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NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 STN-online pre členov: Výzva na 
doplnenie chýbajúcich 
technických noriem 

 Predstavitelia SKSI skvalitňujú 
služby pre členov: Komora chce 
rozšíriť možnosti celoživotného 
vzdelávania 

 Zástupcovia Komory ocenili 
prácu študentov 

 Vítame nových členov Komory 

 Pracovná ponuka: Vedúci správy 
letiskových plôch  

 Ďalšie číslo vyjde 22. júla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

ELEKTRONICKÝ PRÍSTUP K STN PRE ČLENOV KOMORY:  

Budeme rokovať so SÚTN, môžete doplniť chýbajúce normy 
O cene a podmienkach zabezpečenia elektronického prístupu členov k normám v roku 2014 cez 
službu STN-online budú rokovať predstavitelia SKSI so Slovenským ústavom technickej 
normalizácie. Na základe požiadaviek od členov, ktoré zazneli aj na júnovom Valnom 
zhromaždení Komory, budú kompetentní rokovať o spojení doterajších troch balíkov noriem do 
jedného, aby všetci členovia mali zabezpečený prístup k všetkým normám.  

Predmetom rokovania bude tiež možnosť doplnenia noriem, ktoré Vám chýbajú pri Vašej práci. 
SKSI preto vyzýva svojich členov, aby prostredníctvom predsedov slovenských odborných sekcií  
zaslali Komore svoje požiadavky na doplnenie noriem. 

„Vyzývame členov, ktorí majú záujem doplniť chýbajúce normy, aby do 20. júla kontaktovali 
predsedov príslušných odborných sekcií s danými návrhmi. Tie potom predostrieme počas 
rokovaní so SÚTN,“ priblížil predseda Komory Vladimír Benko. 

Vaše návrhy na doplnenie chýbajúcich noriem môžete do 20. júla 2013 zaslať  predsedom 
jednotlivých odborných sekcií na ich e-mailové adresy: 
- Pozemné stavby a architektúra                             Ing. Edita Cmarková (cmarkova@stonline.sk) 
- Dopravné stavby, mestské inžinierstvo         

a územné plánovanie                                                                       Ing. Ján Tomko (jtatelier@gmail.com) 
- Statika stavieb                            Ing. Ján Kyseľ (kysel@nextra.sk) 
- Vodohospodárske stavby                        Ing. Peter Gemeran (gemeran@hydrocoop.sk) 
- Technické vybavenie stavieb                                          prof. Jaroslav Valášek (jaroslav.valasek@stuba.sk) 
- Technologické vybavenie stavieb                       Ing. Ľuboslav Jánoš (cbsro@cbsro.sk) 
- Elektrotechnické zariadenie stavieb     Ing. Ján Voskár (jvoskar@upcmail.sk) 
- Vedenie uskutočňovania stavieb    Ing. Ján Kollár (jan.kollar@endombb.sk)          red. 

PREDSTAVITELIA SKSI  SKVALITŇUJÚ SLUŽBY PRE ČLENOV: 

Komora chce rozšíriť možnosti celoživotného vzdelávania 

Možnosti vzdelávania členov Komory môžu 
nadobudnúť v blízkej budúcnosti nové 
rozmery. Zmodernizovať školenia 
a pracovné stretnutia prostredníctvom 
videokonferencií plánujú súčasní 
predstavitelia Komory v rámci 
skvalitňovania služieb, ktoré poskytujú 
svojim členom.  

„Chceme, aby mal každý člen rovnakú 
príležitosť a výhody využiť elektronickú 
formu vzdelávania. Ušetrí to vzácny čas 
i peniaze,“ skonštatoval predseda SKSI 
Vladimír Benko. Podľa jeho slov bude prepojenie prostredníctvom internetu a obrazoviek slúžiť 
členom aj na zabezpečenie ich účasti na komorových seminároch.  

Kým dnes inžinieri na semináre cestujú priamo do jednej z piatich regionálnych kancelárií alebo 
na Úrad SKSI do Bratislavy, Komora chce v blízkej budúcnosti zabezpečiť, aby členovia mohli  
prijímať dôležité informácie a rozširovať svoje edukačné schopnosti v pohodlí svojej kancelárie 
bez stresov z cestovania, straty času a zbytočných nákladov navyše.  

„Rozbehli sme už testovaciu fázu, prvé a úspešné spojenie prebehlo počas piatkového 
zasadnutia výboru Regionálneho združenia Košice medzi regionálnou kanceláriou v Košiciach a 
Úradom v Bratislave. Videokonferencie sa okrem seminárov dajú využiť aj na niektoré pracovné 
stretnutia v rámci Komory, čím môžeme ušetriť cestovné a iné náklady. Najprv však chceme  
doladiť určité technické záležitosti, “ vysvetlila bližšie riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

Zatiaľ je pre inžinierov najdôležitejšie dosiahnuť úroveň kvalitného obrazu a zvuku tak, aby sa 
mohli zúčastnení vidieť a počuť. Neskôr by chceli prenosy technicky zdokonaliť aj v interaktivite. 

Ilustračná foto:  SKSI 
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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  
7/2013 
Neprešlo jazykovou úpravou.    

„Počas stretnutia Krajskej odbornej sekcie statikov sme sa pripojili na videokonferenciu, počas 
ktorej sme nielen videli konkrétnu osobu na druhej strane, ale aj jej pracovnú plochu na počítači 
a sledovali tak, čo robí,“ prezradil detaily zo stretnutia člen Predstavenstva SKSI a predseda 
Krajskej odbornej sekcie statikov v Košiciach Viliam Hrubovčák, ktorý má v Predstavenstve na 
starosti oblasť elektronizácie. Podľa jeho slov sa plánuje Komora dostať raz aj k takej 
interaktívnej forme webových seminárov, kde budú môcť všetky strany zúčastnených cez svoje 
počítače zasahovať do tej istej pracovnej plochy, a teda dokumentu či výkresu na diaľku. „Takéto 
semináre či pracovné stretnutia by mohli byť veľmi prínosné. To je už však otázka financií, 
možnosti sú vždy a firmy takéto programy ponúkajú,“ skonštatoval Hrubovčák. 

Predstavitelia Komory predpokladajú reálne spustenie systému vzdelávania prostredníctvom 
videokonferencií po technickom doladení a po nastavení systému vzdelávania v Komore, ktoré 
bude predmetom septembrového zasadnutia Predstavenstva SKSI.                                                   red. 

Ocenili sme prácu študentov technických univerzít   

Ocenenia Slovenskej komory stavebných inžinierov udeľovali predstavitelia Komory počas 
promočného obdobia na technických vysokých školách. Najlepší z absolventov získali Cenu 
predsedu SKSI a ceny predsedov regionálnych združení SKSI. 

„Promóciou a udelením titulu 
inžinier vstupujú títo mladí 
absolventi do ďalšej etapy 
života, ktorej súčasťou sa 
s veľkou pravdepodobnosťou 
stane aj naša Komora. Po 
splnení podmienok sa môžu 

stať členmi a patriť k autorizovaným inžinierom. Ukončením štúdia na stavebných fakultách 
môžu pokračovať vo vzdelávaní sa prostredníctvom Komory,“ vyjadril sa  podpredseda Komory a 
predseda Regionálneho združenia SKSI Bratislava Anton Vyskoč.  

Cenu predsedu SKSI získala absolventka Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave Miroslava Vaškaninová. Tá úspešne obhájila diplomovú prácu Realizačný projekt 
plynovej kotolne a rozvodov plynu v bytovom dome.  

Anton Vyskoč udelil Cenu predsedu RZ SKSI 
Bratislava Ľubici Czafikovej z STU 
v Bratislave, ktorej diplomová práca sa týkala 
posúdenia koncepcie dodávky vody. 

Cena predsedu SKSI putovala aj na Technickú 
univerzitu v Košiciach. Bola udelená 
absolventovi  stavebnej fakulty Rastislavovi 
Lakatošovi za vynikajúcu diplomovú prácu na 
tému Budova pre verejnú zábavu – 
discocentrum. V Košiciach tiež ostala Cena 
predsedu RZ SKSI Košice, ktorá na konci 
vysokoškolského štúdia potešila mladého 

stavebného inžiniera Františka Frimmera. Ocenení absolventi a čerství inžinieri získali od 
Komory aj symbolickú finančnú odmenu.   

Stavebné fakulty na slovenských technických univerzitách ročne vychovajú stovky inžinierov. 
Väčšina absolventov stavebných fakúlt sa po troch rokoch praxe uchádza o členstvo na 
Slovenskej komore stavebných inžinierov, ktorá inžinierom udelí autorizáciu.                                red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenenie absolventky STU BA  Miroslavy Vaškaninovej. 
FOTO:  Martin Múčka 

 

Pracovná ponuka: 

Vedúci správy letiskových plôch 
Letisko M. R. Štefánika hľadá inžiniera so 
stavebným vzdelaním. V prípade záujmu 
môžete zaslať váš životopis do 15. júla na 
mail: richard.pokorny@bts.aero. Bližšie  
informácie o pracovnej ponuke nájdete na 
stránke Komory v rubrike SKSI 
informuje/Rôzne. 

Vítame nových členov Komory 
Predstavenstvo na svojom zasadnutí 21. júna 
schválilo na základe odporučení regionálnych 
združení SKSI nových dobrovoľných členov: 

Fyzické osoby: Ing. Peter Urbanovský 
Ing. Pavel Hulín 

Právnické osoby: B. J. A. Nature Energy s. r. o.     
GK projekt, spol. s r. o.   
LEONIDAS, s.r.o.  
MIDEAS, s.r.o.  
RL Project s.r.o 

Nových členov srdečne vítame a tešíme sa na 
spoluprácu. 

Ďalšie číslo 

Newslettera SKSI nájdete vo svojich 
komorových mailových schránkach  22. júla. 

  

 

Promócia absolventov STU v Bratislave. 
FOTO:  SKSI 

 

mailto:capcikova@sksi.sk
http://www.sksi.sk/
http://www.sksi.sk/
mailto:richard.pokorny@bts.aero
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3255
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3255
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3255

