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Najbližšie podujatia: 

Odborný seminár: STATICKÁ 
DOPRAVA, USTANOVENIA STN 
A ICH UPLATŇOVANIE V PRAXI 
18. november 2014, Bratislava 

Odborný seminár: OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE  
20. november 2014, Trenčín 

Statický štvrtok: SOFTWARE PRE 
STATIKOV STRAP 
20. november 2014, Bratislava 

XIX. seminár Ivana Poliačka:  
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
20.-21.  november 2014, 
Bratislava 

Seminár: HONORÁR 
PROJEKTANTA A STANOVENIE 
CENY PROJEKTU 
3. december 2014, Bratislava, 
Banská Bystrica, Košice, Trenčín, 
Trnava, Žilina 

Konferencia: STRETNUTIE 
LÍDROV SLOVENSKÉHO 
STAVEBNÍCTVA 2014/H2 
9. december 2014, Bratislava 
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FALŠOVANIE OSVEDČENÍ A PEČIATOK: 

Komora podáva ďalšie trestné oznámenie 
Ďalší prípad falšovania osvedčenia sa vyskytol v Žiline. 
„Nemenovaný pán ma prišiel požiadať o potvrdenie platnosti 
osvedčenia, ktoré vraj potrebuje do súťaže. Keď mi predložil 
kópiu osvedčenia, na prvý pohľad som zbadala, že nie je 
vystavené našou komorou,“  popísala pracovníčka regionálnej 
kancelárie SKSI Janka Gregorová. Po preverení v  evidencii 
odborne spôsobilých osôb SKSI bolo zistené, že človek s 
menom na osvedčení nedisponuje žiadnym dokladom 
vydaným komorou.  

Po konzultácii s právnikom, ktorý poskytuje právne 
poradenstvo aj členom SKSI, podáva komora trestné 
oznámenie pre podozrenie z trestného činu falšovania a 
pozmeňovania verejnej listiny. „Je našou povinnosťou chrániť 
našich členov a toto nie je prvýkrát, čo sme zistili sfalšovanie 

pečiatky či osvedčenia. Poškodzuje to dobré meno našich členov, ktorých autorizačné číslo zvyknú 
falšovatelia zneužiť. Vyskytujú sa aj prípady, keď osvedčenie a pečiatka nie sú falošné, ale sú zneužité 
inou osobou, na čo opäť dopláca práve člen, ktorého meno a jeho autorizačné číslo sa nachádza na 
dokumentoch. Apelujem preto na členov, aby dbali o to, aby sa ich osvedčenia a pečiatky nedostali 
do cudzích rúk, neboli odcudzené alebo zneužité napríklad aj bývalými zamestnávateľmi,“ vyzval 
predseda komory Vladimír Benko. Vyskytujú sa aj prípady, kedy inžinieri, ktorí prestanú byť z 
rôznych dôvodov autorizovanými, neodovzdajú pečiatku a osvedčenie a naďalej doklady používajú. 
„Týchto inžinierov už komora nevedie v Zozname autorizovaných inžinierov a neoprávneným 
používaním autorizačných dokladov porušujú zákon. Takéto správanie má negatívny dopad aj na 
výkon povolania našich riadnych členov a na stavovskú česť autorizovaných inžinierov,“ 
skonštatovala Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI. 

Prvé trestné oznámenie podala komora v roku 2012 a súd uznal falšovateľa vinným. Predseda SKSI 
bude pokračovať v zasadzovaní sa o ochranu práv a stavovskej cti autorizovaných inžinierov.       red.  

 

  

 

ÚSPEŠNÁ ŽIADOSŤ KOMORY O GRANT: 

Vzdelávanie odborníkov cez SKSI bude financovať EÚ 
Európska únia zafinancuje cez našu komoru vzdelávanie odborníkov v oblasti energetickej 
efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v stavebníctve. Vedenie SKSI úspešne 
zabodovalo so žiadosťou o grant na projekt IngREeS, podanú 5. júna 2014 v rámci  nového programu 
Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií s názvom Horizont 2020. „Začiatkom novembra 
sme sa dozvedeli, že naša žiadosť bola úspešná a postúpili sme do fázy podpisovania zmluvy 
o poskytnutí finančnej dotácie. Projekt by mal odštartovať na jar 2015,“ informoval predseda SKSI 
Vladimír Benko. 

Do projektu IngREeS sa zapojilo až deväť organizácií zo Slovenska, Čiech a Rakúska. Vzdelávanie by 
malo trvať 36 mesiacov, počas ktorých sa opakovane vyškolí a rekvalifikuje 700 profesionálov, ktorí 
majú prispieť k naplneniu energetických cieľov Európy 2020.                                                                        red. 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 2. decembra. 

ZAUJÍMA NÁS VÁŠ NÁZOR 
Zapojte sa do krátkej ankety, kliknite a pomôžte nám skvalitniť Newsletter SKSI.  

Ďakujeme za vyjadrenie vášho názoru. 

9. decembra 
v Bratislave 

Foto: SKSI  
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