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SKSI na Facebooku: 
Fotografie, zaujímavosti, dôležité   
informácie zo sveta stavebného 
inžinierstva nájdete aj na sociálnej 
sieti. Dajte nám LIKE!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie podujatie: 

Odborný seminár: DOPRAVNÉ 
ZNAČENIE 
4. júl 2013, Trenčín 

 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2013: 

Na valnom zhromaždení schválili všetky body programu 

Dôležité úspechy v presadzovaní svojich požiadaviek v návrhoch nového stavebného zákona 
dosahujú kompetentní zo Slovenskej komory stavebných inžinierov. Otázku nového stavebného 
zákona a s ním súvisiaceho Zákona č. 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch riešili členovia SKSI spolu s vedením Komory na tohtoročnom valnom 
zhromaždení.  

„Dovoľujem si skonštatovať, že Komora 
doposiaľ dosahuje najväčšie úspechy 
v presadzovaní našich základných 
požiadaviek s cieľom, aby odborné 
projektové a inžinierske činnosti vykonávali 
výlučne odborníci - autorizovaní inžinieri,“ 
informoval predseda SKSI Vladimír Benko 
členov Komory o výsledkoch, ktoré dosiahli 
inžinieri v  diskutovanej oblasti. 

Počas Valného zhromaždenia SKSI, ktoré sa konalo štvrtú júnovú sobotu v Košiciach, predniesol 
šéf Komory aj správu o činnosti a hospodárení za uplynulý rok. Upriamil v nej pozornosť aj na 
oblasť vzdelávania. „Osobne cítim nevyhnutnosť v dnešnej dobe moderných technológií 
poskytnúť našim členom celoživotné vzdelávanie formou elektronizácie,“ podotkol Benko. Podľa 
neho by sa mohli členovia vzdelávať aj prostredníctvom videokonferencií priamo z ich kancelárií, 
čo im ušetrí čas na cestovanie za školením i financie.  V správe o činnosti Komory vyzdvihol aj 
potrebu medializácie povolania autorizovaného inžiniera a samotnej Komory.  

Valné zhromaždenie počas tohto zasadnutia schválilo aj úpravu rozpočtu SKSI na rok 2013, 
úpravu Smernice Náhrady za stratu času členov volených orgánov, nové výšky zápisného,  ako 
aj  úpravu členských príspevkov, ktoré začnú platiť od januára 2014. Členovia tiež diskutovali 
o elektronickom prístupe k technickým normám a otázke zjednotenia troch balíkov 
prostredníctvom služby STN-online, ktorá je jednou z výhod členstva v Komore. 

Správa o činnosti a hospodárení SKSI od Valného zhromaždenia SKSI 2012.                            red. 

QUO VADIS SLOVENSKÉ STAVEBNÍCTVO: 

Odborníci predpokladajú zlepšenie stavebnej produkcie    
už v roku 2014 

Dôsledok globálnej hospodárskej krízy, nedostatočné využívanie fondov z EÚ či nadmerná 
opatrnosť investorov sú podľa odborníkov z oblasti výstavby najhlavnejšie príčiny, ktoré dostali 
slovenské stavebníctvo do kolien. Predikciu vývoja stavebníctva na najbližšie obdobie riešili 
kompetentní na konferencii Quo Vadis slovenské stavebníctvo.  

„Pokles stavebníctva na Slovensku tiež súvisí s 
nasýtenosťou trhu niektorými stavbami ale aj 
s nedostatkom verejných a súkromných 
zdrojov, problematické je aj verejné 
obstarávanie,“ priblížil dôvody prepadu 
tuzemského stavebníctva Vladimír Lenko, 
ktorý je zástupcom spoločnosti Euroconstruct 
na výskum a prognózovanie v stavebníctve.   

Podľa prognóz spoločnosti ÚEOS – Komercia, 
ktorá je ako jediná za našu krajinu členom 
Euroconstructu, rok 2013 bude ešte stále 
rokom poklesu domácej stavebnej produkcie. 

„Situácia v rámci stavebníctva nie je zlá len u nás, ale aj v iných štátoch. V produkcii sme sa 

Panelová diskusia počas konferencie Quo Vadis slovenské 
stavebníctvo.  FOTO: SKSI 

 

Valné zhromaždenie SKSI 2013 
FOTO:  SKSI 
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Ďalšie podujatia: 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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vrátili, žiaľ, na úroveň roku 2005,“ poznamenal Lenko. Stabilizáciu situácie predpokladajú 
odborníci na rok 2014 a mierne zlepšenie až od roku 2015.  

Napriek predpokladanému poklesu produkcie 
v bytovej výstavbe na tento rok sa v tejto 
oblasti  odhaduje rast opráv a údržby. Podľa 
slov Petra Staněka z Ekonomického ústavu 
SAV bude najvýznamnejšou oblasťou komplex 
obnovy a modernizácie bytového fondu, 
zatepľovanie budov, oprava fasád, bude 
pokračovať výmena okien a opravy striech 
a hlavne dovybavenie obytných komplexov, 
čo znamená postaviť v obytných častiach 
škôlky, školy, obchody. „Obyvatelia musia 
niekedy chodiť do 10 kilometrov vzdialených hypermarketov, pretože chýbajú obchody,“ 
skonštatoval Staněk. Dovybavenie obytných komplexov vidia odborníci ako jednu z možností 
pre investorov a stavebné firmy chopiť sa tento rok príležitosti.  

K výstavbe veľkých developerských projektov však tento rok nedôjde. „Stavbárom sa zlepší 
situácia až keď sa začnú riešiť skutočné príčiny krízy,“ poznamenal Staněk. Podľa neho a ďalších 
odborníkov je jednou z jej príčin aj korupcia. „Buď sa začne riešiť korupcia a daňové úniky, alebo 
bude kríza pokračovať,“ skonštatoval.    

Prognóza výstavby na roky 2013 - 2015 

Prognóza výstavby 2013 2014 2015 

Opravy a údržba nárast mierny pokles pokles 

Výstavba pokles mierny nárast väčší nárast 

 

Jednou z dôležitých príčin stagnácie stavebnej činnosti na Slovensku je podľa predsedu SKSI 
Vladimíra Benka aj nedostatočne upravená legislatíva. „Veľký problém vidím vo fakte, že  verejné 
obstarávanie sa v čase krízy riadi jediným kritériom – najnižšou cenou  a voľný trhom v Európe 
boli zrušené  honorárové poriadky. Ich potreba je dnes veľmi aktuálna. Ich opätovným zahrnutím 
do legislatívy, podobne ako to urobili v Nemecku, by sa znížil tlak na čo najlacnejšiu konštrukciu. 
Taktiež je dôležité zamerať sa na to, aby projekt vo všetkých stupňoch spracovávali oprávnené 
osoby registrované na Slovensku. Zhotovitelia zo zahraničia majú svojich zahraničných 
projektantov. V dôsledku toho sa naša legislatíva obchádza a zároveň prichádzajú o prácu naši 
projektanti a architekti. Rok 2012 a zrútenie niektorých objektov nám ukázalo, čo sa môže stať, 
ak sa kompetentní nezobudia,“ zdôraznil predseda Benko počas panelovej diskusie na 
konferencii QUO VADIS.  

Konferencia QUO VADIS slovenské stavebníctvo sa konala za účasti odborníkov tretí júnový 
týždeň v Bratislave.                                                                                                                                                 red. 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE 

20 percentná zľava vo vydavateľstve Verlag Dashöfer  
V predchádzajúcich číslach sme Vás informovali o výhodách členstva v SKSI, ktorými bolo 
odoberanie odborných časopisov vydavateľstva JAGA, poistenie cez rámcovú zmluvu SKSI, 
zľava 60 % na kalkulátor ETICS. 

Dnes Vám predstavujeme výhodu, ktorá vzniká členom SKSI vo vydavateľstve Verlag 
Dashöfer s. r. o.  Členovia SKSI si tu môžu uplatniť 20 percentnú zľavu na všetky produkty 
vydavateľstva. Zľava platí na kúpu príručiek, časopisov, tlačených aj on-line diel, ale aj na 
semináre, ktoré vydavateľstvo pravidelne organizuje. Zľava platí okamžite pri využití služieb.    

Verlag Dashöfer je odborné vydavateľstvo ekonomickej, právnickej, stavebnej a technickej 
literatúry.  

Viac informácií o zľave vo vydavateľstve Verlag Dashöfer. 

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva 
Analytická spoločnosť CEEC Research uverejnila Kvartálnu analýzu slovenského 
stavebníctva Q2/2013. Podľa nej by mal predpokladaný pokles v tomto roku dosiahnuť 4,3 
percent. V roku 2014 by už malo dôjsť k stabilizácii. Kompletnú analýzu si môžete stiahnuť 
na stránke www.ceec.eu. 

 

Konferencia Quo Vadis slovenské stavebníctvo. 
FOTO: SKSI 
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