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ZÁKLADNÝ ČLENSKÝ PRÍSPEVOK 2015: 

Využite možnosť uhradiť znížené členské ako dobrovoľní členovia  
Základný členský príspevok na rok 2015, ktorý je na základe schválenia Valným zhromaždením 

SKSI pre autorizovaných inžinierov vo výške 125 
eur, bol splatný do 31. januára. 

Vedenie komory sa rozhodlo aj tento rok vyjsť 
v ústrety autorizovaným inžinierom, ktorí 
nevykonávajú aktívne svoju činnosť - mamičkám 
na materskej dovolenke, invalidným dôchodcom 
a dôchodcom, ktorí sú členmi komory 
predovšetkým z dôvodu svojej stavovskej cti.  

Na základe uznesenia Predstavenstva  môžu  
členovia najneskôr do 31. mája 2015  požiadať o 
presunutie k dobrovoľným členom a v prípade, že 
splnia podmienky, ktoré sú na web stránke SKSI, 
majú možnosť využiť možnosť platenia zníženého 

členského. 

 „Rozhodnutie predstavenstva má za cieľ ponúknuť riešenie dlhoročným členom - autorizovaným 
inžinierom, ktorí nevyužívajú svoju pečiatku a zároveň spĺňajú podmienky uverejnené na našej web 
stránke, ako napríklad dôchodcovský vek, materskú dovolenku či invaliditu. Pokiaľ sa preradia za 
dobrovoľného člena - fyzickú osobu, môžu uhradiť len znížený príspevok, a to 11 eur ako invalidní 
dôchodcovia a mamičky na materskej, či 33 eur ako starobní dôchodcovia,“ konštatovala riaditeľka 
Úradu SKSI Diana Krížová. Pokiaľ sa títo inžinieri preradia za dobrovoľných členov do 31. mája, nie 
je potrebné, aby hradili 125 eurový členský príspevok, ktorý mali uhradiť do 31. januára tohto roku. 
„Ak dnes autorizovaný inžinier, ktorý ešte neuhradil základný členský príspevok 2015 podá žiadosť 
o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov bez žiadosti o preradenie za dobrovoľného 
člena, v našej evidencii už bude evidované neuhradenie členského príspevku za rok 2015 vo výške 
125 eur. Povinnosť zaplatiť členské na príslušný rok totiž vzniká 1. januára,“ dodala Diana Krížová.       
                                                                                                                                                                                                  red. 

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU:   

Je dôležité byť poistený počas celej doby výkonu povolania  
a doby garancie vašich stavieb 
Projektovanie je prvotnou fázou výstavby a ku škodám dochádza po realizácii samotnej stavby, niekedy 
aj niekoľko rokov po spracovaní projektu. Preto odporúčame projektantom byť poistený počas celej 
doby výkonu profesie autorizovaného inžiniera a zvážiť aj takzvané udržiavacie poistenie po ukončení 
profesie. Pri poistnom plnení sa totiž prihliada ako na aktuálne poistenie, tak aj na poistenie v čase 
projektovania. 

Proces výstavby od projektovania až po realizáciu môže trvať aj niekoľko rokov, preto je pri výbere 
poistenia dôležitá aj možnosť spätného plnenia a prípadné individuálne pripoistenie veľkých projektov. 

„Rámcové poistenie SKSI tieto podmienky 
v súčasnosti zahŕňa a o ich udržaní  rokujeme dnes aj 
pre rámcovú zmluvu na nové poistné obdobie od 1. 
apríla,“  informoval predseda SKSI Vladimír Benko.  

Maklérska spoločnosť zohráva v poisťovacom 
procese dôležitú úlohu. Sprostredkováva 
komunikáciu medzi poisťovňou a poistencom, 
vydáva cetifikáty a  v prípade poistnej udalosti 
poskytuje poistencovi poradenstvo a postup riešenia 
situácie s následným nahlásením udalosti poisťovni.  
Ak sa rozhodnete poistiť sa individuálne, zvážte pri výbere poistenia aj podmienky poistenia, nielen 
cenu.                                                                                                                                                                                                    red. 

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3961


  

Najbližšie podujatia: 

Členská schôdza: 
ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIA STAVIEB 
S PREZENTÁCIOU FIRMY EPM 
ELEKTROBEČOV  
10. marec 2015, Banská Bystrica 

Odborný seminár: 
GEOSYNTETIKA 2015  
11. marec 2015, Bratislava 

20. konferencia: STATIKA 
STAVIEB 2015  
12. – 13. marec 2015, Piešťany 

42. konferencia 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA  
18. – 19. marec 2015,  

Konferencia: TEÓRIA 
A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH 
STAVIEB – OD 
ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU 
OBNOVY BUDOVY AŽ PO 
REALIZÁCIU 
25. marec 2015, Piešťany 

Statický štvrtok: STABILITA 
ZOSUVNÝCH SVAHOV  
26. marec 2015, Bratislava 

Konferencia: VÝTAVBA 
A REHABILITÁCIA 
ASFALTOVÝCH VOZOVIEK 
8. – 10. apríl 2015, Podbanské 

Konferencia: TEPELNÁ 
OCHRANA BUDOV 2015 
21. – 22. máj 2015, Štrbské Pleso 

 

Všetky odborné podujatia 
nájdete na web stránke SKSI. 

 

 

 

 

 
 

Kontaktujte nás: 
 

sksi@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Slovenskej komory stavebných 
inžinierov   
zasielame na komorové členské 
adresy a zverejňujeme na webovej 
stránke www.sksi.sk 
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Viktória Čapčíková 
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Neprešlo jazykovou úpravou. 

INFORMAČNÝ PORTÁL SKSI: 

Nová databáza SKSI má znížiť byrokraciu a umožniť  
prepojenie s pripravovaným elektronickým stavebným konaním 

Zvýšenie aktuálnosti a zníženie čakacej doby a byrokracie sú základné požiadavky na novú 
databázu SKSI, na príprave ktorej pracujú zamestnanci úradu, vedenie SKSI a externá firma už 
niekoľko mesiacov.  

„Zoznamy autorizovaných inžinierov a odborne spôsobilých osôb vedie komora zo zákona a našu 
databázu potrebujeme prispôsobiť aj elektronizácii štátnej a verejnej správy. Súčasná databáza 
nemá predpoklady na takéto prevádzkovanie, a to ani z hľadiska bezpečnosti ani aktuálnosti 
údajov,“ vysvetlil člen predstavenstva a garant projektu prípravy databázy SKSI Viliam Hrubovčák.  

Nová databáza by mala byť po technickej stránke schopná napojiť sa na pripravovaný informačný 
systém elektronického stavebného konania eSTAK. „Pokračujeme v presadzovaní zoznamov 
autorizovaných inžinierov a ostatných oprávnených osôb ako neoddeliteľnej súčasti eSTAK-u. 
Databáza oprávnených osôb na stavebných úradoch by mala zabezpečiť, aby projekty 
vypracovávali len autorizované osoby s platným oprávnením. Databáza tiež zabezpečí obmedzenie 
falšovania našich pečiatok a neoprávnené pečiatkovanie,“ vyjadril dôveru predseda komory.  

Po spustení a otestovaní novej databázy plánuje komora v budúcnosti zabezpečiť prístup do 
Informačného portálu SKSI aj pre autorizovaných inžinierov. Prostredníctvom portálu bude môcť 
každý člen v novej databáze a vďake jej funkciám, ktoré sa zrealizujú v neskorších fázach jej 
prípravy, aj  on-line zmeniť napríklad niektoré kontaktné údaje.  

Do súčasnej databázy môže dnes operatívne zasiahnuť len jeden zamestnanec, v novom programe 
budú môcť pracovať viacerí zamestnanci, teda procesy evidencie budú efektívnejšie a menej 
zdĺhavé a zvýši sa aj aktuálnosť databázy. „Keď inžinier zloží autorizačnú skúšku, výsledky sa budú 
môcť zapracovať do databázy v oveľa kratšej dobe, ako tomu bolo doteraz. Umožní nám to tiež sa 
skrátiť vybavovacie doby na všetky zmeny a zásahy do databázy,“ upozornil garant Hrubovčák.  

Po niekoľkých mesiacoch určovania nárokov a požiadaviek na novú databázu sa pracovná skupina 
posunula vo vývoji databázy do fázy programovania. Po programátorských činnostiach bude 
nasledovať test, potom import údajov zo súčasnej databázy a neskôr skúšobná prevádzka. 
Harmonogram prípravy databázy predpokladá nástup jej testovania za 3 až 5 mesiacov.             red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 24. marca. 

  

LÍSTKY  PRE  ČLENOV  SKSI  ZADARMO 
V prípade, že máte záujem zúčastniť sa na veľtrhu, lístky na CONECO zadarmo  

si môžete z titulu Vášho členstva v komore vyzdvihnúť na sekretariáte Úradu SKSI  

v Bratislave, Mýtna 29. Počet lístkov je limitovaný. 

SKSI NA CONECO 2015: 
• 25. marec 22. medzinárodná konferencia  

Teória a konštrukcie pozemných stavieb:  
Od architektonického návrhu obnovy budov až po realizáciu  

• 26. marec Partnerský deň  ZSPS, MDVRR SR, SKSI a SvF STU v Bratislave 

Farby našej komory budú na tohtoročnom veľtrhu prezentované aj v rámci stánku 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave. 
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