
 

                                        

 

ZÁSADY UDEĽOVANIA OCENENÍ 

 SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV 

  

 

Článok I. 

1. Predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej aj ako „SKSI“) na základe rozhodnutia 

Predstavenstva SKSI udeľuje ocenenia Slovenskej komory stavebných inžinierov nefinančného 

charakteru: 

a) Čestný člen SKSI 

b) Pamätná Medaila SKSI 

2. Predseda Výboru regionálneho združenia SKSI na základe rozhodnutia Výboru regionálneho združenia 

SKSI udeľuje ocenenie Slovenskej komory stavebných inžinierov nefinančného charakteru: 

a) Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI 

 

Článok II. 

1. Ocenenia podľa článku 1 sú udeľované jednotlivcom a organizáciám (fyzickým a právnickým osobám): 

a) za významnú a/alebo dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť v SKSI; 

b) za významnú projektovú a realizačnú činnosť; 

c) za významnú publikačnú a výchovnú činnosť;     

d) za významný podiel na šírení a prezentácii SKSI a profesie stavebného inžiniera na Slovensku i         

v zahraničí. 

2. Jednotlivcom je možné ocenenie udeliť pri príležitosti dosiahnutia mimoriadneho úspechu, výročia 

pôsobenia v odbore; životného jubilea. 

3. Kolektívom možno ocenenie udeliť pri príležitosti výročia založenia organizácie. 

4. Ocenenie je možné udeliť jednotlivcom aj „in memoriam“. V takomto prípade sa ocenenie odovzdá 

najbližším príbuzným oceneného.  

 



 

Článok III. 

1. O udelení ocenení Pamätná Medaila SKSI a Čestný člen SKSI rozhoduje  Predstavenstvo SKSI na základe 

písomného návrhu.  

2. O udelení ocenenia Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI rozhoduje konkrétny Výbor 

Regionálneho združenia SKSI na základe písomného návrhu. 

3. Podnet na udelenie jednotlivých ocenení môžu predkladať členovia SKSI. 

4. Návrh spracúva, predkladá a za jeho obsahovú a formálnu správnosť zodpovedá príslušná osoba, ktorá 

dala podnet na udelenie ocenenia SKSI. 

5. Úrad SKSI vedie komplexnú evidenciu jednotlivcov a kolektívov, ktorým boli udelené ocenenia Pamätná 

Medaila SKSI a Čestný člen SKSI. 

6. Príslušná regionálna kancelária SKSI vedie komplexnú evidenciu jednotlivcov a kolektívov, ktorým boli 

udelené ocenenia Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI.  

 

Článok IV. 

1. Písomný návrh na ocenenie jednotlivca musí obsahovať: 

- názov navrhovaného ocenenia, 

- zdôvodnenie návrhu, (pri príležitosti, za...), 

- základné údaje o osobe navrhovanej na ocenenie (meno, priezvisko, tituly osoby navrhovanej na 

ocenenie, dátum, miesto narodenia, adresa trvalého bydliska) 

- meno, priezvisko, a adresu navrhovateľa ocenenia 

- dátum a podpis navrhovateľa ocenenia, ktorý podal podnet na ocenenie.  

2. Písomný návrh na udelenie ocenenia organizácie musí obsahovať: 

- názov navrhovaného ocenenia, 

- zdôvodnenie návrhu (pri príležitosti, za...), 

- základné údaje o organizácii navrhovanej na ocenenie (názov organizácie; meno, priezvisko, tituly 
vedúceho predstaviteľa, adresa organizácie) 

- meno, priezvisko, a adresu navrhovateľa ocenenia 

- termín a miesto odovzdania ocenenia, 

- dátum a podpis navrhovateľa ocenenia, ktorý podal podnet na ocenenie.  

3. Podnety na ocenenia Pamätná Medaila SKSI a Čestný člen SKSI je možné podávať písomne po celý rok 

na Úrad SKSI. 

4. Podnety na ocenenie Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI je možné podávať písomne po 

celý rok na príslušnú regionálnu kanceláriu SKSI. 

 



 

Článok V. 

1. Najvyšším ocenením SKSI je udelenie čestného členstva v Slovenskej komore stavebných inžinierov. 

Ocenenie tvorí certifikát. 

2. Ocenenie Pamätná medaila SKSI tvorí certifikát a medaila. 

3. Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI je morálnym ocenením jednotlivcov a kolektívov.  

 

Článok VI. 

1. Ocenenie sa odovzdáva slávnostným spôsobom na zasadnutí Valného zhromaždenia SKSI, zasadnutí 

Predstavenstva SKSI, na Členskej schôdzi Výboru Regionálneho združenia SKSI, prípadne na inom 

slávnostnom podujatí SKSI.  

 

Článok VII. 

1. S ocenením Pamätná medaila SKSI je možné priznať finančnú odmenu schválenú Predstavenstvom SKSI. 

2. Financovanie odmien udelených s ocenením Pamätná medaila SKSI sa zabezpečuje z rozpočtu SKSI.  

3. S ocenením Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI je možné priznať finančnú odmenu, 

o ktorej rozhodne príslušný Výbor Regionálneho združenia SKSI. 

4. Financovanie odmien udelených s ocenením Ďakovný list Výboru Regionálneho združenia SKSI sa 

zabezpečuje z rozpočtu príslušného Výboru Regionálneho združenia SKSI.  

 

Článok VIII. 

Tieto Zásady udeľovania ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov boli schválené Predstavenstvom 

SKSI dňa 5. decembra 2008 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2009. 

 

 

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. 

predseda SKSI 

 


