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Vážené dámy, vážení páni,

rok 2021 sa nám rozbehol a my sa Vám prihovárame s prvým číslom tohtoročného newslettra. 
Máme pred sebou nový rok a verím, že bude pre nás všetkých lepší, úspešnejší a hlavne, že ho 
všetci prežijeme v dobrom zdraví. Verím, že nám prinesie veľa pozitívnych správ a stavebníctvo 
na Slovensku bude v tomto roku napredovať.

Slovenská komora stavebných inžinierov chce byť aj v tomto roku pre Vás serióznym partnerom, 
pomáhať Vám riešiť problémy, viesť s Vami diskusiu a byť spoľahlivou oporou v otázkach, ktoré 
trápia naše stavebníctvo. 

Osobné stretnutia sa síce za posledné obdobie obmedzili, ale vedzte, že sme tu pre Vás stále a komunikovať spolu 
môžeme aj inými formami, čo ste mnohí aj využili a my sme Vám vďační.

Koncom minulého roka sme spustili nový vzdelávací program ERUDIO, ktorého hlavným cieľom je priniesť 
videozáznamy z našich online konferencií a seminárov, aby ste sa tak mohli vzdelávať neobmedzene, ako Vám to 
najlepšie vyhovuje. Viac sa o našej novinke dozviete v článku na strane 5.

Aj v tomto roku pripravujeme online semináre a konferencie, na ktoré sa môžete tešiť. Január sme odštartovali 
„Statickým štvrtkom“, ktorý pravidelne pripravuje naša bratislavská regionálna kancelária a teší sa veľkému 
záujmu medzi našimi statikmi. Pracujeme na témach ako je BIM, alebo energetická hospodárnosť budov, 
ktorej sme venovali aj minulý rok a pokračujeme s prípravami ďalších seminárov a konferencií aj v tomto roku. 
Najbližší odborný seminár máme naplánovaný 18. 2. 2021 a bude venovaný téme „Kvalita svetla pri splnení 
podmienok pre energetickú certifikáciu A0“. V marci pripravujeme dve online konferencie, a to 9. 3. 2021 to bude 
na tému „Proces návrhu osvetľovacích sústav“ a druhá online konferencia sa bude venovať téme so zameraním  
na vzduchotechniku a chladenie. Toto je len taká malá ochutnávka toho, na čom aktuálne pracujeme. Tém máme 
viac a priebežne Vás budeme informovať. Pozvánky na jednotlivé vzdelávacie akcie Vám budeme zasielať na 
komorové mailové adresy a všetky informácie zverejňujeme aj na našom webe. Ak máte oblasti, v ktorých by ste sa 
chceli vzdelávať, privítame Vaše podnety na tlacove@sksi.sk. Naša komisia pre vzdelávanie sa bude venovať Vašim 
návrhom.

Aj v tomto roku Vám budeme prinášať aktuálne témy a spoločne o nich diskutovať a pokračovať v začatých aktivitách 
a rozvíjať ich, poukazovať na problémy v stavebníctve a prinášať riešenia, aby stavby na Slovensku boli kvalitné a 
bezpečné. Naďalej sa budeme aktívne zapájať do verejného diania v našej krajine. Chceme byť silným partnerom 
pre vládu a našich členov a prispieť našou odbornosťou a skúsenosťami. 

Čaká nás akčný rok a verím, že spoločnými silami prispejeme k dobrému menu našej komory.

Vladimír Benko
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1



SKSI NEWSLETTER 2021
1

Termíny skúšok 
a seminárov v roku 2021

TERMÍNY AUTORIZAČNÝCH SKÚŠOK A LEGISLATÍVNYCH 
SEMINÁROV PRED AUTORIZAČNOU SKÚŠKOU V ROKU 2021

TERMÍNY SKÚŠOK PRE ČINNOSTI STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DOZOR 
A TERMÍNY LEGISLATÍVNYCH SEMINÁROV PRED SKÚŠKOU V ROKU 2021

TERMÍNY SKÚŠOK A SEMINÁROV PRED SKÚŠKOU ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI 
NA VYKONÁVANIE ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE BUDOV V ROKU 2021

PRIHLÁSENIE sa na autorizačnú skúšku môžete len formou ON-LINE prihlásenia cez formulár v Informačnom portáli 
Slovenskej komory stavebných inžinierov, kde si vypíšete ŽIADOSŤ o skúšku a vložíte do systému všetky požadované 
PRÍLOHY (naskenované vo formáte PDF) a následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál podpísanej 
žiadosti a všetkých požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do 
regionálnej kancelárie SKSI, kde máte záujem skúšku absolvovať (Bratislava, Košice). V prípade Vášho záujmu absolvovať 
aj legislatívny seminár pred skúškou si vyplňte ON-LINE žiadosť.

Na skúšku sa prihlásite pomocou on-line formulára, kde si vypíšete žiadosť o skúšku a vložíte do systému všetky 
požadované prílohy (naskenované vo formáte PDF). Následne po on-line prihlásení je potrebné doručiť originál 
podpísanej žiadosti a požadovaných príloh v TLAČENEJ FORME najneskôr 30 dní pred termínom skúšky do regionálnej 
kancelárie SKSI, kde máte záujem skúšku absolvovať. 

PRIHLÁSENIE na skúšku je možné uskutočniť cez on-line formulár a následne je potrebné v TLAČENEJ FORME  
doručiť originál podpísanej žiadosti a všetkých požadovaných príloh v termíne najneskôr 30 dní pred termínom skúšky 
do regionálnej kancelárie SKSI, kde sa skúška bude konať. 

MIESTO KONANIA TERMÍNY SKÚŠOK TERMÍNY ZLOŽENIA SĽUBU TERMÍNY SEMINÁROV

  8. – 11. jún 2021 7. júl 2021 2. jún 2021

   7. – 10. december 2021 10. január 2022 1. december 2021

  9. – 12. marec 2021 
8. apríl 2021

 
 

   28. – 30. september 2021 
27. október 2021

 
22. september 2021  1. október 2021

Bratislava

Košice

MIESTO KONANIA TERMÍNY SKÚŠOK TERMÍNY SEMINÁROV

16. – 17. september 2021
(online) prenos z TT

12. – 13. máj 2021
(online) 

26. – 27. október 2021
(online) prenos zo ZA

12. – 13. máj 2021
(online) prenos z KE

16. – 17. september 2021
(online)

26. – 27. október 2021
(online) prenos zo ZA

13. – 14. apríl 2021
(online)

12. – 13. máj 2021
(online) prenos z KE

26. – 27. október 2021
(online)

02. – 05. marec 2021
Bratislava

Košice

Trnava

Žilina

Banská Bystrica

09. – 10. marec 2021

13. – 14. október 2021

18. – 21. máj 2021

30. november 2021,
01. – 03. december 2021

26. – 27. máj 2021

22. – 23. september 2021

23. – 24. november 2021

21. – 22. apríl 2021

16. – 17. jún 2021

03. – 04. november 2021

MIESTO KONANIA TERMÍNY SKÚŠOK TERMÍNY SEMINÁROV

13. – 14. a 16. – 17. september 2021
(online)

február/marec 2021 (presun z r. 2020)
Banská Bystrica

21. – 24. september 2021Bratislava
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DOČASNÉ POZASTAVENIE 
Z DÔVODU PANDÉMIE

online (termín sa 
prispôsobí skúškam)

online (termín sa 
prispôsobí skúškam)

DOČASNÉ POZASTAVENIE 
Z DÔVODU PANDÉMIE

DOČASNÉ POZASTAVENIE 
Z DÔVODU PANDÉMIE

online (termín sa 
prispôsobí skúškam)

online (termín sa 
prispôsobí skúškam)

DOČASNÉ POZASTAVENIE 
Z DÔVODU PANDÉMIE

https://verejnyportal.sksi.sk/exam
https://verejnyportal.sksi.sk/exam
https://verejnyportal.sksi.sk/exam
https://verejnyportal.sksi.sk/exam


OCHRANA ČLENOV 
Iba viac ako 5 000 osôb je oprávnených vykonávať regulované 
povolanie. SKSI podporuje inžinierov, obhajuje, chráni ich 
práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. 

PROFESIJNÉ POISTENIE 
Vzťahuje sa na profesijné poistenie zodpovednosti za 
škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb. SKSI svojim členom 
zabezpečuje cez Rámcovú zmluvu výhodnejšie podmienky 
ako pri individuálnom poistení. Členovia si môžu dohodnúť aj 
udržiavacie poistenie a poistenie právnických osôb. Zároveň, 
ak by prišlo k poistnému plneniu, poisťovňa vychádza  
z výšky poistného v období projektovania, nie vzniku poistnej 
udalosti (nevzniká časový nesúlad). 

NORMY – SLUŽBA STN ON-LINE 
Fyzické osoby členstvom v komore získavajú online prístup k STN normám v rámci členského príspevku a môžu požiadať 
aj o tlač všetkých noriem za zanedbateľný poplatok. Členovia, ktorí profesijne využívajú normy a citujú z noriem nemusia, 
vďaka dohode SKSI so SÚTN, ohlásiť alebo si vyžiadať povolenie na citovanie. 

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE 
A ODBORNÉ PODUJATIA 
SKSI pravidelne pripravuje pre členov vzdelávacie aktivity  
a odborné podujatia buď bezplatne alebo so zľavou. 
Organizuje online vzdelávanie, odborné semináre  
a konferencie. Podporuje vzdelávacie aktivity partnerov. 
Členovia účasťou na vzdelávaní získavajú kredity.

E-LEARNINGOVÉ VZDELÁVANIE 
Nový vzdelávací e-learningový program ERUDIO 2020, 
ktorého hlavnou úlohou je priniesť videozáznamy z online 
konferencií a seminárov, ktoré pre Vás organizujeme aj v 
offline forme. Hlavným cieľom je mať všetky zrealizované 
odborné akcie na jednej platforme, aby sa členovia vzdelávali 
bez obmedzenia.

ĎALŠIE SLUŽBY PRE ČLENOV SKSI 
Špeciálna ponuka financovania osobných a úžitkových vozidiel do 3,5 t a technológií. Sprostredkúva pre svojich členov 
aj ďalšie formy poistenia, ktoré sú nad rámec profesijného poistenia. Ponúka aj benefity súvisiace s výkonom profesie  
v stavebnom odbore.

ČASOPISY
komora zabezpečuje pre svojich členov elektronické zasielanie viacerých odborných časopisov vydavateľstva JAGA 
GROUP a vydavateľstva HMH, s. r. o., podľa odborných zameraní, na komorové e-mailové adresy členov, v tlačenej podobe 
je možné odoberať časopisy po prihlásení sa na odber.
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Hlavné výhody 
pre členov komory
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UŽ ONEDLHO POISTENIE ZODPOVEDNOSTI 
ZA ŠKODU NA NOVÉ POISTNÉ OBDOBIE
Slovenská komora stavebných inžinierov zabezpečuje poistenie 
profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania  
svojim členom cez rámcovú zmluvu aj na nastávajúce poistné 
obdobie, ktoré začína od 01. 04. 2021 do 31. 03. 2022. O aktuálnych 
poistných podmienkach Vás budeme bližšie informovať 
v priebehu mesiaca. Individuálne poistenie je podstatne 
vyššie ako poistenie, ktoré Vám komora poskytuje. Cieľom je 
zabezpečiť našim členom čo najvýhodnejšie poistenie aj na 
nadchádzajúce poistné obdobie.
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NOVINKY
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V závere minulého roka sme spustili nový vzdelávací e-learningový program ERUDIO 2020, ktorého hlavnou úlohou je 
priniesť našim členom video záznamy z online konferencií a seminárov, ktoré pre Vás organizujeme aj v offline forme.
Cieľom je, aby ste sa k informáciám vedeli dostať, kedy Vám to najlepšie vyhovuje, a aby Vaše vzdelávanie nebolo časovo 
obmedzované.

Videozáznamy sú rozdelené do odborných sekcií a podľa tém. Každá konferencia je nahratá v samostatnom module, 
ktorý je pomenovaný podľa názvu seminára/konferencie, tak ako sa konal. V každom module sa nachádzajú prednášky 
v pdf formáte a samostatné videozáznamy prednášok.

Dôležité je, aby ste sa do vzdelávacieho portálu zaregistrovali a vytvorili si prihlasovacie meno a heslo, pod ktorým sa 
budete do systému prihlasovať. Po zaregistrovaní uvidíte moduly, ktoré sme vám už sprístupnili. V prípade záujmu  
o štúdium iných modulov, stačí požiadať o prístup cez príslušný formulár uvedený pri každom module. 

Pri registrácii použite výlučne komorovú mailovú adresu v tvare xxxx@clen.sksi.sk, resp. DXXXX@clen.sksi.sk. 
Nepoužívajte pre registráciu iné mailové adresy. Pri opakovanom prihlásení stačí zadať už len svoje prihlasovacie údaje.

Stiahnuť „Návod na vstup do vzdelávacieho portálu SKSI“

 

Veríme, že našu e-learningovú platformu využijete naplno a bude pre Vás prínosná.

Stále pracujeme na rozvoji nášho vzdelávacieho portálu ako aj sprístupneniu ďalších modulov a prednášok. 
V prípade vašich otázok nás prosím kontaktujte na adrese vzdelavanie@sksi.sk.

REGISTROVAŤ SA
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ERUDIO – E-LEARNINGOVÉ 
VZDELÁVANIE SKSI
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Milí členovia, 
kontaktujete nás často s otázkou, že sa Vám nedarí dostať sa do svojich mailových členských schránok, preto Vám  
prinášame návod ako postupovať, a čo je dôležité dodržať pri zmene hesla.

ČO JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRI ZADANÍ NOVÉHO HESLA? 

Minimálne požiadavky na heslo:
aspoň 7 znakov
minimálne jeden symbol (napr.: !@#$%^&*.,_+-)
minimálne jeden veľký znak
minimálne jedno číslo
minimálne jeden malý znak

Aký je rozdiel medzi resetom hesla a jeho zmenou?

RESET HESLA
Ide o nevratnú zmenu hesla bez potreby vedieť aktuálne heslo v prípade, že :
• člen zabudol svoje aktuálne heslo
• člen heslo pozná, ale nefunguje a skúsil už:
 – dôkladne skontrolovať vkladané údaje  
   (prihlasovacie meno je členská mailová adresa v plnom tvare)
 – heslo neprepisovať, ale skopírovať
 – skúste aj iný prehliadač
 –  v prípade, že používate mailový program (Outlook a pod.) je potreba  

skontrolovať všetky nastavenia či súhlasia so zverejneným návodom

Reset hesla sa vykonáva cez webový prehliadač na adrese 
https://clen.sksi.sk v sekcii „Zabudnuté heslo“. Aby bol reset 
hesla úspešný je nevyhnutné, aby mal člen v portáli SKSI 
zadanú kontaktnú adresu (inú ako členskú), kam dostane 
nové heslo. V prípade, že adresu zadanú nemá, je potrebné 
si ju doplniť. Po nahratí kontaktnej adresy do portálu SKSI  
je potreba počkať do druhého dňa, až kým prebehne 
synchronizácia systému (prebieha vždy o polnoci) a zadaná 
adresa sa automaticky nahrá do systému na reset hesla.  
Po uplynutí tejto doby je potrebné navštíviť adresu  
https://clen.sksi.sk a v sekcii „Reset hesla“ si resetovať heslo. 
Pre reset hesla je potrebné zadať celú členskú mailovú adresu 
v plnom tvare (napr. 1234@clen.sksi.sk).

HLÁSENIE PRI RESETE HESLA
V prípade, že člen vidí nasledovné hlásenie, stačí kliknúť  
na “Obnoviť”.

AKO POSTUPOVAŤ, AK SI CHCETE ZMENIŤ HESLO?

ZMENA HESLA
Zmenu hesla vykonávame v prípade, že nám aktuálne heslo z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje a chceme si nastaviť 
vlastné heslo (samozrejme musí spĺňať minimálne požiadavky na heslo uvedené v úvode) . Dôležité v tomto prípade je 
to, že aktuálne heslo poznáme. Funkčnosť hesla je okamžitá.

1.   prihlásime sa do webmailu so svojimi údajmi na stránke https://clen.sksi.sk

2.   v pravom hornom rohu klikneme na “Nastavenia”

3.   údaje vyplníme podľa obrázka nižšie a uložíme

Veríme, že sme Vám pomohli a poradili ako sa správne prihlásiť do svojej členskej mailovej schránky. 
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Neviete sa prihlásiť do svojej 
členskej mailovej schránky?
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2. 3.

6.

4.
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V prípade, že sa Vám nedarí prihlásiť na portál www.sutn.sk a otvoriť si potrebné pdf súbory 
s normami, ktoré sú Vám prístupné, postupujte prosím nasledovne:

1. Vpravo hore kliknite na tlačidlo „prihlásiť“

2.  Kliknite na „Zabudnuté heslo“ a zadajte Vašu e-mailovú komorovú adresu, kde Vám príde 
 vygenerované nové heslo. 

Ak ste vymenili počítač a nefungujú Vám prihlasovacie údaje, v tom prípade kontaktujte priamo 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo  SR (ÚNMS SR), odbor technickej normalizácie 
prostredníctvom e-mailu shop_pdf@normoff.gov.sk a oni Vám resetujú prístupy, ktoré  sú možné 
maximálne z dvoch počítačov, ale nie súčasne.
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Ako sa prihlásiť k slovenským 
technickým normám?
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MESIAC DÁTUM
ODBORNÁ 

SEKCIA/
ORGANIZÁTOR

NÁZOV PODUJATIA MIESTO  
KONANIA

21. 1. OS Statika  
stavieb

Statický štvrtok: Nosné konštrukcie 
panelových budov ONLINE

23. 1. – 25. 1. OS PSA Drevodomy + pasív, Strechy a izolácie

3. – 4. 2. OS VS Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody – 3. pokračovanie

9. 2. SKGBC Odborný seminár – Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 
2. vykurovanie a príprava teplej vody pre nebytové priestory ONLINE

16. 2. SKGBC Level´s – európsky rámec pre udržateľné budovy ONLINE

18. 2. ÚRAD SKSI
Praktický odborný seminár – Kvalita svetla pri splnení 
podmienok pre energetickú certifikáciu A0  
(Zumtobel Group – Gora)

 február SEZ-KES Seminár pre elektrotechnikov

 2. 3. SKGBC Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 3, 
Chladenie a vetranie v nebytových priestoroch ONLINE

 9. 3. ÚRAD SKSI Konferencia – Proces návrhu osvetľovacích sústav

18. 3. OS Statika  
stavieb

Statický štvrtok – Autobusová stanica Nivy a Nivy  
Tower v Bratislave. Skúsenosti s projektovaním  
náročných nosných konštrukcií budov.

 24. 3 – 27. 3. OS PSA Coneco Racioenergia 2021 

 25. 3. SKGBC Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 4,  
Rodinné a bytové domy ONLINE

 marec OS PSA Téma – LEGISLATÍVA – pracovné právo, zmluvy, 
autorský zákon

 marec ÚRAD SKSI Architektúra verzus klimatizácia 
– prof. Sternová a doc. Székyová

8. 4. OS Statika  
stavieb

Statický štvrtok: Drevené nosné strešné konštrukcie  
– navrhovanie

15. 4. Eurostav Konferencia Inovácie a digitalizácia v stavebníctve

12. – 16. 4. SSTP Konferencia Vykurovanie
Grand hotel 

Permon,  
Podbanské

20. 4. SKGBC Konferencia SMARTER – Zelené hypotéky ONLINE

27. 4. SKGBC Návrh budov v energetickej triede A0 – časť 5,  
Komplexný pohľad ONLINE

apríl OS DSMIÚP „Dopravné staviteľstvo – aktuálne problémy“ – odborný seminár SKSI

 11. 5. SKGBC Cirkulárna ekonomika ONLINE

 12. – 14. 5. OS PSA Medzinárodná konferencia Tepelná ochrana budov 2021 Štrbské pleso

 12. – 14. 5. OS DSMIÚP Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek 
Grand hotel 

Permon,  
Podbanské

 13. 5. – 16. 5. ČKAIT  
Karlovy Vary Inženýrské problémy obnovy památek

Centrum 
stavitelského 

dědictví  
NTM v Plasích

 20. 5. SKGBC Konferencia – Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe ONLINE

 26. – 27. 5 OS DSMIÚP „XXI. Dopravno-inžinierske dni“ / medzinárodná konferencia Mikulov

 máj – jún OS PSA Nové trendy v oplášťovaní budov 

 máj OS DSMIÚP „Dopravné staviteľstvo – aktuálne problémy“ – Dopravné  
značenie komunikácií / odborný seminár – diskusný klub SKSI

 máj ÚRAD SKSI Ekonomika, legislatíva a riešenia pre budovy  
s vysokou energetickou hospodárnosťou

10. – 11. 6. SSTP Konferencia VZDUCHOTECHNIKA
ATRIUM, 

Nový 
Smokovec

15. – 16. 6. OS DSMIÚP Cestná konferencia 2021/ medzinárodná konferencia BA

16. – 18. 6. OS DSMIÚP Výstavba a realizácia asfaltových vozoviek 
Grand hotel 

Permon, 
Podbanské

22.6. SKGBC Stavebný zákon + Zelené verejné obstarávanie,  
Nájomné bývanie – pracovné raňajky ONLINE

jún OS DSMIÚP „Městské inženýrství 2020 Karlovarsko“ Karlovy vary

 20. – 24. 9. SKGBC Týždeň zelených budov

 september OS Statika  
stavieb

Statický štvrtok: Exkurzia na významnú  
stavebnú konštrukciu v Bratislave a v okolí

 september OS VHS Pitná voda

 september OS DSMIÚP „Geosyntetika 2021" – odborný seminár ZA

 september OS DSMIÚP BECEP 2020 „Bezpečnosť dopravy na pozemných  
komunikáciách“ – medzinárodná konferencia Lipt. Ján

 september OS PSA Požadované teplo – technické parametre pre haly – strecha, 
steny, podlaha. Zateplenie už zateplenej budovy

12. 10. SKGBC Verejná obnova budov – pracovné raňajky ONLINE

október OS DSMIÚP „Doprava v sídelných útvaroch“ / odborný seminár ZA

október OS DSMIÚP „Dopravné staviteľstvo – aktuálne problémy“ – STN EN, TP a TKP 
v cest. staviteľstve / odborný seminár – diskusný klub SKSI

október OS PSA Konferencia o vnútornom prostredí budov – Energetický 
manažment 

 9. 11. SKGBC Technológie hospodárenia s vodou v budovách – pracovné 
raňajky ONLINE

 18. – 19. 11. OS DSMIÚP Seminár Ivana Poliačka, 26. ročník / medzinárodná konferencia Jasna

 23. 11. SKGBC Zelené strechy/fasády – pracovné raňajky ONLINE

 24. – 26. 11. OS DSMIÚP Hydroizolácie mostov, tunelov a iných objektov inžinierskych 
stavieb  

Grand hotel 
Permon, 

Podbanské

 november OS Statika stavieb Statický štvrtok

 november OS VS Aktuálne problémy projekčnej vodohospodárskej praxe  
spojené so stretnutím členov vodohospodárskej sekcie 

2021 OS PSA Odborný seminár pozemné stavby a architektúra,  
opravy, rekonštrukcie budov 

2021 OS PSA ON-line semináre v regiónoch RZ BA, TT, TN, ZA, BB, KE
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Legenda:
OS – Odborná sekcia
OS PSA - Odborná sekcia - Pozemné stavby a architektúra
OS VS - Odborná sekcia - Vodohospodárske stavby
SKGBC - Slovenská rada pre zelené budovy
OS DSMIÚP - Odborná sekcia - Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie



Ing. Norbert Ádám
Ing. Csaba Balázs
Ing. Michal Belák
Ing. Ladislav Bogár
Ing. Marián Dobranský
Ing. Martin Duchoň
Ing. Anna Gergišáková
Ing. Mgr. Ľudovít Jendrichovský, PhD.
Ing. János Kállay

Ing. Peter Kapičák
Ing. Matúš Lüley
Ing. Tomáš Malatinec
Ing. Radoslav Mateáš
Ing. Michal Nagy
Ing. Peter Oršula
Ing. Branislav Patáčik
Ing. Petra Röhmanová
Ing. Pavol Štelmach

Ing. Juraj Šveda
Ing. Juraj Švingál
Ing. Martin Táčovský
Ing. Filip Tóth, PhD.
Ing. Martin Valášek
Ing. Vladimír Varinský
Ing. Marek Vašečka
Ing. Marek Vilček
Ing. Monika Wallová

V utorok 12. 1. 2021 sa konal prvý tohtoročný sľub autorizovaných stavebných inžinierov. Naši noví členovia po úspešnom 
absolvovaní autorizačných skúšok, ktoré sa konali v decembri, zložili sľub predsedovi SKSI. Tento rok sa slávnostný sľub 
konal netradične, a to po prvýkrát online formou. 27 nových členov sa prostredníctvom aplikácie Go To Meeting spojili  
a sľúbili, že svoje povolanie budú vykonávať v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Ing. Marek Baláž
Ing. Mária Bolešová
Ing. Peter Bošiak,
Ing. Jana Briatková Olšová
Ing. Peter Csank
Ing. Gábor Csiba
Ing. Štefan Csörgey
Mário Domček
Ing. Igor Ďuriška
Ing. Ladislav Galbavý
Ing. Jozef Gejdoš
Ing. Stanislava Horňáková

Ing. Jozef Hrbček
Ing. Tomáš Josai
Ing. Gábor Juhász
Ing. Radovan Kramár
Ing. Michal Krebs
Ing. Bc. Radovan Kreutz
Ing. Vladimír Kujan, PhD.
Ing. Tomáš Kyseľ
Ing. Miroslav Lončík
Ing. Vladimír Mallo
Ing. arch. Ladislav Nagy
Ing. Ágnes Nagy

Karol Palša
Ing. Zuzana Pavelková
Ing. Marika Petrovská
Ing. Martin Sarka
Ing. Peter Slezák
Milan Sventek
Ing. Dušan Šefčík
Ing. Žaneta Šenšelová
Ing. Vladimír Šujan
František Tarčák
Ing. Cyril Turovský

DOBROVOĽNÍ ČLENOVIA - FYZICKÁ OSOBA

BPa project, s. r. o.
DM-ING sro
ElPro Design s.r.o.
greenstudio s.r.o.
mats, s.r.o.
MNprojekt s. r. o.
MW-PROJEKT s. r. o.
2D partner, s. r. o.
adc team, s.r.o.

ANTES GM, spol. s r.o.
ArchiGraf s.r.o.
BRIDGEFYRA, s. r. o.
IDEÁLNE DOMY, s.r.o.
Smart plan, s.r.o.
Design Project s.r.o.
BSF-Project,s.r.o.
Lopatka, s.r.o.
DEVELING s.r.o.

MSA group s.r.o.
VF EnviroPro s.r.o.
BIMKLIMA, s.r.o.
BLUHM PARTNER, s.r.o
P-Projekt s.r.o.
Grestako s.r.o.
Procing s.r.o.

DOBROVOĽNÍ ČLENOVIA - PRÁVNICKÁ OSOBA

Prajeme všetkým členom veľa úspechov a nových pracovných výziev.
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Vítame nových autorizovaných 
stavebných inžinierov
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V jeseni minulého roku sme medzi nami privítali 26 nových členov - autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí 
vykonali slávnostný sľub dňa 27. 10. 2020 v Košiciach.   

Ing. Tomáš Altoff 
Ing. Ivan Baksa 
Ing. Juraj Bednarčík 
Ing. Juraj Belica 
Ing. Tomáš Bradáč 
Ing. Jozef Burik 
Ing. Dušan Cákoci 
Ing. Ľuboš Diko 
 Ing. Gabriela Fürjész 

 Ing. Vladimír Gašpierik 
Ing. Karol Kolesár 
Ing. Juraj Kurpel 
Ing. Matúš Kužma 
Ing. Zuzana Lukáčová 
Ing. Milan Magura 
Ing. Tomáš Marek, PhD. 
Ing. Dávid Moravčík 
Ing. Peter Novák  

Ing. Matúš Pisár 
Ing. Viktor Rajcsányi 
Ing. Adam Repel 
 Ing. Ján Šepeľák 
 Ing. Lukáš Škrivánek 
 Ing. Marek Takáč 
 Ing. Ľubomír Vorčák 
Ing. Štefan Žák



Združenie pre zatepľovanie budov (OZ ZPZ) vydáva Technické informácie s cieľom informovať o správnom postupe pri 
zabezpečení energetickej hospodárnosti budov od návrhu až po zhotovenie podľa sprísňovaných predpisov a postupov 
daných európskymi predpismi prevzatými do zákonov a postupov v SR.

Objednávku treba zasielať na adresu: info@tsus.sk
Viac info na www.zpzb.sk

FORMULÁR
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Objednávkový formulár na Technické informácie, 
vrátane Technickej informácie č. 8
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http://www.zpzb.sk/
https://www.sksi.sk/buxus/docs/media/ZPZ_objednavkovy_formular___00000002_.pdf


V rámci klubových štvrtkov v Bratislave sa 21. januára 2021 konal 
ďalší zaujímavý odborný seminár, tentokrát na tému „NOSNÉ 
KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV“. 

PREDNÁŠAJÚCI:
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., Ing. Ivan Hollý, PhD.

TÉMY PREDNÁŠKY:
•  Životnosť panelových budov
•  Vybrané problémy statickej analýzy panelových budov  
•  Neodborné zásahy do nosných konštrukcií panelových budov   

V súvislosti s pandémiou a zákazom usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 6 osôb, sme museli aj organizáciu 
tohto statického štvrtku prispôsobiť situácii, z toho dôvodu všetci záujemcovia sledovali seminár formou online pripojenia. 

Odborný garant seminára a predseda Slovenskej odbornej sekcie 
Statika stavieb doc. Štefan Gramblička, statický štvrtok otvoril  
a privítal prednášajúcich, prof. Juraja Bilčíka a Ing. Ivana Hollého, ktorí 
boli taktiež pripojení online. Doc. Gramblička sa prihovoril aj všetkým 
126 online pripojeným záujemcom z celého Slovenska.

Tento odborný seminár bol určený prevažne autorizovaným 
stavebným inžinierom pre statiku stavieb so zameraním na aktuálne 
problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb.

Problematika nosných konštrukcií stavieb bola diskutovaná z pohľadu 
nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná 
výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových 
panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 
40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej 
hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných 
prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej 
konštrukčnej sústavy. 

Táto téma zaujala veľký počet prihlásených členov 
SKSI. Po skončení prednášky prebehla zaujímavá  
a široká diskusia prostredníctvom stránky SLIDO, kde 
pripojení účastníci zadávali otázky pre prednášajúcich.
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Nosné konštrukcie panelových budov 
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21. január 2021

KLUBOVÉ ŠTVRTKY STATIKOV

prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

                        doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

Ing. Ivan Hollý, PhD.



Cieľom odborného seminára je priblížiť projektantom osvetlenia, elektrických zariadení a stavieb, ako aj širšej 
odbornej verejnosti problematiku kvality svetla v interiéri. 

Seminár prinesie riešenie osvetlenia, ktoré predstavujú humanocentrické, resp. integratívne osvetlenie, ktoré 
podporuje mimozrakové vnímanie optického žiarenia a jeho účinky na ľudský organizmus. Predstaví informácie  
z oblasti základných princípov integratívneho osvetlenia z pohľadu najnovších teoretických poznatkov, doplnených  
o aktuálne informácie z normalizačných aktivít Medzinárodnej komisie pre osvetlenie CIE a Medzinárodnej 
normalizačnej organizácie ISO. 

Seminár prinesie aj praktické poznatky a opíše evolučné premeny nášho životného priestoru, ako sme sa premiestnili 
do interiéru a aké geneticky kódované potreby nesieme v sebe z exteriéru. Na základe týchto biologických potrieb 
treba pri navrhovaní osvetlenia popri kvantitatívnych ukazovateľoch v rovnakej miere zohľadňovať aj kvalitatívne 
aspekty. Základným prvkom pre zabezpečenie kvalitatívnej stránky je dynamické svetlo, ale predstavíme aj limbické 
osvetlenie alebo najnovšiu LED technológiu – Zumtobel Spectrum, ktorá obsahuje podstatne zníženú úroveň 
modrej farby. V rámci technológií bude zohľadnená aj nadväznosť na efektívnu energetickú hospodárnosť budov  
v rámci triedy A0 a ekonomickú dostupnosť.

   8.30 – 9.00  HUMANOCENTRICKÉ A INTEGRATÍVNE OSVETLENIE  
Z POHĽADU TEÓRIE A NORMALIZÁCIE  

    Dionýz Gašparovský (FEI STU v Bratislave)
     
 9.00 – 9.30  TECHNOLOGICKÉ MOŽNOSTI  PRE ZABEZPEČENIE  

KVALITNÉHO OSVETLENIA V INTERIÉRI  
      Pavol Góra (ZG Lighting Slovakia s.r.o.)
    
 9.30 – 10.00   DISKUSIA
      Dionýz Gašparovský
    Peter Mišík
    Pavol Góra

    10.00  ZÁVER SEMINÁRA

Účastnícky poplatok pre členov SKSI je 10,-€ / osoba.
Základný účastnícky poplatok 100,- € / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť ak má uhradené členské na rok 2021.

PROGRAM: 

REGISTRÁCIA

ODBORNÍ PARTNERI

ODBORNÍ GARANTI
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

SKSI NEWSLETTER 2021
1

Kvalita osvetlenia v interiéri
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18. februára 2021 v čase od 8.30 – 10.00 hod.
Prostredníctvom platformy GO TO MEETING

POZVÁNKA NA ONLINE ODBORNÝ SEMINÁR
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ODBORNÍ GARANTI
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. 
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

Cieľom konferencie je priblížiť projektantom osvetlenia, elektrických zariadení a stavieb ako aj širšej odbornej 
verejnosti a záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu 
osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia prinesie informácie z oblasti denného 
osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov, ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii 
budú predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich 
implementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach. Prednášateľmi sú vysokoškolskí pedagógovia s bohatou  
inžiniersko-projektantskou praxou. 

ODBORNÝ PARTNER

PROGRAM: 

  8.30 – 8.40 OTVORENIE konferencie, úvodné slovo a organizačné pokyny 

  8.40 – 9.00  PROCES NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV  
    Dionýz Gašparovský (FEI STU v Bratislave)
     
 9.00 – 9.30 ŠPECIFIKÁ NÁVRHU OSVETLENIA V RÔZNYCH APLIKAČNÝCH OBLASTIACH  
      Tomáš Novák (VŠB-TU Ostrava)
    
 9.30 – 10.00   NÁVRH OSVETLENIA AKO SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
       Dionýz Gašparovský (FEI STU v Bratislave)
    
 10.00 – 10.30 SOFTVÉROVÁ PODPORA PRE NÁVRH OSVETLENIA
       Marek Mokráň (FEI STU v Bratislave)
     
 10.30 – 10.45  PRESTÁVKA 

 10.45 – 11 .15  NADVÄZNOSŤ NÁVRHU OSVETLENIA NA RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE A BIM 
PROJEKTOVANIE 

      Peter Janiga (FEI STU v Bratislave)
     
 1 1 . 15  – 11 .45  NÁVRH DENNÉHO OSVETLENIA BUDOV
       Stanislav Darula (ÚSTARCH SAV)
    
 11.45 – 12.15   ARCHITEKTONICKÁ STRÁNKA NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV
        Beata Polomová (FA STU v Bratislave)

 12.15 – 12.30  PRESTÁVKA 

  12.30 – 13.00  VERIFIKÁCIA A OBJEKTIVIZÁCIA NÁVRHU OSVETLENIA 
Roman Dubnička (FEI STU v Bratislave)

     
  13.00 – 13.30  KOLAUDÁCIA OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV 

Jana Raditschová (FEI STU v Bratislave)
    
  13.30 – 14.00  VŠEOBECNÁ DISKUSIA K PREDNÁŠKAM

    14.00  UKONČENIE KONFERENCIE

Účastnícky poplatok pre členov je 15,-€ / osoba.
Základný účastnícky poplatok  150,- €  / osoba.

Zvýhodnené vstupné si člen môže uplatniť ak má uhradené členské na rok 2021.
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9. marca 2021 v čase od 8.30 – 14.00 hod.
Prostredníctvom platformy GO TO MEETING

POZVÁNKA NA ONLINE KONFERENCIU
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KLUBOVÝ ŠTVRTOK STATIKOV
18. marca 2021 o 15.00 hod.

POZVÁNKA

SLOVENSKÁ ODBORNÁ SEKCIA STATIKA STAVIEB
KRAJSKÁ ODBORNÁ SEKCIA – STATIKA STAVIEB: „KLUBOVÉ ŠTVRTKY STATIKOV“

Pozývame Vás na „Klubový štvrtok statikov“, ktorý sa bude konať 18. marca 2021 (štvrtok) o 15:00 hod. formou 
online prepojenia.

Autobusová stanica  
v Bratislave a vysoká  
budova Nivy Tower
– nosné konštrukcie 
ZAMERANIE SEMINÁRA:
Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným 
stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zame-
raný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných 
konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštruk-
cií stavieb bude diskutovaná z pohľadu návrhu a rea-
lizácie nosných konštrukcií významných novostavieb 
v Bratislave.

ODBORNÝ GARANT:  
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI. 

PROGRAM: 

 15.00 – 15.40  CELKOVÝ KONCEPT KOMPLEXU STAVIEB  
NÁVRH A REALIZÁCIA NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ VYSOKEJ BUDOVY NIVY TOWER

	 	 	 	 Ing.	Oldřich	Skyba	
    
 15.40 – 16.30  ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE AUTOBUSOVEJ STANICE NIVY  

V BRATISLAVE, VYBRANÉ PROBLÉMY NÁVRHU A REALIZÁCIE 
	 	 	 	 Ing.	Ľubomír	Ďurica,	Ing.	Peter	Gavaľa,	Ing.	Radoslav	Zrubec
    
 16.30 – 17.00  DISKUSIA A ZÁVER

ÚRAD SKSI, Mýtna 29, 811 07 Bratislava, Tel.: 02/39 07 50 42, E-mail: sksi@sksi.sk www.sksi.sk
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Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – fyzické osoby, 
ktorí oslávili svoje významné životné jubileum v mesiaci január. S úctou k Vašej 

dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene SKSI želáme pevné zdravie, 
veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov. 

70
Ing. František Girmala

Ing. Jozef Chrenko
Ing. Štefan Karácsony

Štefan Kohút
Ing. Anton Mrázik
Ing. Peter Šoltés

Ing. Miroslav Štefanovič
Ing. Pavol Tužinčin

65
Ing. Vladimír Bubniak

Ing. Petr Fryčák
Ing. Peter Glaus
Štefan Gyűrösi

Ing. Alexander Horváth

 Ing. Alena Hroncová
 PhDr. Mária Kociánová

 Ing. arch. Vladimír Kubiš
 Ing. Tibor Petrík

 Ing. Vladimír Potančok

Ing. Eva Rabajdová
 Ing. Anton Šupák

Ing. Ľudmila Trnková

60
Ing. Miroslav Dilský
 Ing. Pavel Distler

 Zoltán Janík
 Ing. Jaroslav Kainar

 Ing. Alžbeta Klabníková
Ing. Ladislav Klačanský

 Ing. Jozef Kruliac
Ing. Miroslav Lacko

Ing. Alexander Ladiver
 Ing. Anna Longaiová

Ing. Richard Míka
 Ing. Mária Mikušová

 Ing. Marian Papay
 Marta Pistovičová
Ing. Oľga Rabajová

 Ing. Ľubomír Sleziak
Ing. Milan Truben
 Ing. Ondrej Tužák

55
 Ing. Ivan Bergendy
 Ing. Ladislav Bľacha

 Ing. Marcel Gálik
Ing. Ladislav Jančovič

 Ing. Dalimír Lipták
 Ing. Marek Valúšek

50
 Ing. Marcela Bertóková

 Ing. Peter Jasenák
Mgr. Anna Kamenská

 Ing. Rastislav Kurinec
 Ing. Jana Romanová
Ing. Rudolf Šantavý

 doc. Ing. Miloš Zich, PhD.,

80
Ing. František Janics Peter Mišík

75
Dpt. Jaroslav Lauro  Ing. Fedor Zverko

BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
J A N U Á R
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BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
F E B R U Á R

Srdečne BLAHOŽELÁME našim autorizovaným stavebným inžinierom a dobrovoľným členom – fyzické osoby, 
ktorí oslávili svoje významné životné jubileum v mesiaci február. S úctou k Vašej 

dlhoročnej odbornej praxi Vám v mene SKSI želáme pevné zdravie, 
veľa energie a životnej pohody do ďalších rokov. 

70
 Ing. Žigmund Bugár Ing. Ľubomír Dibdiak Ing. Martin Izák

65
 Ing. Štefan Beleš

 Ing. Vladimír Dovica
 Ing. Alžbeta Dugasová

 Mária Dzuriková
 Ing. Eleonóra Hasenöhrlová

Ing. Pavol Jantošovič, CSc.
 doc. Ing. Ján Kanocz, PhD.

 Ing. Jozef Rezník
 Ing. Ladislav Sándor

Ing. Štefan Senaj

 Ing. Vladimír Steiner
 Ing. Vladimír Števo
Ing. Slavko Žilinčík

60
 Ferdinand Csala

Ing. Jaroslav Dulanský
 Ing. Mária Hraňová

 Ing. Vladimír Knietel

Ing. Peter Kováč
Ing. Ľudmila Kubíková

 Ing. Karol Kyselica
 Ing. Marián Matloch

 Ing. Marián Mišťurík
 Bystrík Paňák

Ing. Andrej Sýkora, PhD.
 Ing. Anton Zvarík

55
Ing. Katarína Foraiová

 Ing. Ľubomír Gašpárek
 Ing. Jozef Guizon

Ing. Peter Holko
 Ing. Ľubomír Kolár
 Ing. Vojtech Suchý

Ing. Anna Šútovcová
Ing. Jozef Závacký
 Ing. Václav Zeman

50
Ing. Anton Ďurček
 Ing. Tibor Gyárfás

Ing. Jozef Harvančík
 Ing. Vladimír Kostelka

Ing. Bc. David Landa
 Ing. Eduard Manco

Ing. Magdaléna Novanská
 Ing. Iveta Pitoňáková,

Ing. Ahmad Fawad Qasemyar
Ing. Pavel Štefanko

 Ing. Dušan Vrbovský

80
doc. Ing. Ladislav Adamča, CSc.

90
 doc. Ing. Oto Makýš, PhD.

75
 RNDr. Juraj Druga

 Ing. Alexander Havrilla
Ing. Rudolf Koma
 Ing. Kurt Kristel
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doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Pán Oto Makýš, st., dlhoročný člen SKSI a pedagóg Katedry technológie stavieb Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave, sa v týchto dňoch dožíva svojho krásneho životného jubilea  
– 90 rokov. 

Narodil sa 14. februára 1931 v Bratislave, zmaturoval na I. štátnom gymnáziu  v Bratislave a v roku 1956 
ukončil Fakultu architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT. Do zamestnania nastúpil v Pozemných 
stavbách n. p., Bratislava ako stavbyvedúci (stavba 350 bytových jednotiek sídlisko Krížna ul. II. etapa, 
dostavba garáží ČSAD na Trnavskej ceste, dostavba bytového domu na Bláhovej ul. v Bratislave), neskôr 
pôsobil ako samostatný vývojový pracovník na podnikom riaditeľstve, kde sa zúčastnil prípravy výstavby  
a realizácie prvých experimentálnych stavieb z liateho betónu (Račianska ul.), z vákuovaného betónu (Hostinského 
sídlisko) a z pórobetónu (sídlisko Rača).

Od roku 1959 pôsobil ako externý učiteľ na Katedre výroby stavieb (neskôr technológie stavieb) a od decembra 
r. 1962 sa stal zamestnancom Stavebnej fakulty vo funkcii odborného asistenta. V r. 1974 obhájil kandidátsku 
dizertačnú prácu na tému „Problémy stykovania pórobetónových veľkorozmerových dielcov obvodového plášťa“. 
V roku 1980 sa habilitoval prácou „Technologicky zdôvodniteľné zábery staveniskových plôch pre občiansku  
a bytovú výstavbu“ a bol menovaný za docenta pre vedný odbor „Technológia stavieb“. V r. 1990 sa stal prodekanom 
pre vedu a výskum.

V pedagogickej činnosti prešiel všetkými jej formami – viedol cvičenia, ateliérovú tvorbu, technologické projekty, 
prednášal pre študujúcich popri zamestnaní v Košiciach, neskôr aj v Bratislave. Od roku 1975 až do r. 2003 prednášal 
predmet „Výstavba objektov a stavieb“ a „Zariadenie staveniska“ na dennom štúdiu, súbežne pôsobil aj v predmetoch 
„Ateliérová tvorba“ a „Technologický projekt“. Bol vedúcim vyše 100 diplomantom. V rokoch 1980 až 1981 prednášal 
predmety odboru technológia stavieb aj na Stavebnej fakulte v Košiciach. Podstatnou mierou sa pričinil aj o vznik 
študijného odboru „Realizácie stavieb“ na SvF v Bratislave, ktorého bol garantom. 

Od r. 1968 bol členom a po habilitácii aj predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky a obhajoby diplomových 
prác (SvF Bratislava, Košice, Brno). Od roku 1985 až do roku 1999 bol podpredsedom a neskôr predsedom komisie 
pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pre vedný odbor 36-03-9 Technológia stavieb, ktorého je nestorom. 
V priebehu svojho pôsobenia sa docent Makýš vypracoval na vynikajúceho odborníka a pedagóga so schopnosťou 
zaujať poslucháčov prednášanou problematikou. Úspešne viedol viaceré študentské vedecké krúžky, ktoré dosiahli 
ocenenie ako doma (I. miesto v Československu), tak aj v zahraničí (I. miesto v Poľsku). Bol tiež školiteľom viacerých 
ašpirantov. 

Jeho vedecko-odborná činnosť bola od nástupu na katedru zameraná na rozvíjanie vybraných častí vedného odboru 
„Technológia stavieb“, najmä na rozvoj teórie technológie procesových zostáv a na rozvoj systému prípravy stavieb. 
Publikačná činnosť významnou mierou prispela k rozvoju teórie, ale súčasne si našli uplatnenie aj v stavebnej 
praxi, osobitne v metodike organizačnej a stavebno-technologickej príprave stavieb, úspešné boli skriptá „Plán 
organizácie výstavby“ a „Zariadenie staveniska“, ocenené cenou rektora. Ako spoluautor sa zúčastnil na príprave 
celoštátnej učebnice „Technológia“ pre priemyselné školy stavebné (vydané v r. 1964 na Slovensku a v r. 1967  
v Čechách) a celoštátnej učebnice „Technológia pozemných stavieb“ pre vysoké školy (1993), ako aj ďalších publikácií.

V oblasti výskumnej činnosti bol riešiteľom 13-tich a spoluriešiteľom 11-tich výskumných úloh štátneho i rezortného 
plánu. Za najvýznamnejšiu možno označiť výskumnú úlohu riešenú v rokoch 1975 až 1985 „Vplyv stavebnej výroby 
na ochranu a tvorbu životného prostredia“, v ktorej bol vedúcim riešiteľského kolektívu katedry a výskumné úlohy 
„Sprogresívnenie predvýrobnej a výrobnej prípravy stavieb“ (1980 až 1982) a „Inovácia stavebno-technologickej 
prípravy stavieb“ (1988 až 1990).

Bohatá je aj jeho činnosť pre stavebnú prax, kde spracoval sám alebo s kolektívom vyše 120 projektov organizácie 
výstavby realizovaných stavieb (napr. Presscentrum Bratislava, Obchodné domy v Bratislave, Nitre, Žiline, hotely 
v Bratislave, v Bojniciach, sklad obuvi v Partizánskom, Polyfunkčné objekty CBC na Karadžičovej ul., River park v 
Bratislave, Komplex Apollo II v Bratislave atď.), viaceré technologické predpisy (napr. pre „Dopravu, skladovanie 
a montáž konštrukčného systému Integro“), časové plány výstavby, sieťové grafy, projekty zariadenia staveniska. 
Spracoval aj viacero expertíznych posudkov pre bývalé Ministerstvo stavebníctva i stavebné podniky, ale aj článkov 
do odborných časopisov, lektorské posudky monografií, recenzné posudky odborných článkov, diplomových, 
dizertačných a habilitačných prác.

Od roku 1980 pravidelne prednášal na Ústave pre vzdelávanie v stavebníctve a v rokoch 1996 až 2015 prednášal na 
seminároch SKSI ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorých bol 
od r. 2006 aj odborným garantom. Je viac ako 20 rokov členom Skúšobnej komisie SKSI a aj predsedom skúšobných 
senátov pre odborné skúšky na výkon činnosti stavbyvedúci a stavený dozor. Od r. 2004 sa stal dobrovoľným členom 
SKSI. Za svoje aktívne pôsobenie v komore bol ocenený Regionálnym združením SKSI Bratislava ako aj RZ SKSI 
Košice/Prešov.

Pri príležitosti 100. výročia stavebného inžinierstva na Slovensku mu bolo v r. 2013 udelené ocenenie za celoživotnú 
odbornú, spoločenskú, organizačnú činnosť v SKSI, za odbornú garanciu pri skúškach odbornej spôsobilosti 
stavbyvedúci a stavebný dozor vo všetkých regiónoch SKSI, za odbornú a publikačnú činnosť.

Za svoje dlhoročné aktívne odborné a organizačné pôsobenie v komore ako člena Skúšobnej komisie SKSI  
a odborného garanta pre semináre a odborné skúšky na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj 
jeho vedecko-odbornú, výskumnú a publikačnú činnosť, pedagogické pôsobenie a podporu rozvoja slovenského 
stavebníctva mu bolo v roku 2016 na Valnom zhromaždení SKSI udelené najvyššie ocenenie „Čestné členstvo SKSI“. 

Docent Makýš bol vyše 40 rokov členom katedry technológie stavieb, kde pôsobil ako pedagóg – odborník plne 
angažovaný pri riešení problémov katedry, s ľudským prístupom k študentom vždy ochotný pomôcť, ale aj ako 
kolega a človek s morálnymi vlastnosťami, ktoré sa prejavili v situáciách, kedy bolo treba zaujať principiálne postoje. 

Za všestrannú aktivitu bol jubilant ocenený Medailou Ministerstva stavebníctva, Medailou budovateľa Bratislavy, 
Zlatou plaketou Stavebnej fakulty, Plaketou Ústavu vzdelávania v stavebníctve. 

V mene jeho bývalých spolupracovníkov a kolegov, študentov a priateľov, ale aj v mene celej odbornej inžinierskej 
stavbárskej obce docentovi Otovi Makýšovi srdečne blahoželáme k jeho vzácnemu jubileu a želáme mu pevné 
zdravie a ešte veľa sily a pohody v ďalších rokoch života.

Všetko najlepšie praje SKSI

Blahoželáme k životnému jubileu
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Posledná rozlúčka

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 1. februára 2021 nás navždy opustil

Dr. h. c. Ing. Zdeněk LOVEČEK, CSc.
Bol človekom, ktorý vždy vedel s rozvahou vyriešiť každý problém, spolupracovníkom, 
ktorý bol vždy ochotný pomôcť. Jeho odchod prišiel náhle a všetkých nás zaskočil. Ostane 
však navždy v našich spomienkach ako výborný kolega a spoľahlivý priateľ.

Jeho celoživotné pôsobenie v cestnom staviteľstve je naozaj významné. Rovnako dôležité 
však boli jeho charakterové vlastnosti. Vo všetkých, s ktorými prišiel do styku, či už pracovne 
alebo osobne, zanechal nezmazateľnú stopu ľudskosti.

Česť jeho pamiatke

ÚRAD SKSI, Mýtna 29, 811 07 Bratislava, Tel.: 02/39 07 50 42, E-mail: sksi@sksi.sk www.sksi.sk

1 8

SKSI NEWSLETTER 2021
1

PARTE

https://www.sksi.sk/domov/novinky/dr.-h.-c.ing.zdenek-lovecekcsc.-nas-opustil-1.-februara-2021

	Tlačítko 146: 
	Tlačítko 147: 
	Tlačítko 150: 
	Tlačítko 151: 
	Tlačítko 152: 
	Tlačítko 153: 
	Tlačítko 154: 


