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FALŠOVANIE A ZNEUŽÍVANIE AUTORIZAČNÝCH PEČIATOK:   

Súd uznal falšovateľa vinným, avšak so smiešnou pokutou 
Súd uznal vinným z prečinu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny Vladimíra Novotného z Nitry, 
na ktorého dal náš člen podnet na podozrenie z použitia falošnej pečiatky a SKSI na základe tohto 
podnetu podala v roku 2012 trestné oznámenie. Podľa právoplatného rozsudku  Novotný falšoval 
úradnú pečať v úmysle, aby sa použila ako pravá a tak dosiahol vydanie pravej verejnej listiny. 
Okresný súd v Banskej Bystrici ho odsúdil 
k peňažnému trestu tristo eur (!!!).   

Počas trestnoprávneho procesu s dnes už 
odsúdeným Vladimírom Novotným boli na 
našu Komoru podané ďalšie dve žiadosti o 
overenie autorizácie a členstva v SKSI. 

Slovenská komora stavebných inžinierov 
opäť zareagovala a na príslušný mestský 
úrad sme zaslali list s upozornením, že 
dotyčná osoba nie je zapísaná v Zozname 
autorizovaných inžinierov a nikdy mu nebolo vydané autorizačné osvedčenie ani autorizačná 
pečiatka. Minulý týždeň Komora požiadala príslušný stavebný úrad, aby urobil potrebné opatrenia 
v stavebnom konaní. „Požiadali sme tiež o nápravu a podanie trestného oznámenia. Ak sa tak 
nestane, som rozhodnutý podať trestné oznámenie v mene Komory,“ vyhlásil predseda SKSI. 

Aj napriek výške peňažného trestu odsúdeného bude Komora pokračovať v zasadzovaní sa 
o ochranu práv svojich členov a zachovanie stavovskej cti autorizovaných inžinierov.                   red. 

ROZŠIRUJEME POVEDOMIE O KOMORE AJ MEDZI BUDÚCIMI ČLENMI:  

SKSI je partnerom Portálu absolventov univerzity 
V rámci dobrých vzťahov SKSI so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave prijala Komora 
od univerzity ponuku partnerstva na internetovom Portáli absolventov STU. Partnerstvo 
pomôže rozšíriť obzor absolventov o činnosti SKSI a zároveň prospeje aj členom našej Komory. 
„Prepojenie Portálu absolventov s web stránkou SKSI oceňujeme a pokladáme za pozitívny krok 
smerom k rozširovaniu nielen univerzitného povedomia u našich členov – absolventov STU, ale aj 
povedomia o našej Komore medzi študentmi a absolventmi STU, z ktorých sa mnohí stávajú 
autorizovanými inžiniermi,“ podotkol predseda SKSI Vladimír Benko.  

Absolventi STU v Bratislave si môžu po registrácii na absolventskom portáli uverejniť svoj profil, 
svoje úspechy, profesionálne pôsobenie či dokonca pracovné ponuky. „Mnohí naši absolventi sú 
dnes sami zamestnávateľmi, majú úspešne fungujúce firmy, takže hľadajú aj nových 
perspektívnych zamestnancov – a opäť je to väčšinou medzi mladými absolventmi techniky. Firmy 
môžu ponúkať pracovné pozície našim budúcim absolventom prostredníctvom jednoduchého 

elektronického formulára,“ doplnila informácie 
Zuzana Mokošová z útvaru práce s verejnosťou na 
STU v Bratislave.  

Na portáli môžu zvedaví záujemcovia nájsť aj 
informácie o aktuálnom dianí na univerzite,  o 
pripravovaných podujatiach či konferenciách. Je 
to akési prepojenie študentského sveta 

s budúcnosťou a sveta autorizovaných inžinierov s ich minulosťou. Portál totiž umožní aj 
vyhľadávanie spolužiakov či kamarátov zo štúdií, čím vytvára podmienky pre ich  ďalšiu vzájomnú 
komunikáciu. 

„Všetkým  zaregistrovaným záujemcom sme začali s mesačnou periodicitou posielať  newsletter s 
aktuálnymi informáciami, pričom jeho prvé číslo sme distribuovali  začiatkom marca,“ prezradila 
ďalej Mokošová z STU a dodala, že portál by mal byť akousi komplexnou "virtuálnou" 
encyklopédiou absolventov bratislavskej technickej univerzity. Registráciu na portáli spustila 
univerzita v pondelok 11. novembra.                                                                                                                   red. 

Ilustračná foto  
www.blackhillsportal.com 

http://www.absolventi.stuba.sk/
http://www.absolventi.stuba.sk/


Podujatia: 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 
2013  
2. december 2013, Bratislava 

Odborný seminár:  ZATEPĽOVANIE 
V KOCKE  
5. december 2013, Trenčín 

Odborný seminár: POHĽADOVÉ 
BETÓNY   
12. december 2013, Košice 

Konferencia: NESTLMENÉ 
A HYDRAULICKY STLMENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných 
inžinierov   
zasielame na komorové členské 
adresy a zverejňujeme na webovej 
stránke www.sksi.sk 
 
Vydáva:  
Slovenská komora stavebných 
inžinierov 
Mýtna 29, 811 07  Bratislava  
 
Náklad: 5450  
17/2013 
Neprešlo jazykovou úpravou. 

VYHLÁSILI VÍŤAZOV SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2013: 

CENTRAL ocenený Komorou získal aj hlavnú cenu  
Novostavba CENTRAL na Metodovej ulici v hlavnom meste získala Cenu Slovenskej komory 
stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie. Komplex s administratívnou budovou, 
hotelom, nákupným centrom, medicínskym blokom, výnimočnou zelenou strechou 
a podzemnými garážami si okrem Ceny SKSI odniesol aj hlavnú cenu Stavba roka 2013. Víťaz 
prestížnej celoštátnej súťaže Stavba roka 2013 si obe ceny prevzal počas slávnostného galavečera, 
ktorý sa  konal minulý štvrtok pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča v Bratislave.  

CENTRAL novostavba,  Metodova 6, Bratislava  
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Ivan Kubík a kol., Ing. arch. Jolana Foglová, Ing. arch. Marek Németh, Ing. arch. 
Rado Vlkovič Projektant architektonickej časti: Ateliér Ivan Kubík, s. r. o. Projektanti – statika stavby: PROPLAN, s. r. o., 
DuPlan, s. r. o. , Ing. Daniel Bukov – OK-TEAM Hlavný zhotoviteľ: IMOS Brno a. s., závod Ostrava Hlavný stavbyvedúci: 
Bogdan Rusnok Stavebník: Immocap Group, a. s. Dozorná činnosť: Gleeds Slovensko Celkové investičné náklady bez DPH: 
vyše 200 mil. € Stavebné náklady bez DPH: neuvádzajú sa Lehota výstavby: 01/2010 – 04/2013 

Gratulujeme všetkým našim členom - autorizovaným inžinierom, stavbyvedúcim, stavebným 
dozorom a ďalším odborníkom, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto stavebného diela.   

Počas galavečera vyhlásili aj ďalšie ceny a dve ďalšie nominácie na hlavnú cenu. K prvenstvu sa 
svojou nomináciou priblížil Cyklomost slobody a  Wellness hotel Rozsutec ***. 

Porota tiež rozhodla o udelení dvoch cien za celospoločenský prínos. Cenu ministra dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR získal  bratislavský Cyklomost slobody dlhý 525 metrov 
a široký štyri metre. Projektantami rozhodujúcej odbornej časti tejto ocenenej stavby sú aj 
členovia našej Komory Zoltán Agócs a Ľuboš Rojko.  

Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy si do svojej histórie zapísala stavba  budova Fakulty 
informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. 

Súčasťou 19. ročníka Stavby roka 2013 bolo aj udelenie ocenení pre ďalších päť stavieb. Cenu 
Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie udelili   
novostavbe Business center Moldavská v Košiciach.                    

Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného 
diela si odniesol tím, ktorý zhotovil novostavbu SEDEM v Košiciach. 

Porota rozhodla tiež o udelení Ceny Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za 
optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe. 
Toto ocenenie získal Výrobný závod SEMECS vo Vrábloch.  

Svoju cenu odovzdalo aj vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie 
architektonického diela konštruktérom stavby bratislavského Polyfunkčného objektu SKYBOX. 

Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. si odniesli konštruktéri radovej výstavby Slnečnice 
v Petržalke.   

V prestížnej prezentačnej súťaži mohla hlasovať aj verejnosť. Vďaka internetovému hlasovaniu 
širokej verejnosti získal  Cenu verejnosti 2013 Wellness Hotel Rozsutec***. Všetky ocenené aj 
nominované stavby si môžete prezrieť na internetovom portáli Stavba roka 2013.                    red. 

 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 10. decembra. 

Konferencia Smart Cities príde aj na Slovensko 
Mesto efektívne fungujúce, energeticky udržateľné, infraštruktúrne premyslené a predovšetkým mesto 
ako príjemné miesto pre život.  Konferencia Smart Cities, ktorá sa uskutočnila 31. októbra v Prahe, dorazí 
pod záštitou SKSI začiatkom roka 2014 aj na Slovensko.   

Foto: Ľubo Stacho 
www.stavbaroka.eu 
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