Vážení členovia,
úspešne prebehli členské schôdze, kde ste si zvolili svojich zástupcov na regionálnej úrovni ale aj do volených orgánov. Osobne som sa zúčastnil na každej a som
rád, že som mohol počuť Vaše názory a postrehy. 26. mája 2018 máme Valné zhromaždenie SKSI, kde si vy, členovia, zvolíte ako má SKSI smerovať minimálne v nasledujúcich 2 rokoch.
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi popriať Vám pekné prežitie Veľkonočných sviatkov, aby ste si cez sviatky oddýchli a nabrali síl pre ďalšie pôsobenie a
pokračovanie v začatých projektoch.

Prostredníctvom internetového portálu máte možnosť hlasovať v súťaži Stavba roka 2017
za cenu verejnosti

len do 6. apríla 2018
HTTPS://STAVBAROKA.ZOZNAM.SK/
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže STAVBA ROKA 2017 bude odvysielané v priamom prenose

dňa 11. apríla 2018 na RTVS :2 o 20:10 hod.

Začiatkom marca rozposielala spoločnosť Respect Slovakia s.r.o. všetkým členom SKSI (FO, PO) ponuku na uzavretie zmluvy na nové poistné obdobie.
Nová poistná zmluva je uzatvorená na obdobie od 1.4.2018 do 31.3.2019.
SKSI sa podarilo vyjednať pre svojich členov lepšie poistné podmienky. Bolo dohodnuté, že poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase porušenia profesijných povinností, t. j.
v čase, kedy sa projektovalo a nie do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase vzniku poistnej udalosti –
zanikne tak časový nesúlad medzi projektovaním a realizáciou. Podmienkou však bude, aby poistený
subjekt bol celý čas kontinuálne poistený cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI v období od spracovania
projektu až po vznik poistnej udalosti.
Ing. Peter Rusnák
manažér poistenia
Respect Slovakia s.r.o.
tel: 0915 630 619
e-mail: poisteniesksi@respect-slovakia.sk

Do členskej zóny webovej stránky SKSI sa môžete prihlásiť cez hlavné menu stránky v časti členská zóna:
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=223&follow_page=92
Prihlasovacie meno do členskej zóny = Vaše registračné číslo
- u autorizovaných inžinierov: 4-číslie z autorizačnej pečiatky: "xxxx"
- u dobrovoľných členov: D + 4-číslie, pod ktorým je dobrovoľný člen evidovaný v Komore: "Dxxxx"
- Heslo do členskej zóny = vygenerované heslo, ktoré sme Vám zaslali e-mailom.
Po prihlásení sa do členskej zóny získate prístup a informácie:


k anotáciám a prednáškam z odborných podujatí



k normám (STN)



k poisteniu členov cez Rámcovú poistnú zmluvu



k uzneseniam a zápisom zo zasadnutí predstavenstva a Valných zhromaždení SKSI



k dohodám a vnútorným poriadkom SKSI

V prípade straty prihlasovacích údajov môžete e-mailom kontaktovať
sksi@sksi.sk

Verejná časť informačného portálu SKSI je dostupná na adrese: https://verejnyportal.sksi.sk/
alebo priamo z hlavnej stránky www.sksi.sk po kliknutí na zelené pole vstup do verejnej časti informačného portálu.
Jednou zo základných úloh komory je viesť zoznam autorizovaných stavebných inžinierov a register
hosťujúcich osôb. Rovnako komora vedie evidenciu vydaných osvedčení o vykonaní skúšky odbornej
spôsobilosti na činnosť stavbyvedúceho, stavebný dozor a na energetickú certifikáciu budov. Tento
portál Vám umožňuje overiť si platnosť a rozsah oprávnenia fyzických osôb v jednotlivých zoznamoch,
registroch a evidenciách. Na portáli môžete zistiť aj informácie týkajúce sa členstva v komore, prehľad
termínov seminárov a skúšok, ako aj ďalšie formuláre súvisiace s výkonom regulovaného povolania a
regulovaných činností
Prihlásením sa do osobnej zóny získate prehľad:
- o Vašich základných údajoch evidovaných v SKSI
- o Vašich vydaných oprávneniach a ich rozsahu
- o poistení cez SKSI
- o celoživotnom vzdelávaní, o absolvovaných školeniach a seminároch
- informácie o poplatkoch za skúšky, semináre a
členských poplatkoch (s možnosťou stiahnuť si PDF
verziu dokladu—preddavkovú alebo vyúčtovaciu faktúru)

O vytvorenie účtu môže požiadať každá oprávnená osoba evidovaná v databázach SKSI alebo člen
SKSI.
Postup na vygenerovanie hesla:
1. vyplniť žiadosť o vytvorenie účtu

Prístupové prihlasovacie údaje ku komorovému e-mailu sú generované a zasielané každému novému
členovi SKSI e-mailom.

V prípade straty Vašich prihlasovacích údajov môžete kontaktovať komoru prostredníctvom
emailu:

info@sksi.sk

Pre prihlásenie sa do ÚNMS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR) je potrebná Vaša aktívna komorová e-mailová
schránka, ktorá zároveň slúži ako login.
Vaše prístupové údaje k normám Vám vygeneruje ÚNMS - národné
informačné stredisko pre technickú normalizáciu (pôvodné SÚTN) a
zašle mailom na komorovú e-mailovú schránku po prvom prihlásení sa do ÚNMS.
Heslo na prístup k normám nemôže komora vygenerovať, ani ho
zmeniť.

Pri využívaní elektronického prístupu na normy sa bude vyžadovať pri Vašom prvom prihlásení na
stránku ÚNMS, aby ste potvrdili súhlas s licenčnými podmienkami v súlade so zmluvou, ktorú uzatvorila
SKSI a ÚNMS na príslušný kalendárny rok.
Ak ste nový užívateľ, je potrebné vykonať tieto kroky:
 skontrolujte si obsah Vašej komorovej e-mailovej schránky, kde nájdete e-mail vygenerovaný ÚNMS
s Vaším prístupovým heslom


navštívte stránku ÚNMS a prihláste sa do služby - https://www.sutn.sk

Ak ste už registrovaný užívateľ, je potrebné vykonať tieto kroky:
kliknite na: https://www.sutn.sk/eshop/public/login.aspx
 do kolónky „email“ zadajte svoj komorový e-mail, do kolónky heslo zadajte Vaše heslo, ktoré ste si
zvolili pri registrácii


Ak ste zabudli heslo, kliknite na odkaz „zabudli ste heslo?“

 Ak si dáte vygenerovať heslo, vždy si ho dajte poslať na svoj komorový email, nie na súkromnú emailovú adresu
 následne skontrolujte obsah Vašej komorovej e-mailovej schránky, kde nájdete e-mail vygenerovaný ÚNMS s Vaším prístupovým heslom
Doplnenie každej novej normy STN (t.zn. nad aktuálne dojednaný rozsah) je možné, v súlade so
zmluvou uzavretou SKSI s ÚNMS SR o poskytovaní služby STN-online, len na základe individuálnej objednávky komory na sprístupnenie takejto STN, za ktorej sprístupnenie poskytovateľ vystaví prijímateľovi samostatnú faktúru.
Poplatok za STN sprístupnené na základe individuálnych objednávok sa určí v súlade s vyhláškou č.
61/2017 Z. z. alikvotne za obdobie počas, ktorého budú STN sprístupnené, t. j. od mesiaca, v ktorom boli
STN sprístupnené do mesiaca, v ktorom zmluva zanikne. (december 2018)
Z vyššie uvedeného vyplýva, že za každú objednávku novej STN bude komore fakturovaná zodpovedajúca suma v zmysle spomínanej vyhláške o poplatkoch za poskytovanie technickej normy ÚNMS SR.
Každé objednanie novej normy je nutné najprv objektívne posúdiť vzhľadom na fakturovanú cenu za
jednu normu a taktiež je potrebné vziať do úvahy ich prínos a využitie aj pre ostatných kolegov – autorizovaných inžinierov z príslušnej sekcie. Z toho dôvodu posielame požiadavky na vyjadrenie zástupcovi
príslušnej odbornej sekcie.
Kontaktnou osobou za komoru, ktorá je poverená riešením vybraných záležitostí súvisiacich s normami
je Ing. Pavol Ruják

pavolrujak@gmail.com

Sľub autorizovaného inžiniera zložilo dňa 14. marca 2018 do rúk predsedu SKSI Vladimíra
Benka v Bratislave 40 inžinierov:

Ing. András Baranyay

Ing. Michaela Machová

Ing. Ondrej Cmarko

Ing. Ondrej Mátel

Ing. Dávid Csánó

Ing. Zuzana Medľová

Ing. Juraj Domorák

Ing. Tibor Mészáros

Ing. Pavol Drha

Ing. Martin Miškov

Ing. Erika Dudová

Ing. František Molnár

Ing. Matej Gerboc

Ing. Karol Mucha

Ing. Emil Gonšor

Ing. Tomáš Mucha

Ing. Adam Grman

Ing. Radoslav Oboňa

Ing. Jana Hlasná

Ing. Jan Pozdíšek

Ing. Lukáš Holubek

Ing. Peter Rafaj

Ing. Paulína Horňáková

Ing. Milan Sedlák

Ing. Martin Hromada, PhD.

Ing. Jaroslav Sekerka

Ing. Tomáš Chromý

Ing. Jozef Soták

Ing. Petra Ivádyová

Ing. Alexander Stefankovics

Ing. Gabriel Kirishchyan

Ing. Gábor Sticza

Ing. Tomáš Kollár

Ing. Rastislav Švec

Ing. Ján Koník, PhD.

Ing. Pavol Vlachovič

Ing. Michal Křepela

Ing. Marek Záchenský

Ing. Juraj Letko

Ing. Tomáš Zalubel

Predstavenstvo Slovenskej komory stavebných inžinierov schválilo dňa 16. februára 2018
vznik dobrovoľného členstva od 1. marca 2018 nižšie uvedeným osobám.

Fyzické osoby:
Ing. Ondrej Babala
Ing. Jakub Dobrý
Ing. arch. Martin Drahovský
doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD.
Ing. Marek Fedor
Ing. arch. Michal Hanuščák
Anton Hudec
Ing. Andrej Kostelanský
Marián Miho
Ing. Anton Sivčák
Bc. Ivana Štyriaková

Právnické osoby:
4future, s.r.o.
4SE s.r.o.
ASDM s.r.o.
Cigerová s.r.o.
Enaco, s.r.o.
Flabra s.r.o.
hanusatelier s.r.o.
I.N.I., s.r.o.
L-PaSS, s.r.o.
Mastat s.r.o.
PLANECO, s.r.o.
Pribila spol. s.r.o.
VEQER, s.r.o.

Následne dňa 26. marca 2018 schválilo predstavenstvo SKSI vznik dobrovoľného členstva ďalším právnickým osobám s platnosťou od 1. apríla 2018.
APROJEKT s.r.o.
ARCHPROJEKT POPRAD, s.r.o.
HeatComfort s.r.o.
HI-PRO, s.r.o.
HJC projekt, s.r.o
ING-PRODUKT, s.r.o.
Konel s.r.o.
KOPA ENG. s.r.o.
Longinus, s.r.o.
PKDS s.r.o.
PRIMA PROJEKT – SK s.r.o.
PROJA archiecture, s.r.o.
RENAK, s.r.o.
RMCon s.r.o.
RN Projekt, s.r.o.
SADAK s.r.o.
Ing. Stanislav Chmelo – SDI, s.r.o.
STASYS, spol. s.r.o.
TATRING, s.r.o.
TEKTONIKA s.r.o.
VHT projekt s.r.o.
VHT, s.r.o.

6. marec 2018 – odborná prednáška „Elektrotechnické zariadenia – 3. časť“, ktorá sa konala
v laboratóriách Žilinskej univerzity
Program seminára:
Spínané zdroje v elektrických inštaláciách a ich vplyv na sieť (normy)
LED svietidlá a ich vplyv na kvalitu el. energie (EMI), (normy)
Softvérové prostriedky na podporu projektovania (praktické ukážky)
Diskusia
Prehliadka laboratórií
Prednášajúci: doc. Ing. Peter Drgoňa, PhD., Elektrotechnická fakulta ŽU
doc. Ing. Michal Frivaldský, PhD., Elektrotechnická fakulta

14. marec 2018 – odborno-prezentačný seminár spoločnosti GEOMAT Slovakia s.r.o.
Program:
1. blok: Základné princípy konštrukcií z vystuženej zeminy
Funkcia vystuženia v zemných konštrukciách
Princíp vystuženej zeminy
Delenie konštrukcií z hľadiska spôsobu navrhovania a prístupu k výpočtu
Súčasné normy a predpisy zohľadňujúce návrh konštrukcií z vystuženej zeminy
2. blok: Návrhové metodiky a postupy pri posudzovaní medzných stavov
návrh a posúdenie opornej konštrukcie (najčastejšie posudzované medzné stavy, vznik medzného stavu - príklady)
návrh a posúdenie strmého svahu (medzné stavy, typy prípadných porúch)
návrhové metodiky a dostupné softvérové vybavenie
vstupné údaje výpočtov a výstupy výpočtov

Ing. Jozef Bros

Ing. Jozef Živner

Ing. Peter Čermák

prof. Ing. Ján Hudák, CSc.

Ing. Helena Hiadlovská

Ing. Jozef Nanáši

Ing. Peter Lúčanský

Ing. Emil Neštepný

Ing. Tibor Michalka, CSc.

Ing. Jozef Ondrejka

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

Ing. Pavel Belluš

Ing. Ján Šedaj

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým členom, priateľom a kolegom, že nás po dlhej a ťažkej
chorobe v utorok 27. marca vo veku 69 rokov navždy opustil významný projektant mostov, označovaný aj za otca bratislavských mostov, Ing. Miroslav Maťaščík.
V mene Slovenskej komory stavebných inžinierov nám dovoľte zaželať rodine a pozostalým úprimnú
sústrasť.
Ing. Maťaščík, je považovaný za najvýznamnejšieho slovenského projektanta mostov.
Je autorom projektu Mosta Apollo, rekonštrukcie Starého mosta a podieľal sa aj na projektoch Prístavného mosta a Mosta
Lafranconi v Bratislave. Je tiež autorom cestného mosta ponad
Považskú Bystricu.
Za svoje dlhoročné, aktívne, odborné a organizačné pôsobenie
v stavebnej oblasti získal viacero vyznamenaní a jeho diela boli
ocenené viacerými domácimi aj medzinárodnými cenami. Ing.
Maťaščík bol dlhoročným členom SKSI a od roku 2017 aj čestným členom našej komory.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 4. apríla o 11.00 h v bratislavskom
krematóriu v Lamači

Členská schôdza odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb s prezentáciou firmy IES
10. apríl 2018, Banská Bystrica
RIEŠENIE AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV
11. apríl 2018, CONECO 2018, Bratislava
Fórum slovenského stavebníctva
11. apríl 2018, Bratislava
STAVBA ROKA 2017
11. apríl 2018, RTVS na Dvojke v hlavnom vysielacom čase
Odborná prednáška "Mostné objekty a oporné múry na stavbe I/66 obchvat Brezna I.etapa"
17. apríl 2018, Banská Bystrica
BAUKONGRESS 2018
19. - 20. apríla 2018, Viedeň

Počas mesiaca apríl budú v prevádzke súčasne nové a staré telefónne čísla. Postupne sa prejde na nové telefónne čísla na Úrade SKSI v Bratislave aj v regionálnych kanceláriách SKSI.

0906 101 905
Úrad SKSI, Mýtna 29, Bratislava
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Organizačná pracovníčka
Ing. Ingrid Mokošová
Jarmila Komňaťanová, Dis.
Ing. Ľubica Križanová
Zuzana Parobeková
Ing. Ľubica Pokorná
Katarína Litavcová

Ing. Lucia Strižincová
Úrad SKSI
tlacove@sksi.sk
www.sksi.sk
Náklad: 5279/2017
Neprešlo jazykovou úpravou!
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