
 
 
Vážené členky, vážení členovia, 
  
 prinášame Vám nové číslo nášho komorového newslettra. Opäť máme za sebou 
obdobie  bohaté na úspešné akcie, či to bolo vyhlásenie výsledkov celoslovenskej 
súťaže STAVBA ROKA, ktorá je už tradične súčasťou veľtrhu CONECO 
a RACIOENERGIA 2019,  alebo 50. jubilejná konferencia elektrotechnikov Sloven-
ska. 
Komora prináša svojim členom ďalší dôležitý benefit, a to generálny súhlas ÚNMS 
SR na citácie STN za bezkonkurenčných  podmienok, čím sme opäť mohli pri-
spieť  efektívnejšiemu výkonu vášho povolania. 
Dovoľte mi, aby som Vás pozval na pripravované májové akcie SKSI. Prvou je od-
borná prednáška uznávaného odborníka prof. Dukáta, ktorý prijal pozvanie a 21. 
mája o 14.00 hod. nám prinesie nové poznatky z oblasti energeticky aktívnych 
a ekologických stavieb. Koniec mája uzavrieme odbornou konferenciou Ekonomi-
ka, legislatíva a smart riešenia pre nízkoenergetické budovy. 
Viac o pripravovaných akciách, benefitoch, profesijnom poistení,  či školeniach sa 
dozviete  na nasledujúcich stranách newslettra. 
Prajem Vám pokojné veľkonočné  sviatky v kruhu vašich blízkych. 

 
Cenu za výnimočné a progresívne projektové riešenie  získal Most Ružín  
Odborná porota ocenila: 
 výnimočné a progresívne projektové riešenie stavebného diela a vysoko náročné technické riešenie re-

konštrukcie a modernizácie objektu mosta, 
 ekonomickú efektívnosť riešenia, zvýšenie zaťažiteľnosti a zvýšenie bezpečnosti premávky pri požadova-

nej životnosti mosta, 
 vysokú kvalitu diela s kvalitným technickým spracovaním a použitie progresívnych technológií voľne ve-

denej predpínacej výstuže, 
 za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov v realizácii stavebného diela. 
 
 
Autori architektonického riešenia:  Ing. Pavol Kubík 
Projektant architektonickej časti:  DOPRAVOPROJEKT, a. s. 
Projektant rozhodujúcej odbornej 
 časti:                                                                        Ing. Pavol Kubík 
Hlavný zhotoviteľ:     STRABAG s. r. o. 
Hlavný stavbyvedúci:    Stella Jacková 
Stavebník, developer:               Správa ciest Košického  
                                                                                      samosprávneho kraja 
Dozorná činnosť:     Správa ciest Košického 
                                                                                      samosprávneho kraja 
Celkové inv. nákl. (bez DPH):  1,3 mil. EUR 
Doba výstavby:    07/2017 – 12/2017 



 
 

 
 
Slovenská komora stavebných inžinierov prináša svojim členom  ďalší dôležitý benefit členstva 
v SKSI.  
 
Podľa zákona o technickej normalizácii (§ 14 ods. 5 a 6, 60/2018) Úrad pre normalizáciu,  metrológiu a 
skúšobníctvo  Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS“) udeľuje súhlas  na  odplatné  alebo  bezodplat-
né  citovanie  časti  STN alebo časti technickej normalizačnej informácie. SKSI ako dlhodobý partner 
UNMS dohodol generálny súhlas pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo 
podstatnej časti technickej normalizačnej informácie v rámci zakúpených 11 000 noriem. SKSI je jedna 
z mála organizácií na Slovensku, ktorá uvedený súhlas dostala. Súhlas nadobudol platnosť dňa 5. aprí-
la 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhláška ÚNMS č. 76/2019 Z. z. o výške úhrady za poskytovanie technickej normy (bod G), ktorá nado-
budla účinnosť od  01. 04. 2019 stanovuje, že osoba, ktorá cituje: 
 

A) podstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže dos-
lovne uvedie znenie viac ako jednej strany formátu A4 a najviac 20 % z celkového rozsahu slo-
venskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí požiadať úrad 
o udelenie súhlasu  na danú citáciu. Úrad má na udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti 
slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie 30 dní odo dňa 
doručenia žiadosti o udelenie súhlasu za predpokladu, že žiadosť má všetky potrebné náležitos-
ti.  

  
B) nepodstatnú časť slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, čiže 

doslovne uvedie znenie najviac jednej strany formátu A4 z celkového rozsahu slovenskej tech-
nickej normy alebo technickej normalizačnej informácie, musí si požiadať úrad o udelenie súh-
lasu na danú citáciu.  

 
Do rozsahu citácie slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie sa nezapo-
čítava titulná strana, národný predhovor, titulná európska strana alebo titulná medzinárodná strana, 
zoznam obsahu, predhovor, európsky predhovor, predmet normy, termíny a definície, normatívne od-
kazy, literatúra, tiráž a vakát slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej informácie.  
 
Zároveň je stanovená výška úhrady za udelenie súhlasu na odplatné citovanie časti slovenskej technic-
kej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie podľa počtu citovaných noriem. Napríklad 
pri citovaní 1 normy je výška úhrady 2 Eur.  
 
 
 
 



 
Vďaka udelenému súhlasu členovia SKSI môžu nerušene vykonávať svoju odbornú činnosť bez toho aby 
museli individuálne žiadať  ÚNMS o súhlas na podstatnú citáciu normy, zaplatiť poplatok za rozsah cito-
vaných noriem a následne čakať do 30 dní na vyjadrenie ÚNMS, alebo zasielať žiadosť o súhlas 
na nepodstatnú citáciu normy a tiež čakať na súhlas. Podotýkame, že ÚNMS nemusí súhlasiť 
s požadovaným rozsahom a účelom citovanej normy. V neposlednom rade SKSI každému členovi ušet-
rila nemalé finančné prostriedky za predpokladu, že by citácie platili individuálne. Výsledný poplatok, 
ktorý SKSI za generálny súhlas zaplatila vo výške 5001 Eur, považujeme tiež za priaznivý výsledok roko-
vaní s UNMS v prospech členov SKSI. 
  
Členovia SKSI nemusia: 
 

 od 05. 04. 2019 individuálne žiadať ÚNMS o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstat-
nej časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za pred-
pokladu, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej 
informácie zo zakúpeného SKSI balíka 11 000 noriem, 

 
 od 01. 04. 2019 individuálne žiadať úrad o udelenie súhlasu na odplatné citovanie nepodstatnej 

časti slovenskej technickej normy alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokla-
du, že citácia sa bude týkať slovenskej technickej normy alebo technickej normalizačnej infor-
mácie zo zakúpeného balíka 11 000 noriem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Upozorňujeme, že uvedený súhlas je platný len pre 11 000 noriem, ktoré má SKSI zakúpené v rámci ba-
líka od ÚNMS. Ak má člen záujem citovať normu mimo tohoto balíka noriem, musí požiadať UNMS 
o jeden z vyššie uvedených súhlasov. 
Dovoľujeme si upozorniť, že pri každom citovaní je potrebné uviesť nasledovnú vetu: 
  
„Súhlas na citovanie udelil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republi-
ky pod č. ÚNMS/00702/2019-702/003011/2019“. 
 

Vážení členovia, sme radi, že ste našimi členmi a môžete využívať normy za bezkonkurenčných podmie-
nok. Teší nás, že sme vám mohli uľahčiť prácu znížením administratívnej záťaže a tak vám prispieť 
k efektívnejšiemu  a jednoduchšiemu výkonu  vášho povolania. 

 



 

 Ochrana - viac ako 4 800 osôb je spôsobilých vykonávať odbornú činnosť – je to základ kvality stavieb. Každý 
by mal pritom dodržiavať a riadiť sa pri svojej činnosti  zodpovednosťou a dobrou kvalitou svojej práce.  
 
 Poistenie – poistenie zodpovednosti za škodu patrí medzi základné zákonné povinnosti člena SKSI podľa § 12 
zákona č. 138/1992 Zb. Člen SKSI môže využiť poistenie cez Rámcovu zmluvu SKSI alebo sa poistiť individuálne 
v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie. Výhoda člena je, že cez rámcovú 
zmluvu SKSI je poistenie omnoho výhodnejšie ako poistenie z „ulice“. Z rámcovej zmluvy  pritom majú členo-
via aj iné plynúce výhody (udržiavacie poistenie, leasing atď.). 
 
Normy - 11 000 noriem má k dispozícii každý člen SKSI a kto požiada, má možnosť aj ich tlače  
za odplatu 30 Eur. Ak by si chcel  ako jednotlivec zobrať takýto rozsah noriem,  zaplatil by za tlač týchto noriem 
cca 3 500 Eur. Každý mesiac  aktualizujeme zoznam noriem, ktorý je zverejnený v členskej zóne na našej webo-
vej stránke. 

 
Citovanie STN  - Vďaka udelenému generálnemu súhlasu ÚNMS SR  nemusia členovia  komory od 5. apríla 
2019  individuálne žiadať o udelenie súhlasu na odplatné citovanie podstatnej časti slovenskej technickej nor-
my alebo časti technickej normalizačnej informácie za predpokladu, že citácie sa bude týkať slovenskej tech-
nickej normy alebo technickej normalizačnej informácie zo zakúpeného SKSI balíka 11 000 noriem. 

SKSI svojim členom ponúka aj ďalšie výhody ako sú vzdelávanie, nákup literatúry a časopisov za zvýhodnené ceny, zvýhod-
nený leasing pre členov, Newsletter a iné. 

 

Vážení členovia je pre nás česť a zároveň výzva, že ste v  SKSI. Každý deň sa snažíme, aby ste mohli vykonávať svoju od-
bornú činnosť čo najlepšie. Pre zlepšovanie sa smerom k vám je ale potrebné, aby ste sa aj vy zapojili do činností SKSI, či už 
ako skúšajúci v senátoch, alebo prednášajúci v rámci vzdelávania napríklad cez odborné sekcie, alebo nám aspoň napísali, 
čo by vám pomohlo.    

 

 

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na odbornú prednášku a diskusiu

prof. Ing. arch. Stanislava Dukáta

na tému:

CESTA OD PASÍVNYCH DOMOV K ENERGETICKÝ AKTÍVNYM A EKOLOGICKÝM STAVBÁM, 

ktorá sa uskutoční 21.5.2019 o 14.00 hod.

V sídle SKSI na Mýtnej 29 v Bratislave.

Vstup na prednášku je bezplatný, ale registrácia je povinná a záväzná z dôvodu limitovaného počtu účastníkov.
Vzhľadom na vysoký záujem prosíme zaregistrovaných účastníkov, aby nás informovali čím skôr, ak sa zmení ich
pracovný kalendár a nebudú sa môcť podujatia zúčastniť. Poskytnú tak ďalším možnosť prísť na konferenciu.



 

1. Ako dlho ručím za škody vzniknuté chybou v projekte? 

Fyzické osoby - SZČO zodpovedajú za škody vzniknuté chybou v projektovaní v plnej výške, je dobré ak je záruka 
na projekt zmluvne dohodnutá, zákon túto dobu nestanovuje, sú však zaužívané určité lehoty.  Skutočnú mieru 
zodpovednosti nakoniec môže stanoviť až súd. 
Fyzické osoby - zamestnanci zodpovedajú v zmysle Zákonníka práce za chyby spôsobené zamestnávateľovi do 
výšky 4-mesačného hrubého zárobku, avšak len počas trvania pracovného vzťahu. 
Právnické osoby. Ak vykonávate činnosť autorizovaného inžiniera v mene a na zodpovednosť právnickej osoby, 
tak táto ručí do výšky svojho základného imania a to počas doby existencie právnickej osoby. To, či zodpoved-
nosť po zrušení PO a do akej miery prechádza na zodpovednú osobu - konateľa alebo spoločníka (ktorý pečiatko-
val projekty) je právna otázka, na ktorú sme nedostali jednoznačnú odpoveď. 
 

2. Sú poistené pokuty, penále z omeškania a ušlý zisk investora? 

V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profe-
sie architekta alebo stavebného inžiniera čl. 4 bod 2b) a 2e) sa poistenie nevzťahuje na akýkoľvek nárok na ná-
hradu škody spôsobenú povinnosťou poisteného nahradiť poplatky, pokuty, penále, peňažné tresty a to na zá-
klade občianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych predpisov správneho práva alebo na základe 
zmluvného vzťahu, ďalej na ušlom zisku alebo akúkoľvek následnú majetkovú ujmu, ktorá vyplýva zo škody na 
veci alebo na zdraví. 
 
Pre koho je určené udržiavacie poistenie? 

Možnosť dojednať si „udržiavacie poistenie“ je pre členov SKSI jednou z najväčších výhod Rámcovej poistnej 
zmluvy. Je určené pre autorizovaných stavebných inžinierov, stavbyvedúcich a osoby vykonávajúce stavebný 
dozor, ktorí ukončili alebo prerušili výkon svojej činnosti, ktorú vykonávali ako slobodné povolanie, resp. SZČO. 
Podmienkou je, aby ostali dobrovoľnými členmi komory.  
Udržiavacie poistenie je určené aj pre riadnych členov SKSI, ktorí zmenili formu svojho podnikania a začali vyko-
návať činnosť v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej konateľ, spoločník alebo zamestnanec. 
Poistenie sa vzťahuje na nároky vyplývajúce z porušenia profesijných povinností, ku ktorým došlo počas doby, 
kedy poistený člen SKSI aktívne ako fyzická osoba vykonával činnosť autorizovaného stavebného inžiniera, stav-
byvedúceho alebo stavebný dozor. 
Udržiavacie poistenie musí nasledovať bezprostredne po skončení pôvodného poistenia a jeho rozsah nesmie 
byť vyšší, ako najvyšší limit dojednaný počas doby predchádzajúceho poistenia. 
V prípade, že po skončení aktívnej činnosti si udržiavacie poistenie neuzatvoríte, všetky potenciálne nároky škôd 
vyplývajúce z Vašej aktívnej činnosti autorizovaného stavebného inžiniera NEBUDÚ KRYTÉ.  
 

4. Kryje Rámcová poistná zmluva SKSI aj škody, ktoré nesúvisia priamo s výkonom profesie? 

Jednou z výhod Rámcovej zmluvy je aj bezplatné poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú práv-
nickými a podnikajúcimi fyzickými osobami a to do výšky 30 000 Eur na jednu a všetky poistné udalosti počas 
poistného obdobia spoločne pre všetkých poistených členov SKSI. Toto poistenie nekryje regresné nároky zdra-
votných poisťovní pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. 
 

5. Dá sa cez Vašu spoločnosť uzatvoriť aj úrazové poistenie? 

Na základe podnetu inžinierov pripravujeme aj toto poistenie prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy, 
v súčasnosti rokujeme s poisťovňami a podmienkach a sadzbách úrazového poistenia, ktoré bude omnoho vý-
hodnejšie, ako individuálne poistenie. 

 
6. Sú do Rámcovej zmluvy zahrnuté aj jednoduché stavby? 

Áno, pod poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžinie-
ra v súlade so zákonom č. 138/1992 sa rozumie aj projektovanie jednoduchých stavieb definovaných v § 139b 
ods. 1 až 3 zákona 50/1976 Zb. (stavebného zákona).  

 

7. Môžu byť do poistenia cez Rámcovú zmluvu zahrnutí aj subdodávatelia FO a PO ako spolupoistené oso-
by? 

Ak je PO osoba poistená cez Rámcovú zmluvu, spolupoistené osoby môžu byť len zamestnanci, konatelia 
a spoločníci, do celkového počtu 5 autorizovaných stavebných inžinierov, resp. SV a SD. Ak subdodávatelia spô-
sobia škodu, poisťovňa rieši udalosť cez hlavného nositeľa zmluvného vzťahu, t.j. PO poistenú cez RZ a následne 
si uplatňuje regres u škodcu - subdodávateľa. Subdodávatelia by teda mali mať vlastné poistenie. 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Akú poistnú sumu si mám zvoliť? 

  Poistnú sumu - maximálnu výšku poistného krytia si zvolíte podľa veľkosti a zložitosti projektu/projektov. Poistná 
suma by mala zodpovedať maximálnej možnej škode, ktorú môžete svojou chybou spôsobiť. Rámcová zmluva po-
núka rozpätie od 7 000 Eur – 1 500 000 Eur. Ak potrebujete vyššiu poistnú sumu, vieme Vám ponuku poistenia pri-
praviť individuálne, poistiť si môžete aj konkrétny projekt, kde sa ponuka poistenia tiež vypracuje na základe indivi-
duálnej požiadavky. 

 

9.  Poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase porušenia     profesijných povin-
ností, t.j. v čase, kedy prebiehali projekčné práce za podmienky, že subjekt bol celý čas poistený cez Rámco-
vú poistnú zmluvu SKSI. Keď som mal v čase projektovania dojednaný územný rozsah EÚ, potom v ďalších 
rokoch už len SR a nahlásim poistnú udalosť z obdobia, keď som projektoval v EÚ, uzná to poisťovňa a bude 
plniť? 

Áno, poisťovňu zaujíma rozsah poistenia, ktorý ste mali v čase projektovania. 
 

10. Prečo mám po ukončení činnosti ešte ďalej platiť udržiavacie poistenie, keď som celý čas bol poistený 
a ďalej už nebudem projektovať? Nedá sa zmeniť tento princíp, aby sme sa nemuseli poisťovať? 

          Rokovali sme s poisťovňou o zmene princípu Claims made na Loss occurence, teda aby po ukončení činnosti boli 
aj naďalej poistené možné chyby v projektoch, ktoré boli poistené počas aktívnej činnosti. Princíp Caims made, 
ktorým sa riadi Rámcová poistná zmluva SKSI, sa v dohľadnej dobe meniť nebude. Platí teda, že poistenie musí 
byť platné aj v čase uplatnenia si nároku poškodeným. 

 

11. Poistná dokumentácia Rámcovej zmluvy je prístupná aj v angličtine? 

Na požiadanie vieme zaslať Všeobecné poistné podmienky a Poistný certifikát v angličtine.  

12. Ak sa poistím až v čase, keď mám rozpracovaný projekt, bude poisťovňa plniť aj škody týkajúce sa tohto pro-
jektu? 

  Poisťovňa bude preverovať v ktorom štádiu projektovania došlo k porušeniu profesijných povinností, teda ku       
škode. Ak dokážete hodnoverne preukázať pochybenie až po vzniku poistenia, tak poisťovňa bude škodu likvido-
vať. 

13. Mám oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, som dobrovoľným členom SKSI 
a platím si viac rokov poistenie prostredníctvom Vašej ponuky. Momentálne som už dôchodca a svoju živ-
nosť som zrušil. Uvedené odborné činnosti vykonávam prostredníctvom spoločnosti, ktorá nie je členom 
SKSI, ale má samostatné poistenie. Zároveň vykonávam tieto činnosti prostredníctvom synovej živnosti, 
ktorý nemá samostatné oprávnenie, nie je členom komory, ja figurujem na jeho živnostenskom liste ako 
odborne spôsobilá osoba. Aký spôsob poistenia mi na poistenie môjho výkonu činnosti prostredníctvom 
synovej živnosti. 

Za prípadné chyby spôsobené výkonom činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru zodpovedá subjekt (PO, 
FO), ktorý je nositeľom zmluvného vzťahu - teda ten, na koho je objednávka. 
Firma, živnostník ktorý vykonáva túto činnosť, musí ju mať zapísanú v predmete činnosti. Vy, ako odborne spôso-
bilá osoba v podstate nemusíte byť poistený, lebo zákon Vám to neukladá ako povinnosť, ako v prípade autorizo-
vaných inžinierov. Zodpovedný by ste mohli byť v prípade, ak by medzi Vami bol zmluvný vzťah, ale v tomto prípa-
de by zodpovednosť aj tak nemohla byť uplatnená, keďže ste v príbuzenskom vzťahu. Platí teda, že poistiť by sa 
mal syn ako SZČO, či už individuálne, alebo ako dobrovoľný člen komory cez Rámcovú zmluvu. 

 

14. Môžem sa cez Rámcovú zmluvu poistiť na iné poistné sumy ako ponúka  sadzobník,  napr. na 150 000 Eur? 

Nie, taká možnosť nie je. Ak trváte na inej poistnej sume, musíte sa poistiť individuálne. 
 

15.  Ak sa poisťujem ako dôchodca nad 65 rokov, do výšky dosiahnutého príjmu sa počíta hrubý, alebo čistý prí-
jem? 

Počíta sa skutočne dosiahnutý príjem za predošlý rok, teda príjem mínus výdavky. To isté platí pre invalidných dô-
chodcov a ženy na materskej dovolenke. 

16. Prečo po úhrade poistného nedostanem faktúru?  
 

  Do Rámcovej zmluvy vstupujete na základe prihlášky, kde poistníkom je SKSI, poistení ste členovia komory uvede-
ní v Rámcovej zmluve, podľa jednotlivých bodov zmluvy. K takejto zmluve sa nevystavuje faktúra, ale súčasťou 
daňového dokladu okrem zmluvy je vyúčtovanie poistného, ktoré Vám doručíme hneď po prihlásení do poistenia 
(príloha e-mailu), poistný certifikát s Vašim menom (názov firmy) a sadzobník s poistnými sumami. 

 
Odpovede pripravili: Respect Slovakia, s.r.o. poistný maklér SKSI     
 

 

 



 

Posledný marcový týždeň bol pre slovenské stavebníctvo veľmi významný. Spoznali sme víťazov 24. ročníka pre-
stížnej celoštátnej  súťaže STAVBA ROKA 2018, ktorá sa konala v  priestoroch Incheba Expo Areny v Bratislave 
v rámci otvorenia veľtrhov CONECO a RACIOENERGIA . 

Súťaž Stavba roka, ktorú  organizuje Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia  
sa vyhlasuje každoročne na podporu kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného sys-
tému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reál-
nom čase. Slovenská komora stavebných inžinierov je tradične spolu aj so Slovenskou komorou architektov ga-
rantmi kvality. 
 
Účastníkmi boli opäť významné osobnosti verejného, politického a spoločenského života, akademickej obce, 
ale predovšetkým tí, ktorým bol tento slávnostný večer určený, architekti, projektanti, zhotovitelia, stavebníci, 
developeri.   
 
Ceny v súťaži Stavba roka  

V tomto ročníku posudzovala stavby 8-členná odborná porota, ktorá udelila celkom 9 cien, a to:  

- 6 cien vyhlasovateľov súťaže,  
- 2 ceny za celospoločenský prínos,   
- hlavnú cenu titul Stavba roka 2018.  
Stavby, ktorým porota udelila niektorú z cien vyhlasovateľov alebo cenu za celospoločenský prínos boli zároveň 
nominované na hlavnú cenu. 
 
Odborná porota rozhoduje o udelení cien jednotlivým stavbám podľa technickej dokumentácie predloženej pri-
hlasovateľom a na základe obhliadky každej stavby in situ.    
 
Ocenení si odniesli diplom a kovové umelecké dielo, ktorých autorom je akademický sochár Rasťo Trizma. 
  
Odborná porota  

O cenách tohto ročníka rozhodovala odborná porota, ktorú nominovali vyhlasovatelia 24. ročníka súťaže Stav-
ba roka 2018. Členov odbornej poroty menuje výkonný výbor Združenia ABF Slovakia na základe nominácií vy-
hlasovateľov súťaže. Pracovala v zložení:  
 

prof. Ing. Vincent Kvočák, CSc., nominovaný Združením ABF Slovakia, predseda poroty 
prof. Ing. Boris Bielek, PhD., nominovaný SvF STU v Bratislave, 
Ing. Katarína Bzovská, nominovaná MDV SR, 
Ing. arch. Jozef Frtús, nominovaný SAS, 
Ing. Dáša Kozáková, nominovaná TSUS, n. o., 
Ing. Zsolt Lukáč, PhD., EMBA, nominovaný ZSPS, 
Ing. arch. Jozef Šoltés, nominovaný SKA, 
Ing. Anton Vyskoč, nominovaný SKSI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Autor fotografie: Ing. arch. Bořivoj Čapák                                                                           Autor fotografie: Mgr. Pavel Meluš, Marcel Rebro, Juraj Pekár 



  
  
I.  Hlavná cena titul Stavba roka 2018 
 

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne 
rekonštrukcia, Trenčín 

 
 
 
 
II.  Ceny za celospoločenský prínos   
 

Cena Ministerstva dopravy a výstavby SR  za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva 
získala  Modernizácia električkových tratí v meste Košice  

 
Cena Únie miest Slovenska za celospoločenský prínos v oblasti rozvoja miest a obcí Slovenska získala Re-
konštrukcia Mierového námestia v Trenčíne 
 

III.  Ceny vyhlasovateľov súťaže – 6 cien bez udania poradia  

  Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie  získal Most Ružín  

 Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby  získal Technov – Nový závod 
 Cena  za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby získal BLUMENTAL REZI-

DENCIA & BLUMENTAL OFFICES  
 Cena za uplatnenie progresívnych stavebých výrobkov a inovatívnych postupov výstavby získala  

IKEA Components – EXPANZIA 2016+  

 Cena za nápaditý architektonický koncept získal Twin City Tower  
 Cena za bytový/rodinný dom roka  získala Vila v Záhorských sadoch  
 

 

 
 
 
 
 
       Autor fotogra-

fie: Ing. Viktor Kanda                                  Autor fotografií: Bohumil Šálek                                   Autor fotografie: MgA. Tomáš Manina, PhD. 
 

Cena verejnosti  

Do  10. ročníka web ankety o Cenu verejnosti sa zapojilo 45 054 hlasujúcich.  CENU VEREJNOSTI  2018 získala 
s celkovým počtom 3 438 hlasov stavba:   Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne - rekonštrukcia, Tren-
čín.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor fotografie: Miroslav Orban, Štefan Čaplovič          Autor fotografie: Branislav Holík                          Autor fotografie: Archív HB Reavis  
 

Viac informácií nájdete na  www.stavbaroka.eu 
 
 

http://www.stavbaroka.eu
http://www.stavbaroka.eu


Stavebný veľtrh v znamení zdravého bývania, inteligentných 
riešení a dizajnu. 

Zdravé bývanie s inteligentnými technológiami, úspora energií vďaka moderným materiálom 
a stavebným prvkom a dizajnové riešenia pre komfortný život – v tomto duchu sa niesol 40. ročník 
medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO RACIOENERGIA  2019. 

Návštevníkom sa odprezentovalo takmer 450 vystavovateľov 
z 8 krajín, ktorých produktové portfólio zahŕňalo všetky kom-
ponenty pre stavbu a rekonštrukciu. Nechýbali ani klasické či 
netradičné a dizajnové riešenia do interiéru.  

Drevodomy a pasívne domy  

Úplnou novinkou bol tento rok tzv. modulárny drevodom – 
kompletne zariadená drevostavba, ktorá bola vopred zmonto-
vaná vo fabrike. Návštevníci si tak mohli zblízka prezrieť nielen 
exteriér, ale aj interiér takýchto stavieb a porovnať ich 

s klasickými murovanými domami. Navyše, vďaka bohatému zastúpeniu firiem venujúcich sa drevodo-
mom a pasívnym domom mohli s odborníkmi prediskutovať možnosti takýchto stavieb od návrhu až 
po realizáciu. 

Odborný program plný rád a inšpirácie 

Aj vďaka záštite Ministerstva dopravy a výstavby SR a Ministerstva životného prostredia SR 
a spolupráci s odbornými združeniami, komorami, cechmi a ďalšími partnermi veľtrhy sprevádzal bo-
hatý odborný program zameraný na aktuálne témy v segmente stavebníctva a trvalej udržateľnosti. 
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Tech-
nickým a skúšobným ústavom stavebným, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a Hlavným 
mestom SR Bratislava priniesli odbornú diskusiu nadväzujúcu na konferenciu venovanú teórii 
a konštrukciám pozemných stavieb. Nechýbali ani prezentácie stavebných návrhov a realizácií, a to v 
inšpiratívnej časti Salón architektov. 

Najlepšie exponáty a Stavba roka 

V prvý deň podujatia boli slávnostne udelené ocenenia v 
prestížnej súťaži Stavba roka 2018, ktorá je s veľtrhom sy-
nergicky prepojená už po štvrtý raz. Podobne ako CONE-
CO prináša to najlepšie zo segmentu stavebníctva, súťaž 
predstavuje verejnosti najvýnimočnejšie stavebné počiny 
za predchádzajúci rok. Najlepšie exponáty veľtrhu, ktoré 
vynikajú spracovaním, technológiou či progresívnym prí-
stupom, boli ocenené prestížnou Zlatou plaketou CONE-
CO 2019 a Zlatou plaketou RACIOENERGIA 2019. Po-
dobne, najkreatívnejšie a architektonicky najlepšie rieše-
né expozície vystavovateľov si vyslúžili ocenenie Zlatý Leonardo 2019. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



 



 

 



 

Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ-KES) a Slovenská komora 
stavebných inžinierov zorganizovali v dňoch 27. – 28. marca 2019 jubilejnú 50. konferenciu elektrotechni-
kov Slovenska.  

Konferencia sa konala pod záštitou Národného inšpektorátu prá-
ce a za podpory generálneho partnera spoločnosti OBO Better-
mann s. r. o. a partnerov Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o., 
Schrack Technik s.r.o. a mediálnych partnerov HMH s.r.o. Brati-
slava a FCC Public s.r.o. Praha.  

Odborným garantom konferencie bol Ing. Vladimír Vránsky, pre-
zident  SEZ-KES, člen predstavenstva SKSI.  

 

 

 Konferencia bola určená pre široké spektrum odborníkov, 
 najmä z radov pracovníkov vo vývoji, výrobe, v montáži elek-
 trických zariadení a energetike, pre projektantov, stavbyve-
 dúcich, stavebných dozorov a revíznych technikov-elektro, 
 pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení, 
 správcov elektrických zariadení (správcov majetku), ako aj 
 učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ, VŠ.  

 

 

Za SKSI  na konferencii  vystúpil aj predseda komory prof.  Vla-
dimír Benko. 

Na konferencii sa zúčastnilo cca 280 účastníkov a 48 vystavo-
vateľov – významných výrobcov a dodávateľov elektrotechnic-
kých zariadení a elektrických inštalácií a iných spoločností 
z oblasti elektrotechniky a energetiky. Medzi vystavovateľmi 
mala zastúpenie aj softvérová spoločnosť s produktmi pre pro-
jektantov. 

Súčasťou konferencie bol aj workshop na tému Praktická reali-
zácia prestupov a protipožiarnych upchávok OBO Bettermann. 

 

 



 
 
Seminár STAVBYVEDÚCI - pôsobnosť a kompetencie 

17. apríl 2019, Aston Business Hotel Bratislava 
 
Odborný seminár "Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou energie. "Legislatíva"  

24. apríl 2019, SKSI Trenčín 
 
EXKURZIA - Vodného hradu v Hronseku 

25. apríl 2019, Banská Bystrica 
 
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR 

14. - 15. máj 2019, Košice 
 
STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 

20. máj 2019, Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava  
 
Cesta od pasívnych domov k energeticky aktívnym a ekologickým stavbám 

21. mája 2019 o 14.00 hod. v sídle SKSI na Mýtnej 29 v Bratislave. 

 
Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR 

21. - 22. mája 2019, Trnava 
 
Tepelná ochrana budov 2019  

22. - 24. máj 2019, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry 
 
KONFERENCIA EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A SMART RIEŠENIA PRE NÍZKOENERGETICKÉ BUDOVY  

29. mája 2019 v Holiday Inn v Bratislave 
 
Teoretické a praktické zručnosti pri revíziách elektrických inštalácií podľa novej STN 33 2000-6: 2018 

16. apríla 2019 v Bratislave 
29. máj  v Prešove 
30. máj 2019 v Banskej Bystrici 
 
 
24. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ KARLOVARSKO 2019 

7. júna 2019 od 9.00 v Kulturnom centre SVOBODA Cheb 
 
Inžinierske problémy pri obnove pamiatok - Teplá 2019 

21. - 22. jún 2019, Kláštor Teplá
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Ing. Miloš Kedrovič  60 rokov 

Začiatkom marca náš kolega a dlhoročný odborník na vodohospodárske diela, 
Ing. Miloš Kedrovič, oslávil okrúhle životné jubileum.  

Ing. Miloš Kedrovič sa narodil 7.3.1959 v Bratislave. Študoval na Stavebnej fakul-
te SVŠT v Bratislave, štúdium ukončil v r. 1983. Po ukončení školy nastúpil do 
Hydroconsultu Bratislava, kde pracoval do roku 1993. Od roku 1993 úspešne ve-
die spoločnosť VODOTIKA, a.s. 

Do zoznamu jeho projektov z oblasti vodného hospodárstva môžeme na Sloven-
sku zaradiť projekty ako - Vodné dielo Wofstahl Bratislava, PVE Ipeľ, Vodné diela 
Šašovské Podhradie, VD Vozokany, VD Slatinka, VD Trenčianske Biskupice II, VD 
Želiezovce, Ochranná nádrž Padelky, Klatova Nová Ves, Malá vodná elektráreň 
Dobrohošť a MVE Mošon I a II, VN Hronček a mnoho iných. V Čechách - Vodné dielo Koryčany 
a Ludkovice, VN Velký Bílovec, Polder Mlýnec - Mrlina, VD Čučice, MVE Týnec nad Labem. 
Medzi projektmi z pozemných stavieb spomeňme aspoň Polyfunkčné domy Bosákova – Šustekova, Brati-
slava, Polyfunkčný objekt VODOTIKA na Bosákovej, Polyfunkčný dom Lužná.  Viaceré stavby z dielne Ing. 
Kedroviča boli nominované v celoštátnej súťaži Stavba roka a v r. 2012 získala aj ocenenie Stavba roka za 
najlepšie projektové riešenie Malá vodná elektráreň Dobrohošť.  

Cenu zahraničná stavba roka získala stavba VD Želiezovce.   

Členom SKSI je  už v roku 1993, kedy sa stal autorizovaným stavebným inžinierom pre kategóriu vodohos-
podárske stavby a od roku 2012 si rozšíril autorizáciu na budovy. Bol členom Predstavenstva SKSI a dlhé 
roky pôsobí ako člen Skúšobnej komisie SKSI pre autorizačné skúšky, členom Autorizačnej komisie SKSI je 
už 4. volebné obdobie. V Českej republike je držiteľom osvedčenia o registrácii osoby usadenej v odbore 
Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.  
 
Ing. Milošovi Kedrovičovi k tomuto okrúhlemu životnému jubileu srdečne gratulujeme a želáme všetko naj-
lepšie, najmä pevné zdravie, úspechy v pracovnom a osobnom živote e ešte veľa životnému optimizmu do 
ďalších rokov života. 

 

    Ing. Bohumil Heis 75 rokov 

Ing. Bohumil Heis sa narodil 21.03.1944 v Kalinove. Po ukončení SVŠT 
v Bratislave, Stavebnej fakulty, odbor inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 
začal  v roku 1967 pracovať v Cestných stavbách, n.p. Banská Bystrica. V tejto 
organizácii prešiel mnohými funkciami od stavbyvedúceho, výrobného inšpekto-
ra, vedúceho strediska dopravných stavieb až po technicko-výrobného námestní-
ka. Podieľal sa na zabezpečovaní výstavby, opráv a údržbe súvislých trás ciest 
a mostov na území stredného Slovenska, neskôr i pri rekonštrukcii ulíc hlavného 
mesta Československa, v Prahe. Neskôr pôsobil vo vedúcich  funkciách na          
Obvodnom úrade v Banskej Bystrici, na ministerstve dopravy a na Krajskom úrade pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Banskej Bystrici. Podieľal sa na uplatňovaní nových technológií obaľovacej tech-
niky pri realizácii obrusných vrstiev vozovky a príprave dokumentácie a dokladov povolení pre realizáciu 
týchto stavieb. 

Členom Komory je od jej znovuobnovenia, od roku 1992. Následne získal osvedčenie pre výkon činnosti 
stavebného dozora pre dopravné stavby  a mosty. Aktívne sa zapojil do činnosti Komory v disciplinárnej 
komisii, kde pracoval nepretržite od roku 1993 do roku 2018. Bol členom výboru RZ SKSI Banská Bystrica. 
Za aktívny prístup v Komore bol ocenený Pamätnou medailou SKSI. 

Je osobným prínosom pre rozvoj odborných aktivít SKSI, aktívne sa zapájal do činnosti sekcie Vedenia us-
kutočňovania stavieb, najmä v oblasti dopravného inžinierstva. Je dlhoročným členom skúšobnej komisie 
SKSI pre odbornú spôsobilosť stavebných dozorov a stavbyvedúcich, pričom ešte i v tomto období sa veľ-
mi aktívne zapája do jej činnosti. Svojím nekompromisným odborným postojom odovzdáva skúsenosti mla-
dým a to nielen v SKSI, ale i v štátnej a verejnej správe.  

Ing. Bohumil Heis pri svojom životnom jubileu 75 rokov v plnom zdraví vypomáha v činnosti nielen regio-
nálnej kancelárie, regionálneho združenia, ale aj svojím prístupom vypomáha pri legislatívnych zmenách 



 

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom—fyzické osoby, ktorí 
oslávili  v marci a apríli svoje významné životné jubileum. S úctou k Vašej dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene 
SKSI želáme pevné zdravie, veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov.   

90 rokov 

Ing. Rudolf Hagara 

 85 rokov 

Ing. Jaroslav Magdolen 

80 rokov  

Ing. Jozef Holic 

Ing. Edita Kolesárová 

75 rokov    

Ing. Ján Brezina 

Ing. František Gonos 

Ing. Branislav Hanula 

Ing. Bohumil Heis 

Ing. Igor Jakubík 

Ing. Peter Komrska 

Ing. Vladimír Mathia 

 Štefan Papán 

Ing. Ján Pavličko 

Ing. Marián Rímeš 

Ing. Oľga Štetinová 

Ing. Ján Šúlek 

Ing. Klára Ulbrichtová 

Ing. Milan Zvara  

70 rokov 

Ing. Miroslav Čech 

Peter Dovčiak 

Ing. Juraj Medvecký 

Ing Vladimír Medvecký 

Ing Jozef Mihaľ 

Ing Miroslav Nárožný 

Ing Jozef Očenáš 

Ing Gabriel Pšenák 

Ing Vladimír Šujan 

65rokov 

      Ing. Jozef Antol 

      Ing. Darina Bartoňová 

      Ing. Jozef Beliansky 

     Ing. Marta Bercíková 

     Ing. Milan Bizub 

     Ing.  Dušan Bodnár 

     Ing. Daniel Bukov 

 

 

Ing. Viera Čelková 

Ing. Miroslav Daniš 

Ing. Viera Fašková 

Ing. Ján Fiam 

Ing. Pavol Friso 

Ing. Peter Gavliak 

Ing. Ľubomír Horňák 

Ing. Jozef Hovanec 

Ing. Jaroslav Jánošík 

Ing. Marián Kosnáč 

Ing. Kamil Králik 

Ing. Milan Lopuchovský 

Ing. Ján Miklánek 

Ing. Vavrinec Nágl 

Ing. Karol Novosád 

Ing. Ján Oravec 

Ing. Ľubomír Polakovič 

Ing. Miroslav Polonec 

Ing. Milan Ravas 

Ing. Zdenko Rešetka 

Ing. Jozef Ruman 

Ing. Ján Timko 

Ing. Ján Tomko 

Ing. Ľudovít Weis 

60 rokov    

Ing.  Eva Bachorecová 

Ing.  Zlata Balkovicová 

Ing.  Jozef Barta 

prof. Vladimír Benko 

Ing.  Marek Braniš 

Ing.  Tamara Ďuráková 

Ing.  Jozef Eliáš 

Ing.  Juraj Frčka  

Ing. Emil Gonšor 

Ing. Jozef Jurko 

Ing. Miloš Kedrovič 

Ing. Juraj Kisela 

Ing. Ľubica Kočanová 

Ing.  Juraj Kollár 

Ing. Antonín Kotrle 

Ing. Marian Kutaj 

 

Ing. Peter Máňa 

Ing. Michal Martinák 

Ing. Jozef Možucha 

Ing. Pavel Pálka 

Ing. Juraj Sadloň 
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