Vážení členovia,
rok 2019 sa nám úspešne preklopil do ďalšieho mesiaca, v ktorom sa nám
podarilo opäť zorganizovať zopár úspešných akcií, či to bola Inžinierska cena
o najlepšiu diplomovú prácu, na ktorej sme odovzdali ocenenia najlepším
autorom prác, alebo lyžiarske preteky O POHÁR PREDSEDU SKSI, ktoré sa
konali 14. februára 2019 vo Veľkej Rači—Oščadnici . Verím, že týmto nultým
ročníkom sme odštartovali novú úspešnú športovú tradíciu v SKSI.
Ďakujem Žilinskému regiónu a členom organizačného tímu za prípravu a profesionálne zorganizovanie týchto pretekov.
Viac o pripravovaných akciách, profesijnom poistení, či školeniach sa dozviete na nasledujúcich stranách newslettra.

V piatok 15.2.2019 sa Ing. Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a
Mgr. Peter Fiabáne, primátor Žiliny stretli s predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov
(SKSI), prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benkom, PhD. a Ing. Borisom Vráblom, PhD., členom Predstavenstva SKSI a predsedom Výboru regionálneho
združenia v Žiline. Cieľom rokovania bolo zintenzívnenie spolupráce SKSI a ŽSK.
SKSI ponúkla účasť na odborných seminároch pre zamestnancov stavebného oddelenia ŽSK, ako aj účasť
na konferencií Stavebné úrady 2019, ktorú SKSI organizuje každoročne koncom septembra. Taktiež sa dohodli, že regionálne združenie SKSI v Žiline pripraví aj
odborné semináre na témy FIDIC a verejné obstarávanie.

Fofo: Rokovanie zástupcov ŽSK a SKSI

SKSI
mala v piatok 15.2.2019 v Žiline silné zastúpenie. Okrem stretnutia
s predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja sa konalo aj zasadnutie Predstavenstva SKSI,
Sprievodným programom zasadnutia predstavenstva bol Fašiangový operný galakoncert, ktorý sa
konal už siedmykrát a teší sa veľkej obľube.

PRETEKY O POHÁR PREDSEDU SKSI
Prvýkrát sa tento rok konali aj lyžiarske preteky
O POHÁR PREDSEDU SKSI. Nultého ročníka sa
zúčastnilo 35 pretekárov v kategóriách ženy do
45 rokov, ženy nad 45 rokov a muži do 45 rokov
a muži nad 45 rokov. Spoločenský program zastrešila Regionálna kancelária v Žiline.

Foto: Roderick Kučavík – Fašiangový operný galakoncert

Na sv. Valentína RZ v Žiline zorganizovalo nultý ročník lyžiarskych pretekov O POHÁR PREDSEDU SKSI, ktorý sa konal vo Veľkej Rači –Oščadnici.
V kategórii ženy do 45 rokov zvíťazili:
1. miesto – Ing. Renáta Sýkorová, RZ SKSI Žilina
2. miesto – Ing. Jana Mašurová, RZ SKSI Žilina
3. miesto – Naďa Benková, RZ SKSI Trnava
(najmladší účastník pretekov)
V kategórii ženy nad 45 rokov zvíťazili:
1. miesto – Ing. Mária Olšakovská, Úrad SKSI
2. miesto – doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová, RZ SKSI Žilina
3. miesto – Ing. Viera Hatalová, RZ SKSI Žilina
V kategórii muži do 45 rokov zvíťazili:
1. miesto – Ing. Peter Pagáč, RZ SKSI Žilina
(najlepší čas pretekov)

2. miesto – Ing. Marián Kubinec, RZ SKSI Žilina
3. miesto – Ing. Jaroslav Adamec, RZ SKSI Žilina
V kategórii muži nad 45 rokov zvíťazili:
1. miesto – Ing. Dušan Slašťan, RZ SKSI Banská Bystrica (najstarší
účastník pretekov)
2. miesto – Ing. Jaroslav Cuník, RZ SKSI Košice
3. miesto – Ing. Ľubomír Gecík, RZ SKSI Žilina

Putovný pohár PREDSEDU SKSI:
1. miesto – RZ SKSI Žilina
2. miesto – Úrad SKSI, RZ SKSI Banská Bystrica, RZ SKSI Košice
3. miesto – RZ SKSI Trnava
Víťazom blahoželáme a všetkým zúčastneným za fair play súťaženie ďakujeme.
Súťažilo celkom 35 pretekárov v obrovskom slalome vo Veľkej Rači- Oščadnici na zjazdovke Košariská 2a.
Ďakujeme aj všetkým našim sponzorom, vďaka ktorým sa nám podarilo úspešne zorganizovať
tieto preteky.
Fotodokumentácia z pretekov.

Vážení členovia SKSI, ďakujeme Vám za Vašu priazeň a úhradu členského príspevku na tento rok.
Z členstva v SKSI Vám plynú výhody, ktoré môžete začať využívať po uhradení základného členského príspevku.
Ak ste pri svojej pracovnej vyťaženosti pozabudli na úhradu, alebo ste si nenašli v maile predfaktúru k úhrade, prosíme kontaktuje naše regionálne pracovníčky. Úhrada členského príspevku je

podmienkou, aby ste mohli využívať v naše výhody.

Aktuálny stav neuhradených príspevkov k 25.2.2019:
Autorizovaní stavební inžinieri (ASI) - 1 232
Dobrovoľní členovia FO - 173
Dobrovoľní členovia PO - 192

Termín splatnosti základného členského príspevku na rok 2019 bol 31. január 2019.

Informácie o výške členských príspevkov na rok 2019 podľa Vášho typu členstva v Komore
nájdete aj na webovej stránke komory alebo po kliknutí SEM.
Každý člen má možnosť dostať sa k predpisu aj cez náš https://verejnyportal.sksi.sk/ kde po
prihlásení sa do osobnej zóny si nájde podklady k úhrade.
Výška členských príspevkov a termín splatnosti sú stanovené Valným zhromaždením SKSI, vnútorným poriadkom SKSI v súlade so zákonom 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Predstavenstvo vyšlo v ústrety odpustením alebo znížením výšky členského príspevku aj tým členom, ktorí preukázali vážne zdravotné problémy.

Komora ponúka poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania členom SKSI
cez rámcovú zmluvu na poistné obdobie od 01.04.2019 do 31.03.2020. Poistným maklérom je aj
naďalej spoločnosť Respect Slovakia s.r.o. a poisťovňou Allianz — Slovenská poisťovňa.

Podmienky poistného zostávajú rovnaké aj pre nasledujúce obdobie.



cena a spoluúčasť – garantujeme, že cena poistenia a spoluúčasť cez Rámcovú zmluvu sú
v rámci poisťovne Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. najvýhodnejšie



retroaktivita – t. zn. poistné krytie škôd, ktorých pôvod je pred účinnosťou tohoto poistenia, a to aj v prípade, keď osoba (FO, PO) bola poistená v inej poisťovni. Poistné krytie je vo
výške pôvodne dojednanej poistnej sumy, max. však do výšky poistnej sumy dojednanej
v súčasnej poistnej zmluve



udržiavacie poistenie – pre členov komory, ktorí ukončili alebo pozastavili činnosť, vrátili
komore oprávnenie a ostali členmi SKSI



predĺžená doba nahlasovania poistných udalostí na 60 dní počas ktorých zasadne škodová komisia za účelom posúdenia oprávnenosti nároku na poistné plnenie pred nahlásením do poisťovne



poistenie konateľov a spoločníkov – v prípade, že sa právnická osoba poistí cez Rámcovú
zmluvu, sú poistením automaticky krytí aj konatelia a spoločníci pre činnosti, ktoré vykonáva v mene poistenej spoločnosti. Tieto osoby budú v poistnom certifikáte PO menovite uvedené



poistenie škôd a strát na prevzatých stavebných dokumentoch a to aj v elektronickej
forme je dojednané osobitným limitom 20 000 Eur pre všetkých členov poistených cez SKSI



poistenie všeobecnej - prevádzkovej zodpovednosti za škodu je pre všetkých členov
poistených cez SKSI bezplatné, a to do celkovej poistnej sumy 30 000 Eur



poistenie právnej ochrany za zvýhodnenú cenu prostredníctvom Wüstenrot poisťovne,
a.s. je na dobrovoľnej báze. Nie je zahrnuté v Rámcovej zmluve Allianz Slovenská
poisťovňa a.s.



autorizovaní stavební inžinieri – aktívni členovia komory



autorizovaní inžinieri - vo veku viac ako 65 rokov a poberajúci starobný dôchodok, inžinieri poberajúci invalidný dôchodok alebo tí, ktorí sú na materskej, resp. rodičovskej dovolenke - aktívni členovia komory – so zvýhodnenými sadzbami



stavbyvedúci a osoby vykonávajúce stavebný dozor – dobrovoľní členovia SKSI ako FO



autorizovaní inžinieri, stavbyvedúci, osoby vykonávajúce stavebný dozor, osoby na vyhotovenie
energetických certifikátov alebo cestní audítori, ktorí vykonávajú povolanie/činnosť ako zamestnanci



právnické osoby, ktoré poskytujú služby autorizovaného inžiniera alebo činnosť stavbyvedúceho a
stavebného dozoru - dobrovoľní členovia SKSI ako PO



znalci z odboru stavebníctva – dobrovoľní členovia SKSI ako FO



osoby oprávnené vydávať energetickej certifikáty – dobrovoľní členovia SKSI ako FO



cestní audítori – dobrovoľní členovia SKSI ako FO



udržiavacie poistenie – pre neaktívnych autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich alebo
osoby vykonávajúce stavebný dozor, ktorí už nevykonávajú povolanie, ale ostali dobrovoľnými členmi SKSI ako FO

je aktívne členstvo v SKSI (FO a/alebo PO) a úhrada základného členského príspevku na príslušný rok.



Nárast počtu poistených FO o 72,8 % oproti stavu k 31.3.2016



Nárast počtu poistených PO o 111 % oproti stavu k 31.3.2016

Každý člen SKSI (FO) má zabezpečený 1 elektronický prístup k aktuálnym normám v
rámci členského a navyše tlač noriem za symbolický poplatok. (prístup k vyše 11 000 noriem)
vydavateľstva JAGA a HMH zdarma pre členov komory SKSI zabezpečuje rozposielanie elektronickej verzie časopisov vydavateľstva JAGA GROUP, a. s., a HMH, s.r.o. pre svojich členov podľa vybraných cieľových skupín.
Časopisy sú distribuované na komorové e-mailové adresy členov. V tlačenej podobe je možné
odoberať časopisy ak nám zašlete mailom na tlačove@sksi.sk vaše kontaktné údaje.
Počet tlačených časopisov je obmedzený, preto je potrebne sa prihlásiť čím skôr .

V prípade záujmu o tlačenú alebo elektronickú verziu ATP Journal, nám zašlite do 11.3.2019 vaše kontaktné údaje na tlacove@sksi.sk. Pre tlačenú verziu korešpondenčnú adresu a pre elektronickú verziu Váš
email.
ATP Journal - odborný mesačník o priemyselnej automatizácii, informatike a robotike. Časopis je určený
pre odbornú sekciu elektro.

SKSI poskytuje svojim členom možnosť vzdelávať sa
a zvyšovať svoju kvalifikáciu prostredníctvom bezplatných seminárov a odborných podujatí, ktoré
sa organizujú počas celého roka v jednotlivých regiónoch. Aktuálne informácie nájdete na našej
webovej stránke www.sksi.sk v kategórii odborné podujatia.
Informácie o odborných podujatiach a seminároch Vám poskytnú aj pracovníčky regionálnych
kancelárií Komory v Bratislave, Trnave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Projekt priniesol do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie na vzdelávacích aktivitách. V tomto projekte
sa stretli profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľové skupiny s víziou vybudovania systému
ďalšieho vzdelávania pre odborníkov v stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorého
absolventi zároveň disponovali zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi európskym štandardom a očakávaniam a požiadavkám dnešnej Európy. Účastníci vzdelávacích a tréningových
programov ingREeS sa stali plne kvalifikovanými v oblasti energetickej efektivity a využiteľnosti
obnoviteľných zdrojov.
Vo februári 2018, bol podľa plánu projekt ingREeS ukončený. Následne bola vypracovaná
a zaslaná záverečná správa, ktorá bola zo strany Európskej komisie (EK) EASME a OLAF kontrolovaná. Po zodpovedaní pripomienok bola v závere roka záverečná správa akceptovaná
a odsúhlasená. Zo strany EK EASME prebehli záverečné platby, ktorými boli vyrovnané všetky záväzky voči partnerom a lead partnerovi projektu ingREeS, ktorým bola SKSI. Celkovo SKSI získala
z európskych prostriedkov 328 224,58 Eur počas 3 rokov pri 0 % spolufinancovaní a to
v nasledovných platbách:
27.02.2015 suma 141.705,26 Eur

20.12.2016 suma 121.400,17 Eur (83.360,82 Eur + 38.039,35 Eur)
25.10.2018 suma 48.012,48 Eur
06.11.2018 suma 17.106,67 Eur
Z rozpočtu SKSI neboli na projekt ingREeS vynaložené žiadne finančné prostriedky. Projekt bol
zároveň od začiatku prefinancovaný zo strany EK.
Financovanie celého projektu k 31.12.2018 vrátane partnerov bolo nasledovné:
RP1 Accepted
EU contr

RP2 Accepted
EU contr

Slovenská komora stavebných inžinierov
ViaEuropa Competence Centre, s.r.o.
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Universität für Bodenkultur Wien
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR
SEVEn, Středisko pro efektivní využívaní energie, o.p.s.
Národný ústav celoživotného vzdelávania
Stavebná fakulta STU Bratislava
Technische Universität Graz

62 950,02 €
100 757,75 €
7 177,70 €
73 223,55 €
75 085,74 €
83 322,03 €
12 499,91 €
24 223,51 €
36 848,99 €

265 274,56 €
188 616,29 €
55 111,96 €
80 720,79 €
96 936,00 €
79 867,69 €
21 635,98 €
28 331,53 €
79 729,28 €

SPOLU:

476 089,20 €

896 224,08 €

Názov partnera

Total Accepted
328 224,58 €
289 374,04 €
62 289,66 €
153 944,34 €
172 021,74 €
163 189,72 €
34 135,89 €
52 555,04 €
116 578,27 €
1 372 313,28 €

Celkové konečné čerpanie projektu bolo na úrovni 98,05% t.j. 1.372.313,28 Eur k plánovaným
1.399.622,72 Eur. Z pohľadu SKSI, partnerov a aj Európskej komisie bol projekt hodnotený ako
úspešný s prínosom pre danú oblasť.

INŽINIERSKA CENA 2018
Poznáme víťazku najlepšej diplomovej práce za školský rok 2017/2018
V utorok 5. februára 2019 sa Stavebná fakulta STU v Bratislave stala hostiteľom najlepších diplomových
prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.
Do 8. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2017/2018 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení
stavieb. Po fakultných kolách do súťaže postúpilo 13 študentov technických fakúlt, z ktorých odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce. Porota hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

„Všetky prihlásené práce spĺňali atribúty, ktoré sa štandardne vyžadujú pri preberaní projektového zámeru. Na
prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu,
ktorá spomedzi ostatných vyčnieva,“ zhodnotil prácu poroty jej predseda Ing. Ján Tomko.

„Vychovávame si kvalitnú generáciu autorizovaných inžinierov,“ konštatoval prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko,
PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
(SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny.
„Na základe kvality prihlásených prác môžeme vidieť, že

dnešní absolventi technických univerzít sú dobre pripravení pre prax svojej profesie,“ doplnil Vladimír Benko.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov. „Jedným z cieľov súťaže je aj podpora tvorivosti a invencie

študentov technických univerzít. V budúcnosti by
sme preto ocenili, ak by sa zapojilo viac elektrotechnických, ale aj strojárskych fakúlt,“ hovorí prof.
Ing. Alojz Kopáčik, PhD., prezident ABF Slovakia –
Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva, ktoré súťaž zabezpečuje po organizačnej
stránke.

Foto: zľava Ing. Tomko, Ing. Vránsky, Ing. Nagy, prof. Benko, Ing. Nemeth, prof. Kopáčik

Inžiniersku cenu 2018 za najlepšiu diplomovú prácu získala študentka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ing. Lucia Pazerová. Vo svojej
práci sa zaoberala obnovou historickej vily
v kúpeľoch Ružbachy. „Kúpele navštevujem často

a bola to pre mňa výzva. Prekvapil ma konštrukčný
systém budovy. Hrázdené stavby sú na Slovensku
raritou a aj počas štúdia sme sa im venovali len
veľmi okrajovo. Bola to pre mňa výzva, pustiť sa
do niečoho takého, keďže aj literatúry zaoberajúcej sa touto problematikou je na Slovensku pomenej. Úplným prekvapením bolo zistenie, že výplňovým materiálom tejto konštrukcie nie je ani tehla či
kameň, ako bolo zvykom, ale drevené trámy.“

Ďalší traja víťazi získali čestné uznanie bez udania poradia:

Ing. Jozef Vajdiar zo Stavebnej fakulty STU Bratislava
za prácu Rímskokatolícky kostol – monolitická železo
betónová nosná konštrukcia
Ing. Marek Kováč zo Stavebnej fakulty ŽU v Žiline za
prácu Most za diaľnici D1 nad Klčovským potokom
Ing. Lukáš Ferko zo Stavebnej fakulty STU Bratislava
za prácu Návrh vodovodu a kanalizácie bytového
domu s polyfunkciou v BIM

Ocenení si prevzali zaujímavú finančnú odmenu a vecné dary. Slávnostné ocenenie bolo spojené aj s prehliadkou všetkých prihlásených diplomových prác.
Odbornú porotu tvorili odborníci zo zriaďovateľských organizácií (Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov
Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia)
Ing. Tomko Ján – predseda
Ing. Cmarková Edita
Ing. Vyskoč Anton

Ing. Hanzel Vladimír
Ing. Vránsky Vladimír

V Bratislave sa v rámci klubových štvrtkov statikov konal 7. februára odborný seminár na tému HODNOTENIE EXISTUJÚCICH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ STAVIEB. Odborný garant seminára a predseda Krajskej
odbornej sekcie Statika stavieb doc. Štefan Gramblička, otvoril tradične statický štvrtok a privítal prednášajúceho prof. Ing. Milana Holického, DrSc., PhD., ako aj všetkých prevažne autorizovaných stavebných
inžinierov pre statiku stavieb. Pre pomerne veľký záujem o tento seminár z radov našich statikov z iných
regiónov, bol tento seminár formou video-prepojenia vysielaný aj v regiónoch Trnava a Košice. Seminára
sa zúčastnilo takmer 50 statikov.
Prof. Holický, dlhoročný zamestnanec Českého vysokého učení technického (ČVUT) a vedúci oddelenia
spoľahlivosti konštrukcií na Kloknerovom ústave v Prahe, prednášal o aktuálnych
problémoch pri výpočtoch nosných konštrukcií stavieb, hlavne v súvislosti so zásahmi do nosných konštrukcií existujúcich stavieb. Jeho prednáška zahrňovala
všeobecné zásady hodnotenia a teoretické podklady overovania spoľahlivosti pri
hodnotení existujúcich konštrukcií. Príklad overenia spoľahlivosti stropného betónového panelu ilustroval aplikáciu všeobecných zásad.
Po skončení prednášky nasledovala široká diskusia, ktorá tiež dokumentuje aktuálnosť prednesenej problematiky.
Prednáška v pdf formáte je k dispozícii v členskej zóne na www.stránke SKSI.

Foto: prof. Ing. Milan Holický, DrSc., PhD

Foto: Účastníci statického štvrtku

Začiatkom februára sa konal aj medzinárodný odborný veľtrh Aquatherm Nitra, veľtrh vykurovacej, klimatizačnej, ventilačnej, meracej a regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Výstava sa
konala v dňoch 5. – 8. februára 2019 na nitrianskom výstavisku Agrokomplex.
Veľtrh, ktorý sa usporadúva každý druhý rok
v Nitre priniesol niekoľko zaujímavých noviniek.
Hlavnou témou boli „Smart výrobky a technológie pre teplo - vodu - vzduch a plyn“.
Veľtrhy sú stále najvýznamnejším miestom pre
stretávanie sa s potenciálnymi i existujúcimi klientmi a profesionálmi v odbore technického zariadenia budov. Stále platí, že zážitky „na vlastnú
kožu" sú neprenosné ani tými najlepšími technológiami a že stretávanie sa tvárou v tvár je pre
dobrý obchod absolútne esenciálne.

Preto sme aj my spolu s doc. Ing. Ľubošom Moravčíkom, PhD., členom predstavenstva, ktorý
má na starosti v rámci SKSI zahraničné vzťahy
a riaditeľom SKSI, Ing. Martinom Hlinkom, navštívili výstavu, aby sme sa inšpirovali a nadviazali nové a zaujímavé spolupráce.

Foto: doc. Ing. Luboš Moravčík, PhD.

SEZ-KES Vás pozýva na jubilejnú 50. konferenciu elektrotechnikov Slovenska, ktorá sa uskutoční v dňoch 27. a 28. marca 2019, v Bratislave v Kongresovom centre Hotela Družba.
Konferencia sa koná pod záštitou Národného inšpektorátu práce.
Konferencia je určená pre:
– pracovníkov vo vývoji, výrobe, montáži elektrických zariadení a v energetike
– revíznych technikov elektro, projektantov elektro, SRTP,
– pracovníkov v prevádzke a údržbe elektrických zariadení,
– správcov elektrických zariadení (správcovia majetku),
– učiteľov odborných predmetov elektro na SOŠ, SPŠ,

ÚČASTNÍCKY POPLATOK A PRIHLÁŠKA
• Člen SEZ–KES / SKSI (zaplatené členské za r. 2019): 40,00 €
• V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie a zborník prednášok.
• Záväznú objednávku realizujte čo najskôr, najneskôr však do 7. 3. 2019 v našom eshope
V prípade ďalších otázok sa obráťte na pracovníčky sekretariátu SEZ-KES e-mailom na adresu: sekretariat@sez-kes.sk, telefonicky na čísla: +421 2 555 63 938 alebo +421 905 741 944
Zakúpiť účasť na konferenciu

21. Medzinárodný veľtrh zabezpečovacej techniky, informačnej bezpečnosti, požiarnej ochrany a záchranných systémov, spojený s 14. Medzinárodným sympóziom Akadémie policajného zboru sa koná 13. - 15. 3.
2019 v Bratislave. Veľtrh sa koná v dvojročnom cykle.

Cieľom organizátorov je vytvoriť na Security Bratislava priestor na predstavenie ponuky
aktuálnych noviniek techniky a služieb firiem pre oblasť bezpečnosti pre najbližšie dvojročné
obdobie a súčasne priestor pre stretnutie profesionálov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti.
SKSI je od roku 2010 odborným garantom tohto špecializovaného podujatia.
Priamo sa zúčastňuje na príprave sprievodných odborných programov, za účelom zatraktívnenia
odborných seminárov z pohľadu projektantov – členov SKSI.
Sprievodné programy
Nosnou témou 14. sympózia APZ dňa 14. marca od 10.00 hod bude
Zákon o ochrane osobných údajov - GDPR - Legislatíva a jej aplikácia v praxi.
Jednotlivé prednášky budú dopĺňané diskusiami „ad hoc“. Účastníci seminára sa tak budú môcť
zapájať priamymi vstupmi do programu a poukázať aj na problémy, ktoré zákon o GDPR prináša z pohľadu elektroprojektantov EPS, EZS. Teda účastníci budú môcť konfrontovať na jednej
strane legislatívu a jej aplikáciu v praxi na strane druhej.
Seminár Požiarna bezpečnosť začína 15. marca od 10.00 hod., organizovaný v súčinnosti
s Prezídiom HaZZ, určený pre príslušníkov HaZZ, projektantov elektronických požiarnych systémov a odbornú verejnosť .
Seminár má za cieľ priblížiť odbornej verejnosti zmeny vyplývajúce z Vyhlášky 334/2018
Z.z. Pre elektroprojektantov EPS pripravuje organizátor v rámci seminára prezentácie jednotlivých
systémov EPS priamo výrobcami. Projektanti EPS sa tak budú môcť na Security Bratislava oboznámiť s novinkami, porovnať a konzultovať do ktorých objektov navrhnúť konkrétny typ zariadení.
Kongres IT Security dňa 13. marca od 13.00 hod
organizovaný pre rok 2019 v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu, sekcia kybernetickej bezpečnosti, určený IT špecialistom zo štátnej
a verejnej správy ako aj odbornej verejnosti.
Ochrana obyvateľstva pri živelných pohromách – preventívno–vzdelávacia akcia,
sa bude konať vo vonkajších priestoroch pred Istropolisom. Organizátor je MV SR - sekcia
krízového riadenia .
Podujatie má kontraktačný charakter, nejedná sa o klasickú výstavu a preto sú aj výstavné
stánky menších rozmerov a dôraz je kladený na prezentáciu techniky.
Vstup na Security Bratislava vrátane sprievodných podujatí je voľný.

Vernisáž výstavy v Považskej Bystrici dňa 28.2.2019 Dni architektúry. Architektúra, dizajn, interiér.
28. február 2019, 17,00 hod ART Galéria Považská Bystrica

Seminár k Autorizačnej skúške
05. marec 2019, Košice

Odborno-prezentačný seminár " Školenie systémov spoločnosti REHAU + HONEYWELL"
6. marec 2019, Banská Bystrica

STATICKÝ ŠTVRTOK - POŽIARNA ODOLNOSŤ OCEĽOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ
7. marec 2019, SKSI Bratislava

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR
12. - 13. marec 2019, Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica

Security Bratislava
13. -15.. marca 2019 v Bratislave

STATIKA STAVIEB 2019
14.-15. marca 2019, Piešťany

FÓRUM INŽINIEROV A TECHNIKOV SLOVENSKA 2019
19. marec 2019 v Bratislave

50. jubilejná konferencia elektrotechnikov Slovenska
27. a 28. marca 2019 - Bratislava

EU BIM Workshop - Strategická mapa implementácie
29. marec 2019 v Incheba EXPO club, Bratislava

Workshop v spolupráci s Národným energetickým klastrom
19. február 2019 - RK SKSI Košice
27. február 2019 - RK SKSI Banská Bystrica
6. marec 2019 - RK SKSI Trnava
10. apríl 2019 - RK SKSI Bratislava
17. apríl 2019 - RK SKSI Žilina
Začiatok workshopov je vždy o 9:00 hod., predpokladaná dĺžka trvania je do 14:30 hod.

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom—
fyzické osoby, ktorí oslavujú vo februári 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.
75 rokov

60 rokov

Ing.

Ing. Ján Coch

Ivan Bosý

70 rokov

Ing. Jozef Hrubý

Ing.

Ján

Beňo

Ing.

Marián Dimoš

Ing. Ľubomír Knoško

Ing.

Albín Höger

Ing. Štefan Lošonský

Ing.

Mária Jesenská

Ing. Michal Mergeš

Ing.

Magdaléna Pečená

Ing. Jarmila Nováčiková

Ing. Dušan Hrušovský

65 rokov

Ing. Richard Novák

Ing.

Ján Bognár

Ing. Milan Uhorščák

Ing.

Vladimír Huraj

50 rokov

Ing.

Jozef Polgáry

Ing. Jozef Ďurko

Ing.

Eduard Prochác

Mgr. Stanislav Kolpak

Ing.

Stanislav Soják

doc. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Ing.

Zdeněk Spurný

Ing. Jozef Rajecký

Ing.

Michal Šima

Ing. Rastislav Tomko
Ing. Mária Zubková

SPOMÍNAME na LADISLAVA PAŇÁKA,
dlhoročného člena komory
Dňa 14. januára 2019 nás navždy
opustil vo veku nedožitých 64 rokov
dlhoročný člen komory, odborník
na technologické vybavenie
stavieb, vzduchotechniky a
klimatizácie, Ing. Ladislav Paňák.
Ing. Paňák sa narodil 9. apríla 1955
v Žiline, kde vyrastal, študoval
a celý život pracoval. V roku
1978 ukončil inžinierske štúdium na
fakulte Strojníckej a elektrotechnickej
na Vysokej škole Dopravy a spojov v
Žiline.
Svoju pracovnú kariéru odštartoval ako projektant vo VURAL a.s., neskôr pracoval
v štátnom podniku Stavoprojekt Žilina a Pozemných stavbách.
Následne založil firmu, ktorá sa zaoberala projektovaním technologického vybavenia
stavieb, vzduchotechniky a klimatizácie. Tejto činnosti sa venoval až do konca svojho života. Od roku 2002 bol autorizovaným inžinierom.
Zomrel po krátkej, ale ťažkej chorobe a zanechal za sebou manželku a dvoch synov.
Ladislav Paňák nám všetkým chýba ako uznávaný odborník a tiež ako priateľský
a dobrosrdečný človek. Blízkej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť, v našich srdciach zostane navždy.
Nech odpočíva v pokoji.

Mgr. Katarína Hodorová
Úrad SKSI
tlacove@sksi.sk
www.sksi.sk
Náklad: 5279/2019
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