Vážené členky, vážení členovia,
prinášame Vám nové číslo nášho komorového newslettra. Opäť máme za sebou
obdobie bohaté na úspešné akcie, či to bola prednáška prof. Stanislava Dukáta,
výstava České a Slovenské stavby storočia v Košiciach, alebo konferencia Ekonomika, legislatíva a smart riešenia pre nízkoenergetické budovy, ktorú sme pripravili v spolupráci s SPP a SPP distribúcia. Taktiež sme sa zúčastnili na medzinárodnej konferencie EDA Fórum 2019 v Sofii, ktorá bola pre Slovensko a komoru veľmi
prínosná. Významné ocenenie—Osobnosťou architektúry a stavebníctva na
ASB GALA 2019 si prevzal prof. Dušan Majdúch, PhD., bývalý predseda SKSI
Už teraz pripravujeme pre Vás odborné semináre a konferencie, na ktoré sa môžete tešiť od septembra. Tradične september bude venovaný konferencii Stavebné úrady 2019.
Viac sa dočítate na nasledujúcich stranách newslettra.
Prajem Vám krásne a oddychové leto v kruhu vašich blízkych.
Vladimír Benko
predseda SKSI

NOVÁ, MODERNEJŠIA A DYNAMICKEJŠIA WEBOVÁ STRÁNKA SKSI
Milí naši členovia, v máji sme spustili novú webovú stránku. Nový a moderný dizajn stránky má zjednodušiť
a uľahčiť prácu. Vieme, že nové veci niekedy prinášajú pocit neistoty z neznámeho, ale veríme, že sa rýchle
zorientujete v novej stránke a obľúbite si ju tak, ako tú pôvodnu. Procesy na novej stránke stále vylepšujeme
s cieľom, aby bola pre vás čo najefektívnejšia. Dočasne je spustená aj pôvodná stránka, ak by ste si potrebovali dohľadať nejaké informácie, ale tu už neaktualizujeme.

Návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov popri podpore elektromobility zavedie aj povinnosť
energetickej certifikácie a zabezpečenie prechodu výstavby budov po roku 2020 na budovy s takmer nulovou
potrebou energie. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) pripravilo novelu s navrhovanou účinnosťou od
10. marca 2020.
Čo to znamená?
Napríklad, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov sa sprísnili od 1. januára 2016 a
ďalšie sprísnenie príde od 1. januára 2021. Na dosiahnutie uvedeného cieľa bol vypracovaný a prijatý národný
plán zameraný na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie. Plán definuje opatrenia, postupy
a nástroje na jeho dosiahnutie.

Pre včasné dosiahnutie cieľa je podľa rezortu dopravy a výstavby tiež dôležité do budúcnosti zabezpečiť dostatočnú motiváciu v efektívnych formách finančnej podpory obnovy bytových a nebytových budov pre ich vlastníkov. Preto sa pokračuje v poskytovaní zvýhodnených úverov prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a
ministerstvo poskytuje, napríklad dotácie na zatepľovanie rodinných domov a od mája aj novú dotáciu na nové
domy s takmer nulovou potrebou energie.
Dôvodom na zmenu zákona je podľa ministerstva dopravy a výstavby transpozícia novej európskej smernice o
energetickej hospodárnosti budov. Z koncepčného hľadiska sa právna úprava nemení. Dôraz sa kladie na podporu elektromobility. Zavádza sa povinnosť vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou
vedenia pre vlastníkov nových alebo významne obnovovaných budov s viac ako desiatimi parkovacími miestami, respektíve nebytových budov s viac ako dvadsiatimi miestami na parkovanie. Novela tiež spresňuje niektoré
technické pojmy, napr., zahŕňa novú definíciu systému automatizácie a riadenia budov.

Pre zvyšovanie kvality vzdelávania sme pre našich členov pripravili elektronický dotazník, ktorý sme vám zaslali mailom. Zaujíma nás aké odborné témy by ste uvítali, aby sme sa im viac venovali. Čo vám chýba a ktoré témy
preferujete? Zaujíma nás váš názor na vzdelávacie aktivity v rámci SKSI. Budeme radi, ak si nájdete pár minút
času a vyplníte nám ho. Pomôžete nám nasmerovať aktivity do oblastí, ktoré Vás zaujímajú. Budeme tak môcť
prinášať odborné prednášky na témy, ktoré prispejú k Vášmu profesijnému rastu.
Ak v dotazníku uvediete svoje meno, budete zaradený do zlosovania o 5 darčekových predmetov. Zlosovanie prebehne dňa 31. júla 2019.
DOTAZNÍK nájdete aj na (https://www.gform.sk/form/nkj5dd3e-f1652cda-76c)
Ďakujeme.

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE)
a Štátnou vedeckou knižnicou pripravila výstavu „České a sSlovenské stavby storočia“, ktorá je venovaná najvýznamnejším českým a slovenským stavbám za uplynulých 100 rokov. Výstava je pokračovaním úspešného minuloročného projektu České a Slovenské stavby storočia, ktorý prebiehal na území
oboch krajín. Odborná porota vybrala 66 českých stavieb a 34 slovenských.
Cieľom výstavy je priblížiť významné stavby aj na akademickej pôde Technickej univerzity v Košiciach. Výstavu sme
otvorili vernisážou 6. mája, ktorá sa konala predvečer osláv
160. výročia narodenia Aurela Stodolu.
Výstavu slávnostne otvorili rektor TUKE, prof. Stanislav
Kmeť a podpredseda
SKSI Ing. Ján
Petržala. Na
slávnostnom
otvorení boli
vyzdvihnuté aj mená laureátov ceny, ktorá nesie meno vynikajúceho slovinského architekta Jože Plečnika, ktorými sú:
(+ 12.5.2019) Ing. Miloš Nevický, PhD, Ing. Vladimír Kohút
a prof. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD. Vernisáže sa zúčastnili aj zástupcovia ČKAIT Ing. Svatopluk Zídek, predseda
Oblastnej kancelárie Karlove Vary a Dr. inż. Zygmunt Rawicki, člen predstavenstva Poľskej komory stavebných inžinierov.
Výstava je sprístupnená verejnosti v priestoroch TUKE,
UVP TECHNICOM, Boženy Němcovej 5 v Košiciach od
26.4. do 30.6.2019.

SKSI plánuje takúto výstavu usporiadať aj na ďalších slovenských vysokých školách.

.

Odborná prednáška prof. Stanislava Dukáta pod názvom Cesta od pasívnych domov k energeticky aktívnym a ekologickým stavbám bola odkazom pre nás všetkých, aby sme sa správali zodpovedne
a neničili našu zem. Prednáška sa konala na Úrade SKSI v Bratislava a video prenosom sa prenášala do
regiónov, odkiaľ sa naši členovia mohli aktívne zapojiť do prednášky a diskutovať na danú tému.
Prednáška bola venovaná výzve na zastavenie ničenia našej
zeme a potrebu stavať energetické aktívne a ekologicky stavby.
„Proces recyklácie stavieb musí byť okamžite vyriešený! Problém vzniku odpadov je z hľadiska ekológie jedna z kľúčových
otázok ekologizácie stavebníctva“, povedal profesor počas
prednášky.
V závere prednášky zaznelo silné posolstvo, ktoré v miestnosti
vyvolalo chvíľkové ticho:
„Zemeguľa poskytuje ľudstvu absolútne všetko na život – potravu + vodu + energiu + suroviny ....absolútne všetko
Ľudstvo potrebuje na prežitie zemeguľu .
Zemeguľa pre svoju existenciu ľudstvo nepotrebuje. Ak si ľudstvo životné prostredie zničí – ľudstvo zanikne a zemeguľa
bude ďalej jestvovať, ale v inej forme!“

Ponúka seminárov a konferencií, ktoré organizuje vydavateľstvo Verlag Dashöfer.
Ako člen Slovenskej komory stavebných inžinierov máte možnosť využiť 20% zlľavu, či už na seminár
alebo konferenciu. Do poznámky v objednávke stačí uviesť zľavový kód SKSI20

Prehľad konferencií Verlag Dashöfer:
https://www.konferencia.eseminare.sk/forma/konferencie/

Slovenská komora stavebných inžinierov udelila V Nitre pri príležitosti už 25. ročníka medzinárodného veľtrhu
elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELO SYS 2019 Cenu predsedu SKSI Ing.
Mariánovi Slosarčíkovi za celoživotný prínos v stavebníctve v oblasti projektovania technického, technologického a energetického vybavenia stavieb - časť elektrotechnické zariadenia.
Ocenenému srdečne blahoželáme a ďakujeme za jeho odborný prínos v stavebníctve a aktívnu činnosť vo volených orgánoch komory .

Osobnosťou architektúry a stavebníctva ASB GALA 2019 sa stal náš dlhoročný predseda SKSI prof. Dušan Majdúch, ktorý si svoje ocenenie prevzal počas slávnostného galavečera z rúk ministra výstavby a regionálneho
rozvoja SR Arpáda Érseka. Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. je uznávaný odborník v oblasti betónových konštrukcií
a mostov a bol prvý ponovembrový dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
V mene predsedu SKSI prof. Vladimíra Benka a členskej základne mu aj touto formou srdečne blahoželáme
k významnému ocenenie.

Bulharská Sofia bola v dňoch 15. a 16. mája 2019 miestom konania Európskej vedeckej a praktickej konferencie „EDA Forum 2019“, ktorá sa zaoberala podmienkami a procesmi investícií, plánovania, výstavby a rozvoja
stavebného priemyslu, architektúry, infraštruktúry a budúceho rozvoja európskej spolupráce v týchto oblastiach. Konferencia sa konala za účasti významných predstaviteľov z krajín V4, Bulharska, Rumunska a Srbska
na úrovni ministrov, zástupcov štátnych inštitúcií, regiónov, krajov a miest, profesijných komôr a univerzít.
Slovensko malo široké zastúpenie, na ktorom SKSI reprezentoval jej predseda prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. a členovia predstavenstva - Ing. Ján Petržala, Ing. Ján Jakubov a Ing. Viliam Hrubovčák, rektor Technickej univerzity v Košiciach a ďalší odborníci z podnikateľskej sféry. Na konferencii za Slovensko vystúpili: prof. Benko, rektor TU Košice prof. Ing. S. Kmeť, CSc., zástupca Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. K. Kmec a zástupca spoločnosti REMING Consult S. Podmanický.

Program 10. ročníka EDA Forum 2019 Podmienky a procesy investovania, plánovania, výstavby a rozvoja
v stavebníctve bol rozdelený do 5 hlavných bodov:
Štátne strategické plánovanie
Mestské a krajské strategické plánovanie
Komory architektov, inžinierov a staviteľov, obchodné informačné systémy
Kvalita riadenia, vysokoškolské vzdelávanie a príprava, výskum a strategické plánovanie 2020+
Integrované záchranné systémy – požiarna bezpečnosť
Cieľom konferencie bolo na medzinárodnej úrovni spojiť partnerov pre európske projekty v oblasti elektronizácie, digitalizácie a robotizácie v stavebníctve. Vymeniť si skúsenosti a podporovať sa pri mestskom
a krajskom územnom plánovaní, pri rozvoji smart cities, smart villages a construction 4.

Na konferencii vznikla aj pracovná skupina WG DIAS, ktorej úlohou je pripravovať možnosti prihlásenia sa na
výzvy Európskej komisie, na získanie projektov pripravovaných pre oblasť stavebníctva. Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia krajín V4, Bulharska a Rumunska.
SKSI ako spoluorganizátorka konferencie sa už dlhodobo angažuje a podporuje zavádzanie BIM do praxe
a projektov v oblasti vzdelávania a tréningov nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Cieľom je nájsť finančnú
podporu EÚ pre projekty v tejto oblasti.
Predseda SKSI, rektor TUKE a zástupcovia SKSI sa stretli na pracovnom rokovaní s veľvyslancom Slovenskej
republiky v Sofii Manuelom Korčekom a krátke pracovné stretnutia absolvovali aj ostatní predstavitelia SKSI
s veľvyslankyňou Maďarska Teklou Harangozó, chargé d´affaires Andrzejom Mojkowskim z Poľskej republiky,
ministrom stavebníctva Bulharska, na ktorých predstavili SKSI a jej aktivity.

Koniec mája bol o smart riešeniach a odbornej konferencii, ktorú sme pripravili pre našich členov v spolupráci s
SPP distribúcia a SPP. Konferencia sa konala v hoteli Holiday Inn Bratislava a tešila veľkej účasti našich členov.
Dopoludňajší program bol venovaný odborným prednáškam zameraným na inovatívne technológie, efektívnosť
a trendom z oblasti energetiky a hospodárnosti budov.
Konferenciu otvoril predseda SKSI prof. Dipl. –Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., po ňom si slovo vzal člen predstavenstva SKSI Ing. Vladimír Vránsky s prednáškou o Smart technológiách v stavbách,. Pokračovala Ing. Alena
Ohradzanská, riaditeľka odboru stavebníctva
z Ministerstva dopravy a výstavby SR sa venovala
problematike budov a ich energetickej hospodárnosti. Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. , riaditeľka
z Technického a skúšobného ústavu stavieb, n.o.
vyzvala všetkých , aby sa postavili k stavbám zodpovedne a profesionálne a nerobili lajdácke chyby a profesionálne. Jej prednáška bola zameraná
na aktuálne požiadavky na tepelnotechnické
vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Ďalšími prednášajúcimi boli naši spoluorganizátori
Tibor Jedlička z SPP s témou Technológie zajtrajška od SPP a Ing. Radovan Illith, PhD. z SPP distribúcia s témou Porovnanie výhodnosti zdrojov
tepla pre individuálnu a bytovú výstavbu.
Popoludňajšia panelová diskusia bola dynamická a obsahovo hodnotná, venovaná téme: Aká je reálna budúcnosť prípravy tepla pre budovy v triede A0?.
Panelisti prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Ing.
Zdenek Letenay (SIEA), Ing. Michal Lešinský
(Keramoprojekt Trenšín), Ing. Milan Orlovský
(KOOR) a Ing. Radovan Illith aktívne diskutovali
na tému s našimi členmi SKSI.
Sme radi, že sme našim členom priniesli hodnotnú a informáciami bohatú konferenciu.

† S úctou spomíname...
Ing. Miloš Nevický, PhD.

decko-pedagogickú hodnosť PhD.

Dňa 12. mája 2019 nás po ťažkej chorobe navždy opustil pán Ing. Miloš Nevický, PhD., ktorý by sa 2. augusta dožil nádherných 88 rokov. Narodil sa v r.
1931 v Olomouci, v rodine dôstojníka. Strednú školu ukončil maturitou s
vyznamenaním na Gymnáziu v Ružomberku. V roku 1955 ukončil štúdium
na Fakulte inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave opäť s vyznamenaním a získal diplom stavebného inžiniera so špecializáciou na konštrukcie
stavieb. Aj po skončení školy sa naďalej venoval štúdiu a vzdelávaniu, absolvoval množstvo odborných podujatí a vedeckú výchovu, ktorú v roku
1986 úspešne ukončil na Fakulte architektúry SVŠT Bratislava a získal ve-

Svoju profesionálnu dráhu začal v Rudnom projekte v Košiciach, kde nastúpil v roku 1955 na miesto projektanta
– statika a postupne prešiel na vedúceho projektanta a vedúceho oddelenia statiky stavieb. Pracoval tu v projekčných skupinách aj samostatne na významných a náročných projektoch rudného a magnezitového priemyslu
na Slovensku, napr. Baňa Bankov v Košiciach, Magnezitky v Jelšave, Lubeníku, Hačave a Slovinkách, Mária baňu
v Rožňave, Drviareň v Pezinku, Úpravňu rúd v Smolníku a Úpravňu rúd v Rudňanoch.
V čase prípravy výstavby Východoslovenských železiarní bol v r. 1964 vymenovaný do funkcie vedúceho stavebného odboru novozaloženého Hutného projektu v Košiciach, ktorý sa stal generálnym projektantom VSŽ. Od roku 1972 vo funkcii technicko-výrobného námestníka viedol projektový kolektív, ktorý vytvoril projekty mnohých
stavieb VSŽ, stavieb Závodov ťažkého strojárenstva na Slovensku, Teplárne Košice 2, Elektrárne Nováky IV, obilných síl a výrobní kŕmnych zmesí pre poľnohospodárstvo, a mnoho ďalších. Pod jeho vedením boli spracované
viaceré významné rozvojové štúdie, napr. štúdia Rozvoja motorizmu na Slovensku, štúdia Výstavby priemyselných zón, štúdia Výroby osobných automobilov na Slovensku z územno-technických hľadísk, štúdia Výstavby
menších výrobných závodov priemyslu a služieb, ako aj štúdia Výstavby občianskych stavieb najmä na východnom Slovensku.
Po dvadsiatich rokoch úspešnej práce v projekcii nastúpil v roku 1975 na miesto technického námestníka a v roku 1981 na miesto podnikového riaditeľa Hutných stavieb Košice. V rokoch 19841989 pôsobil ako vedúci odboru
vedecko-technického rozvoja Priemyslového staviteľstva GR v Košiciach, kde spolupracoval s riešiteľmi odborových, rezortných a štátnych úloh VTR a s výskumnovývojovými pracoviskami a ústavmi na Slovensku. Od roku
1989 ako námestník pre ekonomický výskum a v rokoch 1990-1992 ako riaditeľ Výskumno-vývojového ústavu
priemyslových stavieb Košice sa podieľal na riešení viacerých odborových, rezortných aj štátnych úloh technického a ekonomického výskumu a vývoja pre výstavbu a stavebníctvo. V rokoch 1992-1993 bol spoluzakladateľom a
riaditeľom akciovej spoločnosti IQ SERVIS Košice.
V rokoch 1994-1995 pôsobil ako vedúci výskumný a pedagogický pracovník na Stavebnej fakulte TU v Košiciach.
Bol členom Rady vlády pre vedu a nové technológie a oponentom výskumno-vývojových úloh. Bol tiež členom
vedeckých rád Technickej univerzity a SvF TU Košice. Je držiteľom Zlatej medaily TU Košice. Aj po roku 1995 naďalej spolupracoval externou formou so Stavebnou fakultou v Košiciach formou prednášok, bol členom skúšobnej komisie pre štátne záverečné skúšky.
V roku 1995 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Sekcie verejných prác na Ministerstve výstavby a verejných
prác SR, kde pôsobil až do začiatku roka 1999. Pod jeho vedením boli vypracované návrhy novely zákona a nového znenia zákona o verejnom obstarávaní, zákona o koncesnom obstarávaní a

zákona o verejných prácach, vypracovali sa tiež vykonávacie vyhlášky k týmto zákonom, ktoré boli akceptované v procese aproximácie práva SR s právom EÚ. Začali sa tvoriť aj rozvojové programy verejných prác a na vybrané prioritné stavby sa začala vykonávať štátna expertíza. Aj po svojom odchode z
MVVP SR v roku 2000 spolupracoval na návrhu zásad a podkladov na príprave nového stavebného zákona.
Za roky svojej praxe napísal mnoho odborných článkov, oponentských posudkov, recenzií a prednášok, bol vedúcim autorských kolektívov publikácií „Verejné práce a obstarávanie“ a odbornej príručky
„Príprava, vedenie a organizácia stavieb“.
Zúčastnil sa mnohých študijných a pracovných pobytov v zahraničí, napr. v NSR, Švédsku, Dánsku, Taliansku, Švajčiarsku, Francúzsku, Veľkej Británii, v Strednej Ázii, v Japonsku, Iráne, Sýrii, Spojených
arabských emirátoch, bol na stáži v orgánoch EÚ v Bruseli.
Dlhoročne aktívne pôsobil vo viacerých profesijných organizáciách, napr. Slovenskom zväze stavebných inžinierov, ktorého je zakladajúcim členom, ako aj Združenia pre stavebné právo Slovenska a Európskej spoločnosti pre stavebné právo a jeho pôsobenie od počiatku obnovenej SKSI po roku 1992 je
mimoriadne významné. V roku 1992 sa stal členom Disciplinárnej komisie a následne ako člen Predstavenstva SKSI v rokoch 1995-2000 sa výraznou mierou podieľal aj na formovaní dlhodobých a koncepčných zámerov komory. V rokoch 2000-2004 bol predsedom Autorizačnej komisie SKSI a v období od r.
2004 do roku 2008 bol podpredsedom Predstavenstva a predsedom Legislatívnej komisie SKSI. V rámci regionálneho pôsobenia bol predsedom aj podpredsedom RZ SKSI v Košiciach.
Za svoje výnimočné pôsobenie v našej stavovskej organizácii a osobný prínos získal Ing. Miloš Nevický,
PhD. v roku 2001 jej najvyššie vyznamenanie Pamätnú medailu SKSI a v roku 2011 Čestné členstvo v
Slovenskej komore stavebných inžinierov, a v roku 2018 mu bola udelená Zlatá medaila SKSI za jeho
celoživotnú významnú vedecko-technickú a pedagogickú činnosť v oblasti stavebníctva, aktívnu prácu
v regionálnych a centrálnych orgánoch SKSI a celkový prínos k postaveniu SKSI v spoločnosti. V tom
istom roku si prevzal na Pražskom hrade pri príležitosti 100. výročia založenia samostatnej Československej republiky Cenu Jože Plečnika, ktorá je najväčšou poctou za celoživotný prínos architektúre a
staviteľstvu pre významných architektov a staviteľov z Českej a Slovenskej republiky.
Venoval sa skautingu, lyžovaniu, turistike, vodným športom, závodne vodnému slalomu a v posledných rokoch sa stalo jeho záľubou najmä fotografovanie. Oporou mu po celý život bola jeho rodina a
priatelia.
Preto mu v mene všetkých jeho priateľov a známych, kolegov ďakujeme za možnosť stretnúť a spoznať
sa v živote a prežiť s ním spoločné chvíle, potešiť sa z jeho prítomnosti, vzdať mu úctu, jeho zmyslu pre
spravodlivosť a zodpovednosť a načerpať jeho životný optimizmus a múdrosť.

S úctou a stálou spomienkou komoroví priatelia, známi a kolegovia

Večná mu pamiatka!

†SPOMÍNAME NA ING. DUŠANA ČIPKU, dlhoročného člena komory

V týchto rýchlo bežiacich dňoch, týždňoch a mesiacoch nás dňa 8. februára 2019 náhle opustil autorizovaný inžinier - statik Ing. Dušan Čipka.
Ing. Dušan Čipka sa narodil 13. mája 1943 v Trenčíne. Základnú školu začal navštevovať v Rimavskej
Sobote, 11. ročnú strednú školu ukončil v Banskej Bystrici. Vysokoškolské štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v odbore konštrukcie pozemných stavieb ukončil v roku 1965. Začal pracovať v Stavoprojekte v Banskej Bystrici, kde sa podieľal na statike bodového 12 podlažného panelového domu
pod typovým označením MBD 12. Zo Stavoprojektu odchádza do Prahy na Železničné staviteľstvo, kde
pôsobil 5 rokov. Po návrate do Banskej Bystrice pracoval ako statik v Mototranze a Elektroprojekte až
do roku 1989.
Skúsenosti nadobudnuté v predchádzajúcich projektových a realizačných firmách naplno začal využívať po založení S – Ateliéru, kde so svojimi spolupracovníkmi vypracoval realizačné projekty statiky náročných občianskych stavieb a bytových domov v Banskej Bystrici. Spomenieme aspoň Arkádiu a Belveder. Do konca života projektoval, pre množstvo práce sa nestačil obzrieť dozadu. Sumár stavieb,
ktoré vyprojektoval a na ktorých sa podieľal – chcel napísať, keď cítil, že treba s prácou končiť, možno
keď sa ozvali prvé príznaky choroby. Zákerná choroba a náhla smrť mu to neumožnili.
Bol silne rodinne založený. Oženil sa v roku 1969, s Ivanou Bernovou mali spolu 2 deti- Katku a Petra.
Miloval svoje deti a neskôr aj vnúčatá, ktoré vodil do prírody a učil lyžovať. Pre jeho temperamentnú,
láskavú, spravodlivú a vždy dobrú povahu, ho ľudia mali radi.
Inžinier Dušan Čipka bol vzorným členom SKSI pravidelne sa zúčastňoval akcií uskutočňovaných v regionálnom združení. Jeho veľkým prínosom bola výchova a odovzdávanie skúseností mladým kolegom
statikom a konštruktérom.
Budeme naňho s úctou spomínať. Česť jeho pamiatke.
Za RZ SKSI Banská Bystrica Ing. Ján Ďurica

EXKURZIA OBNOVY SPŠ STAVEBNÁ EMILA BELLUŠA TRENČÍN DO ENERGETICKEJ TRIEDY A0
1. júla 2019, SPŠ Stavebná Emila Belluša Trenčín
POVEDZTE NÁM ČO VÁS ZAUJÍMA – DOTAZNÍK KU VZDELÁVANIU V SKSI
18. jún - 30. júl 2019

BARDKONTAKT 2019 - OBNOVA FASÁD MEŠTIANSKEHO DOMU V HISTORICKÝCH JADRÁCH V KONTEXTE ŽIVOTA A ROZVOJA OBCÍ
19. - 20. august 2019, Bardejov
BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY 2019 – 15. ROČNÍK
16. – 18. september 2019, Bešeňová
21. KONFERENCIA „ZAKLADANIE STAVIEB 2019“
konferencia „ZAKLADANIE STAVIEB 2019“
9.- 11. októbra 2019, Stará Lesná
Zakladanie_stavieb_2019-1.oznam.doc>VÝZVA NA PRIHLÁSENIE PRÍSPEVKU

STRECHY 2019 - 26. BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM - PREDNÁŠAJÚCI
19. - 20.11.2019, Hotel Bratislava
XXIV. SEMINÁR IVANA POLIAČKA - TLMENIE ÚČINKOV KLIMATICKÝCH ZMIEN NA POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE – PREDBEŽNÁ
INFORMÁCIA
20. – 22. november 2019, Hotel Grand**** Jasná

27. ROČNÍK KONFERENCIE HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, TUNELOV A INÝCH OBJEKTOV INŽINIERSKYCH STAVIEB
27. - 29. november 2019, Grand hotel Permon, Podbanské

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom—fyzické osoby, ktorí
oslávili v máji a júni 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.
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Ing. Pavol Pristaš

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.

František Pudiš
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František Solár

Ing. Tomáš Hudák

Ing. Jozef Sovič

Ing. Emil Jutka

Pavol Száraz

Anton Kemény

Ing. Miloslav Tengler

Ing. Ivan Michalovič

Ing. Ján Tomko

Ing. Peter Purtz

Ing. Mikuláš Váry
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Ing. Milan Antl
Ing. Juraj Baran
Ing. Pavol Cmorej
Ing. Karol Kolada
Ing. Dr. Milan Skýva
Štefan Švingál
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Ing. Štefan Petkanič

Ing. Danica Čiefová

Ing. Ján Repka

Ing. Vladimír Čurgali

Ing. Dušan Skuban

Ing. Miroslav Dubiel

Ing. Vladimír Sulovec

Ing. Vladimír Kičin

Ing. Dušan Droppa

Ing. Anna Kontrová

Ing. Božena Jedličková

Ing. Michal Krempa

Ing. Vladimír Kollár

Ing. Konštantín Kundrát, CSc.

Vladislav Kuzma

Ing. Pavel Líška
Ing. Július Longai

Ing. Martin Štefík
Ing. Ján Štempel
Ing. Anna Štulrajterová
Ing. František Švaňa
Ing. Pavol Vasko, nar. 21.05.1964
Ing. Juraj Vavro
Ing. Peter Vesel
Ing. Róbert Vitko

Ing. Stanislav Minár
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Ing. Jozef Oravec

Ing. Anna Bajcárová

Ing. Peter Pavur

Ing. Elena Belanová

Ing. Vladimír Píš

Ing. Peter Brat

Ing. Vlasta Pitoňáková

Ing. Milan Brida

Ing. Daniel Pospíšil

Ing. František Grúň

Ing. Ján Remiáš

Ing. Lýdia Gajdošíková

Ing. Ladislav Sikorčin

Ing. Ida Gregorová

Ing. Ivan Sokologorský

Ing. Rudolf Jurenka

Ing. Stanislav Šrámek

Ing. Anton Klešč

Ing. František Tomko

Ing. Ivan Krajči

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

Ing. Ladislav Majerník,

Ing. Ivan Valovi

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.

Ing. Ján Šebeň

Ing. Zoltán Lukáč

Ing. František Frimmer

Ing. Ján Malast

Ing. Peter Kubas

Ing. Juraj Bystrický

Ing. Peter Dragúň

Ing. Pavel Farka

Ing. Milan Janák, CSc.

Ing. Tibor Németh

Ing. Eva Hulmečíková

Ing. Daniela Dobišová

Ing. Jozef Hupka

Ing. František Byrtus

Ing. Pavol Čekovský

Ing. Marta Bakaljarová

Ing. Petr Gramblička

Ing. Zuzana Nagyová

Ing. Miloš Gontko
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Ing. Miroslav Ďurkovský

Ing. Anna Brašeňová

Ing. Milan Bezecný

Ing. Pavel Steskal

Ondrej Danada

Ing. Peter Malast

Ing. Miroslav Fojtík

Ing. Katarina Mitrová

Ing. Milan Burcl

Ing. Jozef Bartek
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Ing. Dušan Ladiver

55

Ing. Róbert Krídl
Ing. Marián Suchovský
Ing. Erika Szelle
Ing. Daniel Vaško

Ing. Karol Vrana
Ema Žiaková

Ing. Ján Mudrik

Mgr. Katarína Hodorová
Úrad SKSI
tlacove@sksi.sk
www.sksi.sk
Neprešlo jazykovou úpravou!
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