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Zdieľajte SKSI na 
Facebooku: 
 Získajte zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie, zdieľajte a dajte nám 
LIKE!   

 
 

KOMORA PREDLOŽILA PRIPOMIENKY K NÁVRHU NOVÉHO 
STAVEBNÉHO  ZÁKONA  

V rámci predloženia návrhu nového stavebného zákona na širokú verejnú 
diskusiu s termínom do 15. septembra 2013 sme zaslali na Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pripomienky SKSI. Spolu s nimi 
sme predložili aj pripomienky k  Zákonu 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorý sa bude 
novelizovať novým stavebným zákonom.  

Naše pripomienky sme tvorili na základe  niekoľko pracovných stretnutí, ktoré 
sa  v rámci Komory  uskutočnili aj počas tohto leta. Zároveň sa pracovná 
skupina začala v letných mesiacoch zaoberať vykonávacími predpismi 
k stavebnému zákonu, ktoré by mali byť hotové do konca tohto roka. 

 Ďakujeme všetkým členom za ochotu, čas a energiu, ktorú venujete práci na stavebnom zákone a 
zákone 138 o autorizovaných inžinieroch a budúcnosti Vášho povolania. Pripomienky nájdete na 
stránke SKSI.                                                                                                                                                                red. 

Súťaž BEFFA 2014 pod záštitou SKSI 

Prestížnu súťaž súčasných stavebných projektov s výnimočnou energetickou, konštrukčnou a 
architektonickou hodnotou, ktoré boli realizované v Čechách a na Slovensku, bude zastrešovať aj 
naša Komora. Česko-slovenská súťaž Building Efficiency Awards 2014 (BEFFA) odštartovala 12. 
septembra svoj druhý ročník. 

Členom SKSI sme záštitou nad Building Efficiency Awards zabezpečili zvýhodnený polovičný  vstup 
na odborné akcie, konferencie a semináre v rámci BEFFA, ktoré budú organizátori usporadúvať na 
Slovensku.  

Súťažné kategórie rodinných a bytových domov, nebytových budov, rekonštrukcií, drevostavieb 
a študentských projektov doplnia v druhom ročníku BEFFA kategórie revitalizácie panelových 
domov a cena generálneho partnera súťaže skupiny Saint-Gobain za multikomfortný dom. V súťaži 
BEFFA 2014 môžu súťažiť stavby či rekonštrukcie z Českej a Slovenskej republiky dokončené 
v období od 1. januára 2012 do 31. mája 2014. Pre študentské projekty podmienka ich realizácie 
neplatí.  Prihlásiť stavbu či projekt môže ako ich autor, investor či realizačná firma, tak aj ich 
vlastník či používateľ. Hodnotenie prihlásených 
projektov prebieha v dvoch kolách – regionálnom 
a medzinárodnom. Tri najlepšie stavby z každej 
kategórie v jednotlivých regiónoch ČR a SR postupujú 
do česko-slovenského finále, v ktorom budú súperiť o 
víťazstvo vo svojich kategóriách. Kategórie 
drevostavba a multikomfortný dom sú prierezové a 
budú súťažiť len v česko-slovenskom finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlási porota v novembri 
budúceho roku. Nové ekologicky šetrné stavby z posledných dvoch rokov je možné prihlasovať až 
do 31. mája 2014. 

Stávame sa aj partnermi dvoch poľských veľtrhov 

 SKSI sa stáva partnerom pri organizácii 44. Medzinárodného stavebného veľtrhu jeseň 2013  
a 15. Veľtrhu tepelnej techniky a inštálácií „INSTAL SYSTEM 2013“ , ktoré sa budú  konať 
súčasne 27. až  29. septembra v Bielsko-Biala v Poľsku. Partnerstvom a záštitou nad týmito 
veľtrhmi získala Komora pre členov možnosti k voľnému vstupu na výstavy. „Pre Vaše členské 
firmy, ktoré majú záujem o nadviazanie spolupráce  na poľskom trhu, ponúkame možnosť 
vystavovať na veľtrhu za zvýhodnených podmienok - s 30-percentnou zľavou z ceny za stánok,“ 
priblížila viceprezidentka organizátora výstavy Biura Promocji i Wystaw ASTRA Barbara Kropka. 
Výstavy a veľtrhy organizujú už od roku 1992.                                                                                                red. 

https://www.facebook.com/SKSI.SR
https://www.facebook.com/SKSI.SR
https://www.facebook.com/SKSI.SR
https://www.facebook.com/SKSI.SR
http://www.sksi.sk/buxus/docs/predpisy_a_20normy/2013-09-15_Pripomienky_SKSI_k_navrhu_NStZ_FD.pdf
http://www.targibielskie.pl/targi_jesien_2013_sk.php
http://www.targibielskie.pl/targi_instal-system_2013_sk.php
http://www.beffa.eu/sk/


 

Podujatia: 

Konferencia: BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVY NA POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÁCH  
18.–20. september 2013, Senec   

Statický štvrtok: "HĹBKOVÉ 
INJEKTÁŽE A TECHNOLÓGIE NA 
PODCHYTÁVANIE ZÁKLADOVÝCH 
DOSIEK TECHNOLÓGIOU 
URETEK"   
19. september 2013, Bratislava 

Prednáška: OKNO, JEHO MONTÁŽ 
A BLÍZKE OKOLIE OKNA   
1.október 2013, Banská Bystrica 

Prednáška: NAVRHOVANIE 
DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA 
POŽIARNE ZAŤAŽENIE A SPOJE    
3.október 2013, Banská Bystrica 

15. konferencia: ZAKLADANIE 
STAVIEB 2013  
7.– 9. október 2013, Stará Lesná 

15. konferencia: PITNÁ VODA 
8. – 10. október 2013, Trenč. Teplice 

Tematický zájazd HOLANDSKO - 
BELGICKO   
14. – 20. október 2013,  Holandsko, 
Belgicko 

21. konferencia: HYDROIZOLÁCIE 
MOSTOV A TUNELOV  
6.–8. november 2013,  Podbanské   

XVIII. seminár Ivana Poliačka:  
OBNOVA A REKONŠTRUKCIA 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
21.–22. november 2013, Bratislava 
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SKSI PODPORUJE SVOJICH ČLENOV: 

Seminár k novej norme STN 33 2312:2013, publikácia ABC 
pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike 
Revízni technici a projektanti elektrických zariadení sa môžu v septembri vzdelávať. Slovenský 
elektrotechnický zväz-Komora elektrotechnikov Slovenska v spolupráci so SKSI organizujú 
špecializovaný odborný seminár k novej norme STN 33 2312: 2013 Elektrické zariadenia v horľavých 
látkach a na nich. Seminár je určený aj pre pracovníkov v energetike, učiteľov odborných 
predmetov elektro na školách a všetkých, ktorí sa realizujú v prevádzke a údržbe elektrických 
zariadení. 

Vzdelanie si môžete rozšíriť v Košiciach alebo v Bratislave, seminár sa konal už aj v Banskej Bystrici. 
Spoluorganizáciou zabezpečila Komora svojim členom znížené vstupné 30 eur. Bližšie informácie 
k seminárom s programom a termínmi nájdete v ONLINE prihláške.  

SKSI sa bude spolupodieľať na vydaní odbornej publikácie ABC pre 
získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. „Publikácia slúži 
pre všeobecné účely, odborné skúšky a technické inšpekcie. 
Vydávame ju v náklade 500 až 800 kusov,“ prezradil člen 
Predstavenstva SKSI a prezident SEZ-KES František Kinčeš. Ide 
o štvrté upravené a doplnené vydanie, ktoré zabezpečuje zväz 
elektrotechnikov. Cieľom tejto 370 stranovej príručky je priniesť 
čitateľom základné informácie o bezpečnostných a technických 
požiadavkách na elektrické zariadenia a inštalácie potrebné pre  
potrebné pre odbornú spôsobilosť elektrotechnikov. Náklady na 
vydanie príručky sa  pohybujú vo výške 10 eur, odporúčaná 
predajná cena by mala byť len o symbolické dve eurá vyššia. 
Príručku si budú môcť pozrieť členovia v každej regionálnej 
kancelárii SKSI.                                                                                          red. 

  

Členské príspevky na rok 2014: 

V záujme udržania kvality poskytovaných služieb schválili členovia Valného zhromaždenia 
SKSI na svojom poslednom zasadnutí zmenu členských príspevkov, ktorá bude platná od 
januára 2014.  

 

 

Ďalšie číslo nášho Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailoch už 30. septembra. 

 

Ilustračná foto SKSI 
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