Vladimír Benko zotrváva vo funkcii predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).
Rozhodlo o tom volebné valné zhromaždenie SKSI.
Prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., bude zastávať funkciu predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov ďalšie dva roky. Na valnom zhromaždení sa okrem voľby hlavy SKSI rozhodovalo aj
o zložení predstavenstva. Za podpredsedov SKSI boli zvolení Ján Petržala a Ladislav Lehocký.
Dôraz na kvalitu stavebnej praxe
SKSI sa pod vedením Vladimíra Benka v uplynulom funkčnom období podarilo dosiahnuť zásadné zmeny, ktoré viedli k profesionalizovaniu úradu SKSI, rozbehnutiu informačných systémov či skvalitneniu
celoživotného odborného vzdelávania. „Je dôležité udržiavať kontinuitu práce, iba tak snaha postupnými krokmi napredovať ku kvalite stavebnej praxe na Slovensku prinesie reálne výsledky. Veľmi ma teší, že
aj napriek turbulentnému obdobiu členovia komory vyslovili dôveru a prejavili ochotu pokračovať v práci,
ktorú sme začali,“ konštatuje predseda SKSI Vladimír Benko.
V nasledujúcom funkčnom období zostane naďalej prioritou snaha o dosahovanie primeranej kvality
projektov, ich zhotovovania a predchádzanie poruchám stavieb, a to tak podporou vzdelávania odborníkov v oblasti výstavby a stavebníctva, ako aj zavádzaním systémových riešení v legislatíve. Jedným z
hlavných cieľov bude aj naďalej skvalitňovanie služieb úradu a podpora členov komory, či už z pohľadu
legislatívnej ochrany, ako aj z hľadiska zvyšovania ich odbornosti.
Ocenenia za zásluhy
Valné zhromaždenie ponúklo tiež výbornú príležitosť udeliť ocenenia členom SKSI za zásluhy
v stavebnej činnosti. Pamätné medaily a titul čestný člen si prebrali ôsmi odborníci. „Je nesmierne dôležité zapájať do procesov organizácie aj mladých členov, ale nesmieme pozabudnúť na skúsenosti a prácu
našich dlhoročných členov. Preto sme sa rozhodli oceniť našich kolegov, ktorí posunuli svoju profesiu na
poslanie, zasvätili mu svoj vzácny čas a veľkým dielom prispeli k rozvoju stavebníctva a inžinierskej činnosti na Slovensku,“ vysvetlil potrebu oceňovania členov Vladimír Benko.
Pamätné medaily SKSI za významnú činnosť a podiel na šírení a prezentácii profesie stavebného inžiniera si odniesli: doc. Ing. Michal Božík, PhD., doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., prof. Ing. Anton Puškár,
PhD., prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. a Ing. Vladimír Vránsky.
Titul čestný člen SKSI udelilo predstavenstvo SKSI Ing. Vojtechovi Šepákovi a Ing. Ľuboslavovi Jánošovi
za ich významnú a dlhoročnú spoločenskú a organizačnú činnosť.
Osobitné ocenenie Zlatú medailu SKSI za celoživotné dielo si prevzal Ing. Miloš Nevický, PhD., dlhoročný člen, ktorý svojou aktívnou prácou v investičnej výstavbe posúval dopredu slovenské stavebníctvo.
Pôsobil v celokomorových aj v regionálnych orgánoch SKSI a aj dnes sa snaží preniesť svoje skúsenosti
na mladších.
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Predseda SKSI na volebné obdobie 2018-2020

Pri príležitosti okrúhleho výročia vzniku Československa, Slovenská komora stavebných inžinierov spolu s ďalšími partnermi, vyhlásila anketu stavba storočia. Tú najvýznamnejšiu pomôžu Slováci a Česi vybrať zo stovky stavebných diel.
Medzi stavbami zaradenými do projektu nájdete významné architektonické diela od roku 1918 až do
súčasnosti. Prideliť hlas jednej alebo viacerým českým a slovenským stavbám môže široká verejnosť až
do 15. 9. 2018 na webovej stránke www.stavbastorocia.sk.
Kritériom pre nomináciu do ankety bol celospoločenský význam a prínos stavby. Nominovaných je 100
stavieb z českých a slovenských regiónov, ktoré vybrala odborná komisia, zložená zo zástupcov českých a slovenských asociácií a zväzov dlhodobo spätých s rozvojom stavebníctva. Za českú stranu bolo nominovaných 66 stavieb, za slovenskú 34 stavieb.

Ako hlasovať?
Na webovej stránke www.stavbastorocia.sk nájdete celkový zoznam nominovaných stavieb, ktoré sú
radené chronologicky. Až do 15. 9. 2018 môže každý hlasujúci odovzdať maximálne 10 hlasov, pričom
každá stavba môže dostať 1 až 10 hlasov. Výsledky hlasovania budú oznámené v rámci sprievodného
programu stavebného veľtrhu FOR ARCH.
Hlasovať za obľúbenú stavbu možno na www.stavbastorocia.sk do 15. 9. 2018

Viac o nominovaných slovenských stavbách spoločne s fotografiami nájdete aj na našej facebookovej stránke „Slovenská komora stavebných inžinierov“, kde Vám v rámci našej
rubriky postupne predstavujeme každú z 34-och nominovaných slovenských stavieb —
spoločne s fotogalériou a bližším informáciami k stavbe.

www.stavbastorocia.sk

Zoznam slovenských stavieb
nominovaných v ankete České a slovenské stavby
storočia:
Areál snov, Štrbské Pleso
Atómová elektráreň Mochovce
Bratislavský hrad – rekonštrukcia
Budova Manderla, Bratislava
City Arena Trnava
Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité
Diaľničný viadukt Podtureň
Generálna prokuratúra, Bratislava
Hotel Kempinski, Štrbské Pleso
Hotel PALACE kúpele Sliač
Hutnícky kombinát U.S. Steel Košice (VSŽ)
Kolonádový most, Piešťany
Krematórium, Bratislava
Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice
Matica Slovenská – 2. budova
Mestský vodojem Trnava
Mohyla M.R. Štefánika na Bradle
Most Apollo, Bratislava
Most SNP, Bratislava
Múzeum a Pamätník SNP v Banskej Bystrici
Národná banka Slovenska, Bratislava
Obytný komplex Panorama City, Bratislava
Obytný súbor AVION, Bratislava
Sanatórium Vyšné Hágy
Slovenský rozhlas, Bratislava
Športová hala Pasienky, Bratislava
Televízna veža Kamzík, Bratislava
Visutá lanovka Skalnaté Pleso – Lomnický štít
Vodná elektráreň Čierny Váh
Vodná nádrž Oravská priehrada
Vodné dielo Gabčíkovo
Vysoká škola poľnohospodárska. Nitra
Vysokoškolský internát Lafranconi, Bratislava
Železničná trať Červená Skala – Margecany

Hlasovať za obľúbenú stavbu možno na www.stavbastorocia.sk
Každý hlasujúci má k dispozícii max. 10 hlasov.

Skvelé individuálne výkony, tímový duch, enormné nasadenie, taktická vyzretosť – to všetko
sprevádzalo prestížny futbalový turnaj JAGA CUP 2018.
18. ročník turnaja, ktorého organizátorom bolo tradične vydavateľstvo JAGA, sa konal v slnečný horúci
deň 23. augusta 2018 na ihrisku v Pezinku. Na turnaji mužstiev prvej stavbárskej a developerskej ligy sa
opäť stretli družstvá spoločností Baumit, Dopravoprojekt, Ingsteel, JUB, Knauf Insulation, Penta Investments, Porfix, Wienerberger/Tondach, Slovenskej komory stavebných inžinierov a vydavateľstva JAGA,
ako aj nováčikovia zo spoločnosti ITB Development/Architekti Šebo Lichý, Obo Bettermann a STRABAG
Pozemné a inžinierske staviteľstvo.

Futbalové družstvá sa stretli, aby s nadšením a pevným odhodlaním zabojovali o najlepšie umiestnenie.
Zápasy prebiehali v troch skupinách, z každej skupiny postúpili do bojov o prvenstvo tí najlepší. Víťazstvo si odnieslo družstvo nováčikov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, druhé bolo družstvo
Ingsteel, na treťom mieste sa umiestnil Knauf Insulation. Naše družstvo Slovenskej komory stavebných
inžinierov sa umiestnilo tesne pod stupňami víťazov na štvrtom mieste.

Foto: futbalový tím Slovenskej komory stavebných inžinierov, zdroj fotiek SKSI

Aj osemnásty ročník turnaja si vybral nádherný slnečný deň, ktorý sa niesol v znamení elektrizujúcej atmosféry, futbalového zanietenia, kreatívnych súťaží a pečených prasiatok.
Víťazom srdečne gratulujeme a tešíme sa na stretnutie opät o rok.

doc. Ing. Katarína Bačová, CSc.
Ing. Anton Faktor
Ing. Michal Murcko
Ing. Ladislav Nagy
Ing. Štefan Šípoš
Ing. Jozef Vyskoč
Ing. Peter Danko

Ing. Miloš Hudoba, PhD.
doc. Ing. Štefan Ondáš, CSc.
Ing. Štefan Pöthe
Ing. Milan Slobodník
Ing. Cyril Turovský
Ing. Jozef Granec
Ing. Štefan Košík

Ing. Miloš Hudoba, PhD. sa narodil v Banskej Bystrici. Strednú všeobecnevzdelávaciu školu ukončil v roku 1960, Stavebnú fakultu SVŠT Bratislava odbor
Pozemné stavby s vyznamenaním v roku 1965. V tom istom roku nastúpil na Výskumný ústav inžinierskych stavieb Bratislava, kde dva roky pracoval na vývojových úlohách pozemného staviteľstva. V roku 1967 začína v rodnom meste pracovať v technických službách Mestského národného výboru, kde ako technik má na
starosti úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečovaním rozvoja mesta vo všetkých
jeho oblastiach. V tejto funkcii okrem riadiacej práce vykonáva aj činnosť stavbyvedúceho na výstavbe a oprave mestských komunikácií a na výstavbe areálu Srnková.
Od roku 1974 až do roku 1984 pracuje na Mestskom národnom výbore, kde zastáva funkciu vedúceho
stavebného úradu. V tomto období ukončil diaľkové štúdium na elektrotechnickej fakulte SVŠT Bratislava a získal druhý titul inžiniera. V januári 1981 mu bol na stavebnej fakulte udelený titul kandidáta
technických vied.
Do Pozemných stavieb Banská Bystrica nastúpil v roku 1984 ako vedúci investičného rozvoja vlastných
investícií a rozvoja podniku. V tejto funkcii pracuje až do roku 1996.
Od roku 1996 vedie svoju inžiniersku kanceláriu zameranú na inžiniersku a majetko-právnu prípravu a
dozorovanie stavieb.
V SKSI je od obnovenia jej činnosti. Výbor regionálneho združenia ho v marci 1998 zvolil za predsedu.
Funkciu predsedu RZ striedavo s funkciou člena a podpredsedu predstavenstva SKSI vykonával až do
roku 2018, keď po voľbách RZ chce vo výbore pracovať iba ako podpredseda.
Ing. Hudoba venuje mnoho úsilia súvisiaceho s činnosťou člena a predsedu skúšobného senátu skúšok pre odbornú spôsobilosť stavbyvedúci a stavebný dozor. Vedomosti a skúsenosti stavebného
a elektro inžiniera vrátane jeho súčasnej inžinierskej činnosti mu umožňujú pohovory uchádzačov
o skúšky viesť s odborným a ľudským nadhľadom. Naďalej je členom odbornej sekcie vedenia
a uskutočňovania stavieb, kde v záujme zvýšenia kvality činnosti stavbyvedúcich a stav. dozorov na
stavbách, presadzuje ich autorizáciu. Od počiatku jeho členstva v SKSI sa snažil v záujme slovenského
stavebníctva vytvárať vhodné podmienky pre spoluprácu projektantov a zhotoviteľov stavieb. Od r.
2016 je čestným členom SKSI.
S úctou k Vašej dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene SKSI želáme pevné zdravie, veľa energie a životnej
pohody do ďalších rokov.

Organizátor:
Dátum:
Krajina:
Ubytovanie:

Slovenská komora stavebných inžinierov— RK SKSI Košice
16. – 21. september 2018
Rakúsko, Nemecko
5 nocí - hotel ***, izby 1/2, vlastné príslušenstvo
pri Salzburgu: Nemecko : www.styles-hotel-piding.de
Linz – www.hotel-lokomotive.at.

Doprava:

klimatizovaný autobus s WC, kávovar, DVD prehrávač

Stravovanie:

5x raňajky, drobné občerstvenie počas dňa

Viac info na stránke www.sksi.sk v časti odborné podujatia

Organizátor: Slovenská komora stavebných inžinierov
Dátum: 27. – 28. september 2018
Miesto: Hotel DRUŽBA, Demänovská dolina, Jasná, Nízke Tatry
Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozýva na každoročnú konferenciu STAVEBNÉ URADY
2018 konanú pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá je venovaná odbornej problematike stavebných úradov ako preneseného výkonu štátnej správy.
Odborná konferencia „Stavebné úrady 2018“ sa bude konať v dňoch 27. - 28. septembra 2018 v hoteli
Družba v Demänovskej Doline. Cieľovú skupinu konferencie tvoria najmä zamestnanci štátnej a verejnej správy, pracovníci stavebných úradov, starostovia obcí a prednostovia úradov, ako aj projektanti
a stavebné firmy.
Viac informácií o programe, účastníckom poplatku nájdete na hlavnej stránke www.sksi.sk spoločne s
prihlasovacím formulárom. Pozvánku a podrobný program podujatia TU
Informácie a prihlasovanie TU: http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=5663
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line prihlasovacieho formuláru do 20.9.2018.

Organizátor: Sekcia drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky
Dátum: 4. – 6. 10. 2018
Miesto: Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
Zámer: Na konkrétnych architektonických riešeniach a firemných realizáciách zo Slovenska ako aj
blízkeho i vzdialeného zahraničia prezentovať prednosti využitia dreva v modernom staviteľstve vo výstavbe viacpodlažných budov. Osloviť predovšetkým architektov, projektantov, realizátorov a spracovateľov dreva s témami, ktoré im pomôžu zorientovať sa v problematike. Priestor dostanú aj akademici s
prvkami inovácií v branži. Zabezpečíme prednášku špičkových architektov a projektantov z kancelárie
EQUILIBRIUM Consulting Inc, Vancouver (Kanada) a z tímu HoHo Wien z Rakúska k téme modernej architektúry výškových stavieb v Kanade, USA a v Rakúsku. Pre predstaviteľov ZMOS ponúkneme prezentácie
možnosti riešení využitia dreva vo výstavbe sociálnych bytov a verejných budov s takmer nulovou spotrebou energie v obciach na Slovensku. Pozornosť chceme venovať požiarnej bezpečnosti stavieb, najmä v súvislosti s využitím dreva vo väzbe na aktualizáciu STN 92
0201-2.
Link na prihlásenie: https://goo.gl/forms/pWaPQTSl5qbExUUF3
Viac o programe a poplatkoch na www.sksi.sk v časti odborné podujatia

Odborná exkurzia na rozostavaný most cez Dunaj v Komárne
11. september 2018, stavba Komárno
Seminár k Autorizačnej skúške
11. september 2018, Košice
Členská schôdza odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb s prezentáciou firmy VONSCH
11. september 2018, Banská Bystrica
Seminár skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI / STAVEBNÝ DOZOR
11. - 12. september 2018, SKSI Bratislava
Bezpečnosť cestnej premávky 2018
12. - 14. september 2018, Vysoké Tatry
Tematický zájazd - SALZBURG A OKOLIE, LINZ 2018 zameraný na starú a novú výstavbu Rakúska
Termín konania: 16. 09. 2018 - 21. 09. 2018
Odborný seminár "Betónové konštrukcie - Medzné stavy použiteľnosti"
18. september 2018, Banská Bystrica

EXKURZIA - obhliadka Banskoštiavnických tajchov
19. september 2018, Banská Bystrica

Celodenná odborná exkurzia v spolupráci s firmou Stora Enso
24. september 2018, výrobný areál fy Stora Enso
STAVEBNÉ ÚRADY 2018
27. - 28. september 2018, Jasná
Drevo v modernej architektúre
4. – 6. október 2018, Štrbské pleso
20. konferencia „ZAKLADANIE STAVIEB 2018“
10-12. október 2018, Stará Lesná

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti STAVBYVEDÚCI/STAVEBNÝ DOZOR
23. - 24. október 2018, Diecézne centrum Jána Pavla II, Kapitulská 21, Banská Bystrica

Skúšky

odbornej

spôsobilosti

25. - 26. október 2018, Banská Bystrica

Úrad SKSI
tlacove@sksi.sk
www.sksi.sk
Náklad: 5269/2018
Neprešlo jazykovou úpravou!
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