
1/2013 24. máj 2013 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 
• Naše aktivity v oblasti prípravy 

nového stavebného zákona 

• ZIPP Bratislava získala ocenenie 
Komory 

• Odborné časopisy vydavateľstva 
JAGA zasielané na Vaše  
komorové mail adresy 

• Naši členovia získali ocenenia  
ASB Gala 2013 

 

 

 
 

Najbližšie podujatia: 
 

Odborný seminár: Navrhování 
konstrukcí podle evropských norem 
v programech firmy DLUBAL  
28. máj 2013, Bratislava 

Konferencia: VODA 2013  
29. máj 2013, Bratislava 

Odborný seminár: Použitie 
regulačných a vyvažovacích armatúr 
vo vykurovacích sústavách 
4. jún 2013, Trnava 

Odborná prednáška: Sanácia stien 
poškodených vlhkosťou a solami, 
mikroorganizmy na fasádach 
4. jún 2013, Banská Bystrica 

Odborno - prezentačný seminár: 
HILTI- najnovšie kotevné systémy 
05. jún 2013, Žilina 

Konferencia: Inovatívne riešenia 
spevnených plôch  
4. jún 2013, Bratislava 
5. jún 2013, Banská Bystrica 
6.jún 2013, Košice 

Seminár: Zmeny v energetickej 
certifikácii 
12. jún 2013 

Statický štvrtok: Revolučná 
technológia CLOUD v statike pre 
členov SKSI so softvérom Idea RS  
13. jún 2013, Bratislava 

Odborný seminár: Certifikácia podľa 
EN 1090 - Posudzovanie zhody 
konštrukčných dielcov oceľových 
konštrukcií podľa EN 1090-1+A1 
20. jún 2013, Košice 

Odborný seminár: Navrhujeme a 
staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie IV:  
Využitie rekuperácie v budovách 
26. jún 2013, Trenčín 

Vážené členky a členovia Komory,  
pod vedením Vladimíra Benka, predsedu Komory, veľa našich členov  
v dnešných dňoch intenzívne pracuje na pripomienkovaní a príprave nového 
Stavebného zákona a organizovaní Valného zhromaždenia, ktoré sa tento rok 
koná 22. júna 2013 v Košiciach. 

Prostredníctvom nového e-bulletinu Vám chceme poskytnúť najaktuálnejšie 
informácie z diania v našej Komore rýchlym a efektívnym spôsobom do Vašej 
mailovej schránky. 

Prinášame Vám širokú paletu informácií – správy o  aktivitách Komory 
z oblastí, ktoré sa priamo dotýkajú výkonu Vášho povolania, kalendár najbližších odborných 
podujatí organizovaných našimi regionálnymi združeniami a Úradom SKSI, informácie o 
aktuálnych a nových výhodách Vášho členstva. 

Tento rok plánujeme obnoviť aj tlačené Inžinierske informácie a veríme, že sa stanete našimi 
pravidelnými čitateľmi. 

Radi privítame Vaše postrehy, nápady a podnety – aj vďaka Vám môžeme naplniť náš cieľ: aby sa 
nový komorový e-bulletin stal jedným z Vašich základných zdrojov informácií.  

Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše aktivity v oblasti prípravy  
nového stavebného zákona 
V dňoch 9. a 10. mája 2013 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR uskutočnili posledné stretnutia pracovných skupín k stavebnému 
zákonu, na ktorých som sa zúčastnil spolu s Ottom Tokárom, členom nášho 
Predstavenstva.  

Ešte pred oficiálnym stretnutím pracovnej skupiny sme sa nakrátko stretli so 
štátnym tajomníkom Františkom Palkom, Tiborom Némethom (povereným 
riadením sekcie stavebníctva) a Miloslava Paškovou, kde sme využili priestor 
osobne prezentovať naše základné pripomienky a odborné argumenty k 5. 
návrhu tohto zákona. Uvedomujeme si však, že tlak na ministerstvo nevyvíjame jediní.  

Minulý týždeň sme v Komore rozbehli práce na príprave podkladov pre vykonávacie predpisy 
k zákonu, ako aj na príprave novelizácie nášho zákona 138/1992, v rámci ktorého by mali byť 
okrem iného zadefinované aj kvalifikačné predpoklady pre „kontrolného statika“ a stavebno-
technický dozor.   

Ďakujem všetkých členom Komory a našich volených orgánov, ktorí sa aktívne podieľate na 
spracovávaní pripomienok popri Vašej odbornej práci.  

Vladimír Benko, predseda SKSI  

Viac informácií: 5. návrh nového stavebného zákona a pripomienky SKSI  

Slovenská komora stavebných inžinierov 

pozýva všetkých svojich členov na 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI, 
ktoré sa uskutoční dňa 

22. júna 2013 o 9.00 hod. 
v priestoroch Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A 

Pozvánka a splnomocnenie sú zverejnené v členskej zóne našej webovej stránky www.sksi.sk 
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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  
1/2013 
Neprešlo jazykovou úpravou.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenení na ASB GALA 2013. Zľava:  Juraj Šujan, Pavel  Pelikán, 
 Anton Bezák, Vladimír Kohút,   Peter  Černík,  Jozef Miček  

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA 
V KOMORE: 

Odborné  časopisy JAGA 
Ako novú výhodu členstva v Komore 
v roku 2013 sme pre Vás zabezpečili jeden 
z odborných časopisov vydavateľstva 
JAGA, ktorý tematicky zodpovedá 
Vášmu profesijnému zameraniu. Ide 
o časopisy: ASB; Stavebné materiály; 
TZB Haustechnik a Inžinierske stavby. 

Časopis v elektronickej forme je zasielaný 
formou newsletteru na Vašu komorovú    
e-mailovú adresu (xxxx@clen.sksi.sk) 
a okrem iných informácií v ňom nájdete 
aj prístup k archívu predchádzajúcich vydaní.  

Tí z Vás, ktorí zareagovali na výzvu 
v novembri 2012, dostávajú časopis 
v tlačenej forme poštou. 

Veríme, že získate ďalší prístup 
k informáciám, ktoré budú nápomocné 
pri Vašej práci. 
Odborná sekcia SKSI Elektrotechnické zariadenia 
stavieb navrhla Predstavenstvu zabezpečiť pre 
všetkých elektroinžinierov časopis „EE - Časopis pre 
elektrotechniku a energetiku“ - táto výhoda je v 
štádiu rokovania. 

 

 

ZIPP Bratislava  
získala ocenenie 
Komory  

 

 
Odovzdávanie Pamätnej medaile SKSI. Zľava: 
Juraj Hirner, Vladimír Benko, František  Hirner  
 
Pamätnú medailu SKSI za projektovú 
a realizačnú činnosť odovzdal 
predseda SKSI predstaviteľom 
spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. 
s r. o.   

Ocenenie udelilo Predstavenstvo SKSI 
pri príležitosti 50. výročia existencie 
tejto spoločnosti.  

„Úspešná firma, aj napriek súčasnej 
kríze v stavebníctve, funguje na 
kvalitných ľuďoch, inováciách a s 
projektovým oddelením, kde pracujú 
špičkoví autorizovaní inžinieri“,  
povedal Vladimír Benko pri 
odovzdávaní ocenenia v rámci Gala 
večera, ktorý sa konal dňa 15. mája 
2013 v Bratislave. 

Viac o jubileu ZIPP Bratislava  

Ocenenia ASB Gala 2013 
získali aj naši členovia 
Počas slávnostného odovzdávania ocenení 
jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré pôsobia 
v stavebníctve, architektúre a developingu, sa 
laureátmi stali aj členovia našej Komory. 
Osobnosťou architektúry a stavebníctva podľa 
www.asb.sk sa stal Ing. Vladimír KOHÚT.  

ZIPP BRATISLAVA, s. r. o., získala ocenenie ASB 
Stavebná firma roka podľa www.asb.sk.  

Hlavnú cenu ASB Stavebná firma roka 2013 udelili 
spoločnosti INGSTEEL, s. r. o. 

Víťazom srdečne gratulujeme. 

Viac o ASB GALA 2013     

VLADIMÍR BENKO NA MEDZINÁRODNEJ 
KONFERENCII BOZP: 

Voľný trh pre prácu 
projektantov a pre stavebný 
sektor je jednou z hlavných 
príčin havárií stavieb 
Dôležitou úlohou štátu je zabezpečiť, aby stavby 
poskytovali nám všetkým príslušnú spoľahlivosť. 
Vyzdvihol to vo svojej prednáške „Hlavné príčiny 
havárií stavieb“ predseda Komory Vladimír Benko. 
Podľa slov šéfa SKSI môže štát požadovanú 
spoľahlivosť zaistiť prostredníctvom správneho 
nastavenia právnych predpisov.  

„Stavby sú produkty s návrhovou životnosťou 
niekoľkých generácií, ktorých osud nemožno 
ponechať voľnej regulácii trhových požiadaviek. Za 
primeranú cenu dostaneme aj v stavebníctve 
primeranú kvalitu. Tlak na čo najlacnejšiu 
konštrukciu však môže byť chybou s fatálnymi 
následkami,“ zdôraznil počas svojho prejavu na 
konferencii o bezpečnosti ochrany zdravia pri práci.  

Vladimír Benko vystúpil so svojou prednáškou na 
medzinárodnej konferencii INCOBOZ Bezpečné 
pracovisko a Česko – Slovenskom seminári 
Bezpečná stavba. Podujatie sa konalo 15. mája 
2013 v Bojniciach, organizovali ho Občianske 
združenie Spoločná vízia SR a BOZPO, s.r.o. 
Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerství 
práce a sociálních věcí ČR. Na medzinárodnej 
konferencii sa v rámci 150 účastníkov stretli  aj 
odborníci a experti z Talianska, Japonska, Veľkej 
Británie, Nového Zélandu i Spojených arabských 
emirátov.  

Fotografie a ďalšie informácie z medzinárodnej  konferencie 

 

mailto:capcikova@sksi.sk
http://www.sksi.sk/
http://www.sksi.sk/
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3175
http://www.zipp.sk/databases/internet/_public/content.nsf/web/SK-ZIPP.SK-NOVINKY-AKTUALITY-ZIPP%20BRATISLAVA%20oslavuje%2050%20rokov#?men1=undefined&men2=undefined&sid=100&h=undefined
http://www.asb.sk/
http://www.asb.sk/
http://www.asb.sk/asb-gala/aktualne/asb-gala-vecer-2013-slavnostne-vyhlasenie-oceneni-6819.html
http://www.boz.sk/sk/88-aktuality/277-15-17-maj-2013-medzinarodna-konferencia-bezpecne-pracovisko-cesko-slovensky-seminar

	Ocenenia ASB Gala 2013 získali aj naši členovia
	Počas slávnostného odovzdávania ocenení jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré pôsobia v stavebníctve, architektúre a developingu, sa laureátmi stali aj členovia našej Komory. Osobnosťou architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk sa stal Ing. Vladimír ...

