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HONORÁROVÉ PORIADKY NA BAVORSKOM DNI V MNÍCHOVE 

Zástupcovia bavorských ministerstiev, predstavitelia z českej, poľskej, maďarskej i slovinskej komory 
inžinierov sa stretli na 22. Bavorskom inžinierskom dni, ktorý sa konal 31. januára v Mníchove. Za našu 
komoru sa na tradičnom podujatí, ktoré organizuje Bavorská inžinierska komora vo výstavbe, zúčastnil 

predseda Vladimír Benko a podpredseda Anton Vyskoč. S prezidentkou Maďarskej inžinierskej komory 
Etelkou Barsiné Pataky rokovali o možnostiach spolupráce oboch komôr v oblasti honorárových 
poriadkov. Diskutovali tiež o návrhoch overovania autorizovaných inžinierov cez elektronické databázy 
a blízkou sa im stala aj spoločná téma o ďalšom vzdelávaní inžinierov. Všetko sú to projekty, ktoré sa  
už  v Maďarsku realizujú. „Prerokovali sme s prezidentom Európskej rady inžinierskych komôr 
Črtomirom Remecom možnosti založenia pracovnej skupiny v ECEC v oblasti honorárových 
poriadkov,“ prezradil tému spoločného rozhovoru predseda Benko.  

Na inžinierskom dni v Mníchove sa stretlo vyše 800 hostí zo stavebnej branže z Nemecka a zahraničia. 
Bavorská komora vyzdvihla počas podujatia podporu a spoluprácu ich ministerstva vnútra v oblasti 
zavedenia a uzákonenia honorárových poriadkov v Nemecku v júli 2013.  Podľa slov Heinricha 
Schroetera, prezidenta bavorskej komory, budú inžinieri v Nemecku aj ďalej pokračovať v presadení 
poradenských služieb do  honorárových poriadkov.                                                                                                   red.  

INŽINIERSKA CENA ZA KVALITNÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE ABSOLVENTOV: 

Originálne projekty absolventov inžinierskeho štúdia si prišli 
pozrieť aj zástupcovia z ministerstva 
Ocenenia, diplomy a finančné odmeny dnes odovzdávali minuloročným absolventom  inžinierskeho 
štúdia v sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Tretí ročník súťaže Inžinierska cena 
za akademický rok 2012/2013 odmenil tento rok absolventov stavebných fakúlt, tri čestné uznania 
a jednu hlavnú cenu za najlepšiu diplomovú prácu si odniesli absolventi z troch technických univerzít. 
Slávnostné odovzdávania a prezentáciu prác si prišli pozrieť aj zástupkyne z Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Viera Rajprichová, riaditeľka odboru štátnej stavebnej správy 
a Alena Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva. 

„Inžinierska cena hodnotí diplomové 
práce absolventov inžinierskeho štúdia 
z technických univerzít z celej našej 
krajiny, a to práce z oblasti budov 
a inžinierskych stavieb, technických, 
technologických a energetických 
vybavení stavieb,“ upresnil Vladimír 
Benko, predseda Slovenskej komory 
stavebných inžinierov, ktorá je 
odborným garantom podujatia.   

Prvé miesto v treťom ročníku za 
akademický rok 2012/2013 a šek na 800 
eur si odniesol mladý inžinier Juraj 

Vernisáž diplomových prác Inžinierskej ceny 2012/2013 
Foto: SKSI 

22. Bavorský inžiniersky deň v Mníchove 
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: 

Konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

Prezentačný seminár: METSEC 
26. február 2014, Žilina 

Statický štvrtok: NAVRHOVANIE 
KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA 
EN 1993 V PROGRAMOCH FIRMY 
DLUBAL 
27. február 2014, Bratislava 

Členská schôdza  KRAJSKEJ 
ODBORNEJ SEKCIE STATIKA 
STAVIEB 
27. február 2014, Bratislava 

Odborný seminár: GEOSYNTETIKA 
2014 
4. marec 2014, STU Bratislava 

19. konferencia:  STATIKA STAVIEB  
2014  
13. – 14. marec 2014, Piešťany 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 
27. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

Valné zhromaždenie SKSI 2014 
31. máj 2014, Bratislava 
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Wallner, absolvent Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, za diplomovú prácu 
s názvom Horná stanica lanovej dráhy Turecká – Krížna.  „Odborná porota ocenila jeho originálny 
prístup ku komplexne riešenej problematike stavebného diela vo vysokohorskom prostredí. Inžinier 
citlivo zakomponoval stavbu do prostredia, vybral optimálne stavebné materiály a výrobky, tvorivo 
pristúpil k riešeniu projektu,“ priblížil Benko. 

Inžinier Matúš Kozel 
zo Žilinskej univerzity 
v Žiline získal 
ocenenie za 
diplomovú prácu 
s názvom 

Hodnotenie 
ekonomickej 

efektívnosti opráv 
a údržby vybraných 
úsekov ciest 
programom ISEH. 
Jeho práca zaujala 

predovšetkým 
reálnymi návrhmi 
technológií opráv, 
ktoré sú 
aplikovateľné v praxi. 
„Návrhy tohto 
absolventa boli 
dôkazom jeho 

širokých znalostí v oblasti mechaniky vozoviek,“ potvrdil odbornosť práce predseda poroty a prezident 
Slovenského zväzu stavebných inžinierov Juraj Nagy.  

Čestné uznanie potešilo aj inžinierku Zuzanu Kubicovú. Diplomovka s názvom Návrh domu odevov v 
Púchove na seba upozornila optimálnym využitím  oceľových a oceľobetónových spriahnutých prvkov 

„Oceniteľný bol v tejto práci aj výpočet odozvy nosnej stavebnej konštrukcie 3D výpočtovým mo-
delom v modernom programovom systéme,“ upozornil Nagy na pred-nosti práce absolventky 
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. 

Diplomová práca s názvom Oceľová konštrukcia skokanského mostíka je prácou absolventa Technickej 
univerzity v Košiciach Tomáša Polanského, ktorý si za ňu odniesol domov šek a čestné uznanie. Tento 
diplomant zaujal porotcov vynikajúcou textovou a grafickou úrovňou svojej práce, originálnym 
návrhom nosnej oceľovej konštrukcie nájazdov a skokanskej veže a porovnávacou štúdiou vnútorných 
síl pri rôznych zaťaženiach a imperfekciách, ktoré boli doposiaľ jednoznačne neriešené v normatívnych 
predpisoch.    

Počas slávnostného odovzdávania ocenení absolventi prezentovali svoje diplomové práce pred 
zástupcami odborných a profesijných slovenských organizácií z oblasti výstavby. 

Práce ocenených študentov budú vystavené na Úrade SKSI v Bratislave. Vernisáž diplomových prác 
bude otvorená pre verejnosť ešte dva týždne. 

Zriaďovateľmi súťaže sú Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných 
inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre 
rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.                                                                                red. 

 

 

Zástupcovia zriaďovateľov Inžinierskej ceny, organizátora, odborného garanta 
a laureát najlepšej diplomoverj práce Inžinierskej ceny 2012/2013 
Zľava: A. Vyskoč – podpredseda SKSI, V. Benko – predseda SKSI, Juraj Wallner – 
absolvent STU v Bratislave,  E. Jakeš – vedúci víťaznej diplomovej práce, M. Brichtová 
– prezidentka Združenia ABF Slovakia, J. Nagy – prezident Slovenského zväzu 
stavebných inžinierov                                                                                                                  Foto: SKSI 

CEEC Research v spolupráci s SKSI a Inchebou organizujú ďalší ročník  

STRETNUTIA LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2014 
ZAPOJTE SA DO NAJVČSEJ DISKUSIE O SMEROVANÍ SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 

27. marca 2014 o 9.45h na veľtrhu CONECO v Incheba Expo Bratislava, hala D2 
Vzhľadom na obmedzený počet miest je nutná registrácia na konferencie@ceec.eu. 

Účasť pre členov SKSI ZADARMO!!! 

Pozývame vás na 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2014 
ktoré sa uskutoční 31. mája 2014  v Bratislave. 

Splnomocnenie na účasť je zverejnené v členskej zóne na našej webovej stránke. 

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 25. februára. 
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