
 

 
Milí priatelia, 

  

advent nám končí a pred nami je čas pokoja a radosti, čas vianočný.  

Želám nám všetkým, aby sme spomalili  tempo a prežili sviatočné chvíle  v kruhu svojich 
blízkych, aby sme si  počas týchto voľných dní oddýchli a načerpali  nové sily.  

Prinášame Vám posledné tohtoročné číslo nášho komorového newslettra, v ktorom ná-
jdete informácie  o  pripravovanom odbornom seminári  -  Energetická hospodárnosť bu-
dov a zmeny zavádzané v roku 2020, ktorý sa bude  konať 16. 1.2020. Vo februári zasa pri-
pravujeme pre všetkých lyžiarov druhý ročník  lyžiarskych pretekov o pohár predsedu 
SKSI, na ktoré Vás srdečne pozývam. Do konca roka si môžete výhodne kúpiť motorové 
vozidla prostredníctvom operatívneho leasingu, ktorý zabezpečila pre našich členov  
spoločnosť Respect Slovakia. 

 

Viac sa o týchto akciách sa dočítate na nasledujúcich stranách  nášho newslettra. 

 

Ešte raz Vám prajem pokojné a pohodové Vianoce, veľa zdravia a úspechov v roku 2020. 

                                                                                                                             Vladimír Benko 



  

  

 

Slovenská komora stavebných inžinierov  v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR pripravila 
pre pedagógov stredných odborných  škôl so zameraním na stavebníctvo odborný seminár, ktorý sa ko-
nal 28. novembra 2019 v sídle SKSI. Hlavnou témou seminára boli Inovácie a využitie BIM v stavebníctve 
a efektívne projektovanie v BIM prostredí,  o ktorých rozprávali Tomáš Funtík z BIM asociácie Slovensko, 
Kamil Laco zo stavebnej fakulty STU BA a Ján Erdélyi, ktorý rozprával o technológiách zberu údajov a 
práce s mračnom bodov.  

Predseda SKSI Vladimír Benko, predstavil poslanie, činnosť a pôsobenie Slovenskej komory stavebných 
inžinierov. Vyjadril sa, že je „dôležité v dnešnej dobe vychovávať kvalitných a zodpovedných mladých stav-
bárov, ktorí budú vedieť využívať moderné technológie už počas štúdia a budú prakticky pripravení pre 
prax.“ Vyslovil , že „Slovenská komora stavebných inžinierov a jej odborníci chcú byť nápomocní pri vzde-
lávaní študentov a som rád, že aj pedagógovia aktívne pristupujú k tomuto stretnutiu. Spoločne budeme 
hľadať  prieniky a podporu hlavne v oblasti digitalizácie stavebníctva.“  

V rámci diskusie spoločne prerokovali možnosti spolupráce. Predseda SKSI ponúkol  konkrétne mož-
nosti partnerstiev stredným odborným školám, a to na odborných aktivitách komory, participáciu škôl 
na projektoch, účasť pedagógov na odborných podujatiach organizovaných regionálnymi kanceláriami 
komory a zástupcovia škôl sa môžu stať dobrovoľnými členmi SKSI a tým čerpať výhody dobrovoľného 
členstva. 

Prítomní zástupcovia stredných odborných škôl veľmi pozitívne hodnotili toto stretnutie a vítajú prak-
tickú pomoc SKSI vo vzdelávacom procese. 

 

SKSI plánuje organizovať takéto semináre pravidelne aj v roku 2020. 

 

 

Pozývame Vás na odborný seminár a diskusiu 

 

prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD. 

a 

Ing. Aleny Ohradzanskej 

 

na tému:  

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV A ZMENY ZAVÁDZANÉ V ROKU 2020, 

 

ktorá sa uskutoční 16.1.2020  o 14.00 hod. 

 

na Mýtnej 29 v Bratislave ( miesto konania bude  závisieť od počtu prihlásených) 

 

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 prednášku. Regionálne kancelárie v Košiciach a v Trenčíne  pre svojich členov vo svo-
jich priestoroch pripravia online video prenos z prednášky. 

 

Prihlasovací formulár 

https://www.gform.sk/form/bodax200-ce1496c5-7a5


 

 

V rámci „Klubový štvrtok statikov“ sa 14. novembra 2019 uskutočnila odborná exkurzia na stavbu nové-
ho mosta cez Dunaj – D4R7, ktorej sa zúčastnili autorizovaní stavební inžinieri pre statiku stavieb. Ex-
kurzia bola zameraná na aktuálne problémy pri navrhovaní a realizácii nosných konštrukcií stavieb so 
zameraním na konkrétne  navrhovanie a realizáciu mostných konštrukcií. 

Pri výstavbe príjazdových estakád nového mosta cez Dunaj sa používa jedna z najväčších výsuvných 
skruží v Európe   a  naši  členovia boli  priamo v centre diania tejto výstavby.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) pripravila v spolupráci so spoločnosťou Respect Slovakia s.r.o. 
a  ARVAL SLOVAKIA s.r.o.  ako výhodu pre svojich členov špeciálnu ponuku financovania osobných a úžitkových 
vozidiel prostredníctvom OPERATÍVNEHO LEASINGU, ktorá platí 

 do konca roka 2019. 

 

Čo je operatívny leasing? 

Keď uprednostníte operatívny leasing pred priamym nákupom automobilu, za každé vozidlo platíte každý me-
siac pevne stanovenú sumu. Arval – ktorý ostáva vlastníkom vozidla – za tento poplatok rieši všetko potrebné so 
zainteresovanými stranami. Napríklad: 

 Staráme sa o servis, údržbu, výmenu pneumatík, hradíme povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie,   

        zaplatíme daň z motorových vozidiel a pod. 

 Úroveň správy je vo vašich rukách: vopred sa rozhodnete, do akej miery chcete preniesť toto riziko na nás. 

 

Rozhodnúť sa pre operatívny leasing znamená využívať služby špecializovanej spoločnosti, čo prináša celý rad 
výhod: 

 Postupujete nám všetky formy rizika súvisiace s vozidlom. 

 Minimalizujete množstvo času, ktoré vaši zamestnanci musia venovať spravovaniu vášho vozového parku. 

 Môžete sa spoľahnúť na to, že vaše náklady budú stále pod kontrolou. 

 Môžete sa sústrediť na vašu primárnu obchodnú činnosť bez toho, aby ste museli plytvať zdrojmi na riadenie   

       druhoradej oblasti. 

  

Vy poznáte svoju oblasť podnikania, my sa vyznáme v našej. Môžete sa úplne spoľahnúť na naše skúsenosti. 

 

VÝHODY FINANCOVANIA 

 VIP Zľavy na vybrané značky osobných motorových vozidiel 

 bez spracovateľského poplatku 

 akontácia  0%  

 nie je potreba voľných finančných prostriedkov 

 zvýhodnené podmienky poistenia a likvidácie poistných udalostí 

 administratívna nenáročnosť - jednoduché a rýchle riešenie 

 leasingová splátka je plne uznateľným daňovým nákladom 

 leasingová spoločnosť má obvykle vyjednané vyššie zľavy na nákup vozidiel a ďalšie produkty a služby 

 rovnomerné rozloženie všetkých nákladov spojených s prevádzkou vozidla do fixnej splátky po celú  

        dobu nájmu bez nutnosti počiatočnej investície 

 leasingová spoločnosť na seba berie ekonomické riziko spojené s konečnou zostatkovou hodnotou pri preda  

      ji ojazdeného vozidla 

 garancia dodržania kalkulovaných prevádzkových nákladov 

 komplexné riešenie pre klienta, pretože prenajímateľ sa stará o nákup, financovanie, správu a predaj vozidiel 



Ponuka automobilov: 

MERCEDES TRIEDA E E 220 D 4MATIC SEDAN 

OPEL GRANDLAND X 1,5 CDTI ENJOY 5 

OPEL INSIGNIA GRAND D SPORT DYNAMIC 2.0 CDTI 

TOYOTA C-HR 1.8 HYBRID ACTIVE 

  

 

Čo je potrebné urobiť ? 

Potrebujeme zistiť Vaše požiadavky na mobilitu: 

1. Názov spoločnosti a kontakt na zodpovednú osobu (meno, mobilné telefónne číslo, emailová adresa): 

2. O aké vozidlo máte záujem , počet, značka z ponuky: 

3. Dĺžka nájmu v mesiacoch (min. od 24 mesiacov) : 

4. Ročný nájazd km : 

Uvedené podklady pošlite na adresu leasingsksi@respect-slovakia.sk prípadne zavolajte na tel. číslo: 
0915630619. 

My sa vám obratom ozveme a dohodneme sa na ďalšom postupe.  

 

 

 

Slovenská komora stavebných inžinierov stále pracuje na skvalitnení služieb svojim čle-

nom.  Záleží nám na bezpečnosti a preto sme zmenili správcu členských mailových schrá-

nok.  

Migrácia prebehla počas víkendu 7.12. a 8.12.2019. Členovia, ktorí mali v databáze SKSI za-

daný kontaktný mail dostali  nové prihlasovacie heslo. 

Ak ste však pri registrácii nezadali  svoj kontaktný email a zadáte si ho až po migrácii,  je po-

trebné  si vyplniť  žiadosť o zmenu údajov FO cez on-line formulár  - https://

verejnyportal.sksi.sk/entry/64, ktorý naše pracovníčky spracujú a zašlú Vám informačný 

mail s ďalším postupom.  V prípade, ak Vám heslo nefunguje, kontaktujte nás na mailovej 

adrese admin@sksi.sk. 

https://www.sksi.sk/buxus/docs/PR_2019/ARVAL_RESPECT_mercedes_e220d.pdf?utm_medium=newsletter&utm_campaign=8403&utm_source=newsletter
https://www.sksi.sk/buxus/docs/PR_2019/ARVAL_RESPECT_opel_grandland..pdf?utm_medium=newsletter&utm_campaign=8403&utm_source=newsletter
https://www.sksi.sk/buxus/docs/PR_2019/ARVAL_RESPECT_opel_insignia.pdf?utm_medium=newsletter&utm_campaign=8403&utm_source=newsletter
https://www.sksi.sk/buxus/docs/PR_2019/ARVAL_RESPECT_toyota_ch-r.pdf?utm_medium=newsletter&utm_campaign=8403&utm_source=newsletter
mailto:leasingsksi@respect-slovakia.sk?utm_medium=newsletter&utm_campaign=8403&utm_source=newsletter
https://verejnyportal.sksi.sk/entry/64
https://verejnyportal.sksi.sk/entry/64


 

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom—fyzické osoby, ktorí oslávili  v  novembri a de-
cembri 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. Rudolf Suchý 

 

75 

Ing. arch. Štefánia Formánková 

 Ing. Marian Gazdík 

Michal Javorský 

Ing. arch. Štefan Macháč 

doc. Ing. Marta Székyová, PhD. 

doc. Dr. Ing. Milan Valuch 
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Ing. Vladimír Bošanský 

Ing. Miroslav Krivčík, CSc. 

Ing. Milan Naď 

Peter Onger 

Ing. Peter Reisel 

Ing. Stanislav Seman 
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Ing. Valdemar Čihák 

Ing. Ivan Gajdoš 

Ing. Ladislav Gažo 

Ing. Mikuláš Jurkovič 

Milan Kováčik 

Ing. Ladislav Majerský 

Ing. Martin Panek 

Ing. Milan Pokrivčák 

Ing. Jaroslav Polák 

Ing. Peter Rehorčík 

Ing. Alica Režná 

Ing. Mária Rosinová 

 Ing. Oto Roth, CSc. 

Ing. Pavel Ruman 

Ing. Jolana Szárazová 

Ing. Martin Vagaš, CSc. 

Ing. Imrich Vitek 

Ing. Ľubomír Žemla 
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Ing. Katarína Drusová 

Ladislav Ďurčo 

Ing. Andrea Halajová 

Ing. Radoslav Harbuľák 

Ing. Ladislav Chatrnúch 

Ing. Peter Jura 

Ing. Miroslav Novodomec 

 Ing. Jaromír Petráš 

 Ing. Stanislav Roľko 

Ing. Štefan Szabo 

Ing. Beáta Zuštiaková 

Mgr. Katarína Hodorová , tlacove@sksi.sk  
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