
Zľava:  Vladimír Benko – predseda SKSI, ktorý odovzdával ocenenia. 
Ocenení: Vladimír Durbák ,  Ján Svrček , Ľuboslav Jánoš , Miloš Hudoba.  
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Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Valné zhomaždenie 2013 

 Pri príležitosti stého výročia 
stavebného inžinierstva sme 
ocenili našich siedmich členov 

 Fotoreportáž z valného 
zhromaždenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie podujatia: 

 

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

Odborná prednáška: Navrhovanie 
bezpečnostných zariadení na 
pozemných komunikáciách so 
zameraním na zadržiavacie systémy 
pre chodcov a vodiace zábradlia 
27. jún 2013, Banská Bystrica 

 

STÉ VÝROČIE STAVEBNÉHO INŽINIERSTVA NA SLOVENSKU: 

NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ SME OCENILI SIEDMICH ČLENOV 
KOMORY 

Udelením  ocenení si uctili predstavitelia Slovenskej komory stavebných inžinierov siedmich zo 
svojich radov. Diplomy za zásluhy v stavebnej činnosti si laureáti odniesli z valného 
zhromaždenia pri príležitosti stého výročia stavebného inžinierstva na Slovensku. 

„Cítime potrebu vzdať hold svedomitej práci a preukázať tým vážnosť najlepším z nás. 
Pripomíname si tak spoločnú súdržnosť a vzdávame česť ľuďom, ktorí svoje povolanie povýšili na 
poslanie, zasvätili mu svoj 
vzácny čas a veľkým 
dielom prispeli k rozvoju 
v stavebníckej a inžinier-
skej oblasti, ako aj 
aktívnej činnosti v našej 
Komore,“ vysvetlil potre-
bu oceňovania členov 
predseda SKSI Vladimír 
Benko. 

Za činnosť pri príprave, 
realizácii a dozorovaní 
významných stavieb si 
odniesol zo zhromaždenia 
ocenenie Miloš Hudoba 
z Banskej Bystrice. 

Celoživotnú projektovú, lektorskú a odbornú činnosť ocenili predstavitelia SKSI 
u Banskobystričana Ľuboslava Jánoša.  

Ján Svrček, ktorý pracuje v Komore od obnovenia jej činnosti, získal ocenenie za dlhoročnú 
spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI. 

Výbor Regionálneho združenia SKSI Bratislava nominoval na ocenenie aj Dušana Majdúcha za 
jeho významný podiel na šírení a prezentácii Komory nie len vo funkcii jej predsedu. Hold mu 
Komora vzdala aj za jeho publikačnú a výchovnú činnosť. 

Ako garanta pri skúškach odbornej spôsobilosti na stavbyvedúceho a stavebný dozor ocenila 
Komora Ota Makýša z Bratislavy. „Výbor Regionálneho združenia Bratislava nominoval  laureáta  
aj za celoživotnú odbornú, spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI a za publikačné aktivity,“  
priblížila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová.  

K úspešným odborným aktivitám inžinierov vo výstavbe prispel aj Vladimír Durbák. Ocenenie za 
významnú projektovú činnosť a spoločenské a organizačné aktivity v Komore si odniesol aj za 
spoluúčasť na tvorbe štvordielnej publikácie Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky, 
ktorá je spoločným dielom Slovenskej komory stavebných inžinierov a partnerských 
inžinierskych komôr krajín V4. 

Inžinieri udelili  ocenenie In Memoriam Jozefovi Ďurďovi na znak vyjadrenia vďaky za významnú 
a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v Komore. V zastúpení pani Ďurďovej  ho prevzal 
člen Komory Vladimír Hanzel.  

Ocenenia si prevzali laureáti počas Valného zhromaždenia SKSI, ktoré sa konalo štvrtú júnovú 
sobotu v Košiciach.  
 
Ocenení  Dušan Majdúch a Oto Makýš si nemohli prevziať svoje ocenenia osobne, preto im ich 
predstavitelia Komory odovzdajú pri najbližšej príležitosti.                                                                 red. 
 
Informácia z Valného zhromaždenia SKSI, ktorú spracovala Tlačová agentúra SR. 

Foto:  SKSI 
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Valné zhromaždenie SKSI 2013 sa konalo v budove 
Magistrátu mesta Košice. 

Zhromaždenie viedol 1. podpredseda Ján Petržala. 
Predseda SKSI Vladimír  Benko vpravo. 

Viceprimátor Košíc a  člen 
Predstavenstva SKSI  Ján Jakubov 
odovzdal na zhromaždení pozdrav  
od primátora Košíc  Richarda Rašiho. 

Valné zhromaždenie našich členov zaujalo natoľko, že si z celého jeho 
priebehu robili fotodokumentáciu.  

Zľava: predseda Dozornej rady SKSI Dušan Mišík, 
podpredseda SKSI Anton Vyskoč. 

Do diskusie počas rokovania sa členovia Komory 
aktívne zapájali.   

Zľava: riaditeľka SKSI Diana Krížová, 
1.podpredseda SKSI Ján Petržala, predseda SKSI 
Vladimír Benko. 

Zamestnankyne Komory pripravené na registráciu 
členov.  

Na Valnom zhromaždení SKSI sa tento rok zhromaždilo takmer 90 členov, z toho 77 autorizovaných 
stavebných inžinierov. Veríme, že účasť na ďalších zhromaždeniach bude vyššia. 
 
 

 Foto: SKSI, Viliam Hrubovčák 

  

SKSI na Facebooku: 
V záujme skvalitňovania 
poskytovaných služieb našim členom 
sme zaregistrovali našu Komoru na 
sociálnej sieti Facebook. Získajte 
zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie a dajte nám LIKE!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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