. 

Vzhľadom na špecifické podnikateľské podmienky každého z Vás, je 
nutné aby si každý preveril osobitné podmienky a bral informácie 
s určitou toleranciou. Rozsah, ktorý je pre niekoho potrebný, pre iné-
ho môže byť nedostatočný alebo nadbytočný. 

 

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. 

Viac informácií o získavaní osobných údajov (GDPR) si môžete prečítať na našej webovej stránke alebo v 
nižšie priloženom odkaze: 

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

 

http://www.epi.sk/zz/2018-334
http://www.epi.sk/zz/2018-335
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5798


Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnila v priestoroch SKSI v Bratislave odborná diskusia 

s popredným architektom – hosťujúcim profesorom Arch. Dipl.-Ing. Stanislausom Dukátom na aktuál-
nu tému energetickej efektívnosti budov.  

Za účelom úspešného naplnenia energetických cieľov stratégie Európa 2020 bolo cieľom diskusie od-
prezentovať poznatky, ku ktorým sa dopracoval technicky vyspelý svet v oblasti vývoja a výskumu nu-
lových a energeticky aktívnych domov, zistiť aká je situácia v oblasti energetickej efektívnosti budov na 
Slovensku a navrhnúť vhodné postupy a priority pri aplikácii opatrení v našich podmienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosťami diskusie boli:             Foto: SKSI 

 riaditeľka odboru stavebníctva Ministerstva dopravy a výstavby SR Ing. Alena Ohradzanská,  

 riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.  

 doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. , odborník, ktorý má široké teoretické a praktické skúsenosti s 
navrhovaním energeticky efektívnych domov a budov. 

Vstup bol pre záujemcov bezplatný. Prostredníctvom video-prepojenia bolo možné diskusiu sledovať 
v jednotlivých regiónoch Slovenska. 

Viac o energetickej certifikácii budov  porozprávali v relácii rádia Regina Ing. Alena Ohradzanská a prof. 
Ing. Zuzana Sternová, PhD.  Reláciu zo dňa 26.11.2018 si môžete vypočuť z archívu RTVS 

Relácia HOSŤ Rádia Regina— celý rozhovor 

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1031350


 

Pri príležitosti životného jubilea udelila 
Slovenská komora stavebných inžinierov 
čestné členstvo Ing. Vladimírovi Kohúto-
vi za významnú projektovú a realizačnú 
činnosť pri obnove pamiatkového fon-
du a za významný podiel na šírení a 
prezentácii SKSI a profesie stavebného 
inžiniera na Slovensku i v zahraničí .  

Ocenenie bolo odovzdané počas zasad-
nutia posledného tohtoročného pred-
stavenstva dňa 6. decembra 2018. 

 

 

 

Foto: SKSI 

Stavebná fakulta STU si pripomína významnú udalosť. Pred 80 rokmi, 5. 12. 1938, bola zahájená výučba 
v stavebníctve a geodézii na prvých troch oddeleniach vtedajšej Vysokej školy technickej Dr. Milana 
Rastislava Štefánika. Tento deň predstavuje začiatok moderného technického vzdelávania na Sloven-
sku a zároveň ho považujeme za začiatok pôsobenia súčasnej Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 

Pri tejto príležitosti sa dňa 5. decembra 2018 uskutočnilo  slávnostné zasadnutie Vedeckej rady SvF a 
sviatočný Galavečer.   

Za 80. rokov vychovala Stavebná fakulta STU v Bratislave takmer 30 000 inžinierov, ktorí významnou mie-
rou prispeli k budovaniu Slovenska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: 
STU 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Pri príležitosti 65. výročia založenia Žilinskej univerzity v Žiline a 
 Stavebnej fakulty si prevzala Slovenská komora stavebných inžinie
 rov z rúk dekana Mariána Drusa pamätnú medailu za rozvoj a dlho
 ročnú spoluprácu medzi SKSI a Žilinskou univerzitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dňa 5. decembra 2018, pri príležitosti 80. výro
 čia zahájenia výučby na Stavebnej fakulte STU 
 v Bratislave udelil dekan stavebnej fakulty  
 Stanislav Unčík predsedovi SKSI pamätný list 
 Slovenskej komore stavbných inžinierov za dl
 hodobý prínos a podporu vzdelávania na SvF 
 STU  v Bratislave.  

Ing. Anton Fischer 

Ing. Miloš Janíček 

Ing. Martin Karovič 

Alfonz Lančarič 

Ing. Ján Pagerka 

Gejza Ruttmar 

Júlia Slezáková 

Ing. Zdenek Šteliar 

Ing. Jaroslav Bakyta 

Ing. Vladimír Ďuriš, CSc. 

Ing. Tibor Gyárfás 

Ing. Milan Jedlovský 

Ing. Pavel Lapín 
Ľudovít Mačej 

Ing. Eva Petrovičová 

Ing. Juraj Tömöl 

Ing. Vasil Ivanov, PhD. 

Ing. Jaroslav Kupec 

Ing. Ľudovít Molnár 

Ing. Konštantína Studničná 
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STATICKÝ ŠTVRTOK – DYNAMIKA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB  

13. december 2018, SKSI Bratislava 
 
 
Konferencia NESTMELENÉ A HYDRAULICKY STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK  

13. - 15. február 2019, Vysoké Tatry - Podbanské 

Tepelná ochrana budov 2019  
22. - 24. máj 2019 
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http://www.sksi.sk
http://www.sksi.sk
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