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SLUŽBA STN-ONLINE: 

Zmluva je podpísaná, štatutár komory Benko získal pre členov 
výhodné podmienky na využívanie noriem 
Zdĺhavé rokovania o poskytovaní elektronických noriem prostredníctvom služby STN-online 
vyvrcholili podpisom zmluvy medzi našou komorou a Úradom pre normalizáciu, metrológiu 
a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Predseda SKSI Vladimír Benko rokoval o výhodných podmienkach pre 
členov komory vyše roka, situáciu komplikoval zánik Slovenského ústavu technickej normalizácie 
(SÚTN) a tiež problematické dohovory s novým poskytovateľom služby tak, aby boli zachované výhody 
pre členov SKSI.  

„Museli sme si doslova vybojovať znenie zmluvy, ktoré je v dnešnej podpísanej podobe pre našich 
členov tým najvýhodnejším variantom zo všetkých návrhov od ÚNMS SR. Rokovania boli zdĺhavé 
a zložité, ale výsledok stojí za to. Naši členovia majú dokonca možnosť využívať normy za výhodnejších 
podmienok, ako doposiaľ,“  skonštatoval Benko. 

Tri balíky v jednom ušetria peniaze aj čas  
Zazmluvnenou výhrou pre projektantov v SKSI je zjednotenie elektrotechnických, stavebných a 
technických balíkov noriem do jedného. Doposiaľ mal každý člen komory prístup len k balíku podľa 
svojej kategórie, na ktorú získal autorizáciu. Dnes má k dispozícii každý člen prístup k všetkým trom 
balíkom v jednom v rámci jedného poplatku. Odpadla tak nutnosť doobjednávok noriem za ďalšie 
zbytočné poplatky. „Keď niektorý z našich inžinierov potreboval normu mimo svojho balíka, musel si ju 
doobjednať a zaplatiť za ňu. Doobjednávka normy ho stála čas, ktorý zaberala administratívna stránka 
veci a negatívom boli aj poplatky za doobjednané normy. Súčasné riešenie spojenia balíkov do jedného 
tak, aby mohli všetci užívať všetky normy, je pohodlným riešením, ktoré bolo schválené Valným 
zhromaždením SKSI ešte v roku 2013 a tento rok sa nám ho konečne podarilo zazmluvniť,“ vysvetlila 
bližšie riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová, ktorá bola pri rokovaniach s ÚNMS SR predĺženou rukou 
predsedu komory. 

V súčasnom kompletnom balíku noriem, ktorý je už členom SKSI k dispozícii, sa nachádzajú aj normy, 
ktoré predtým balíky neobsahovali. Za ich skompletizovanie patrí vďaka aktívnemu členovi Pavlovi 
Rujákovi, rukami ktorého prešli tisícky noriem na kontrolu a skompletizovanie. „Inžinier Ruják  
vydefinoval všetky normy, ktoré bolo potrebné do zmluvy doplniť a následne aj odkontroloval, či sa 
všetky normy v zmluve  nachádzajú. Stálo ho to veľa času a za komoru aj všetkých členov sme mu za to 
vďační,“ vyjadril vďaku predseda Benko. 

Zostal nám prístup z dvoch počítačov, avšak nie súčasne 
Nový poskytovateľ služby STN-online tlačil zástupcov našej komory k uzatvoreniu zmluvy o normách 
s podmienkou, že naši členovia budú môcť používať na prístup k normám výhradne jeden počítač. 
Argumentom, že inžinieri pracujú aj v teréne, a preto potrebujú prístup k normám minimálne z dvoch 
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ZAKLADANIE STAVIEB 
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Odborná prednáška: 
GEOSYNTETIKÁ V POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÁCH 
9. október 2014, Banská Bystrica 

Panelová diskusia pre 
elektrotechnikov:  
FOTOVOLTICKÉ RIEŠENIA S 
MALÝMI ZDROJMI DO 10 KW, 
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LEGISLATÍVY 
16. október 2014, Trenčín 

Odborná exkurzia:  ŽELEZNIČNÝ 
MOST V TRENČÍNE 
17. október 2014, Trenčín 

Konferencia: 41. KONFERENCIA 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA 
5. – 6.  november 2014, Poprad 

22. konferencia: 
HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, 
TUNELOV A INÝCH OBJEKTOV 
INŽINIERSKYCH STAVIEB 
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XIX. seminár Ivana Poliačka:  
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
20.-21.  november 2014, 
Bratislava 
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počítačov, získal Benko pre členov komory dva prístupy. „Akonáhle sa však prihlásia z tretieho 
počítača, porušia licenčné podmienky a stratia prístup k normám,“ upozornila riaditeľka Krížová na 
povinnosti užívateľov služby.  

Obmedzenie vzniklo aj pri užívaní prístupu k normám z dvoch počítačov. Členovia komory môžu mať 
zaregistrovaný na užívanie aj záložný počítač s tým istým prihlasovacím menom, zmluva ich však 
upozorňuje, že nesmú byť súbežne prihlásení na základnom a záložnom počítači. „V prípade, ak 
poskytovateľ zistí, že niektorý člen bol súbežne prihlásený na základnom aj záložnom počítači po dobu 
prekračujúcu 20 kalendárnych dní v priebehu kalendárneho štvrťroka, poskytovateľ je oprávnený 
pozastaviť prístup k službe STN-online príslušnému členovi na 12 mesiacov odo dňa preukázania 
porušenia tejto povinnosti.“ V prípade záujmu takéhoto člena o opätovnú aktiváciu skôr, ako uplynie 
lehota 12 mesiacov,  bude môcť získať prístup k normám za poplatok 100 eur. 

Pozor, nová zmluva priniesla zmenu licenčných podmienok 
Podpisom novej zmluvy medzi komorou a ÚNMS SR vznikla nutnosť potvrdiť pri prihlásení sa na normy 
nové licenčné podmienky. „Licenčné podmienky je nutné si prečítať a na konci potvrdiť súhlas, inak sa 
k normám členovia nedostanú. Je to formalita, ktorou členovia potvrdzujú súhlas s podmienkami 
užívania služby, ktoré vyplývajú zo zmluvy medzi nami a poskytovateľom,“ dodala Krížová.  

Tlač noriem je do konca roka za zvýhodnených 15 eur 

Členovia, ktorí využívajú normy v tlačenej podobe, si môžu službu tlače noriem objednať do konca roka 
2014 za 15 eur. Objednávkový formulár na poskytnutie tlače noriem nájdete na webe SKSI. 
Výhodná služba STN-online je určená inžinierom, ktorí sú autorizovaní v SKSI, a tiež dobrovoľným 
členom komory – fyzickým osobám. Jedinou podmienkou využívania tejto výhody členstva je 
zaplatený základný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok.  

KOMORA HÁJILA V BRUSELI PROFESIU AUTORIZOVANÉHO INŽINIERA: 

Chce Európska komisia umožniť hocikomu vykonávať povolanie 
stavebného inžiniera ? 

Slovenská komora stavebných inžinierov sa aktívne 
zapojila do procesu hodnotenia Európskej komisie 
z pohľadu slobodného pohybu autorizovaných 
inžinierov v EÚ. V utorok 30. septembra sa v Bruseli 
uskutočnilo stretnutie skupiny koordinátorov pre 
uznávanie odborných kvalifikácií.  

Našu komoru v Bruseli zastúpila riaditeľka Úradu SKSI 
Diana Krížová. „Cieľom stretnutia bolo predstaviť za 
každú krajinu podmienky výkonu a vstupu do profesie 
autorizovaného inžiniera, a hlavne obhájiť a vysvetliť 

komisii dôležitosť povolania stavebného inžiniera z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia. Môj 
poznatok zo stretnutia je, že inžinierska profesia je v rôznych podobách regulovaná vo väčšine štátov 
EÚ, aj v tých, ktoré oficiálne deklarovali, že povolanie regulované nie je. Ak nie ste v jednom členskom 
štáte EÚ členom príslušnej inštitúcie a nemáte ich titul, poisťovňa vás nepoistí, a tým pádom nezískate 
zákazku. Je to  potom regulácia alebo nie?“, vyjadrila Krížová pocity zo služobnej cesty. 

„Na stretnutí som cítila, že Európska komisia sa snaží deregulovať naše ako aj iné povolania v čo 
najväčšej miere. Zámerom je čo najviac zvýšiť možnosť občanom EÚ poskytovať služby aj v iných 
členských štátoch za čo najmenej prísnych podmienok. Našim cieľom je informovať predstaviteľov 
Európskej komisie, že profesiu inžiniera môže vykonávať len odborník s príslušným vzdelaním a 
odbornými skúsenosťami. Je to jedna z ciest, ako zaručiť, aby stavby na Slovensku projektovali 
odborníci a aby sme naplnili očakávania ministerstva dopravy, podľa ktorých má v novom stavebnom 
zákone naša komora garantovať odbornosť a kvalitu inžinierov“, dodala Krížová.   

Komora sa zúčastnila tejto aktivity Európskej komisie vďaka aktívnej spolupráci so Strediskom na 
uznávanie dokladov o vzdelaní pri ministerstve školstva, ktoré SKSI prizvalo na stretnutia ako zástupcu 
inžinierskej profesie. Niektoré členské štáty, najmä tie, v ktorých chýba inžinierska komora alebo 
podobná inštitúcia združujúca priamo inžinierov, boli zastúpené pracovníkmi ministerstva, ktorí majú 
na starosti všetky povolania a ich uznávanie. 

Stretnutiu koordinátorov pre uznávanie odborných kvalifikácií predchádzala príprava písomnej správy 
a vyplnenie dotazníka o profesii stavebného inžiniera pre ministerstvo školstva. Európska komisia 
následne pripravila súhrnnú správu, avšak nepresné informácie o podmienkach v jednotlivých 
členských štátoch vrátane Slovenska si vyžadujú korektúry, ktoré môžeme predložiť do 15. októbra.  red.                                                                                                              

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 21. októbra. 
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