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Zdieľajte SKSI na 
Facebooku: 
 Získajte zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie, zdieľajte a dajte nám 
LIKE!   

 

 

 

 

Zápis zo zasadnutia  
8. Predstavenstva SKSI 
nájdete v členskej zóne našej 
webovej stránky. 

ZMENY V ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOCH OD ROKU 2014:  

Hľadáme riešenia s individuálnym prístupom 
So zámerom udržania kvality poskytovaných služieb schválili členovia SKSI na Valnom 
zhromaždení v júni 2013 zmenu členských poplatkov od roku 2014. „Zmeny sa týkajú všetkých 
druhov členstva, vďaka nim budeme môcť našim členom zabezpečiť udržanie služieb a výhod, 
ktoré im z členstva vyplývajú,“ vysvetlila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. Členovia Komory sa 
na júnovom Valnom zhromaždení zhodli hlasovaním na zmenách v členských poplatkoch od roku 
2014. Hoci sa výška členských poplatkov nemenila viac ako 10 rokov, zostáva na rovnakej úrovni aj 
pre ďalší rok. „Valné zhromaždenie však schválilo vyňatie viazaného príspevku za službu STN-
online zo základného členského príspevku,“ doplnila Diana Krížová. 

Všetci autorizovaní inžinieri budú od roku 2014  
platiť jednotné členské 
Autorizovaní inžinieri, ktorí vlastnia pečiatku a vykonávajú svoju činnosť ako slobodné povolanie 
alebo sú v zamestnaneckom pomere, budú od nového roku platiť jednotné členské. Toto sa bude 
týkať aj tých inžinierov, ktorí dnes využívajú možnosť zníženého členského. 
Znížené členské pre inžiniera, ktorý má k dispozícii pečiatku, no nevykonáva svoju činnosť naplno, 
napríklad z dôvodu čerpania materskej dovolenky či dôchodku Valné zhromaždenie zrušilo. 
„Chránime tým našich inžinierov pred zmenami, ktoré nastali v slovenskej legislatíve vo veci 
odvodov,“ priblížila hovorkyňa SKSI Viktória Čapčíková.  

Prispôsobujeme druhy členstva novým zákonom 

Zmeny v právnych 
predpisoch 
hovoria, že každý, 
kto vykonáva 
činnosť bez 
výnimky - či ide 
o dôchodcu alebo 
mamičku prípadne 
otecka na 
materskej - bude 
po novom musieť 
platiť odvody.  

Pre členov, ktorí 
síce nevykonávajú svoju činnosť, ale vlastnia autorizačnú pečiatku, by to znamenalo, že by museli 
platiť zbytočné odvody a prichádzali by tak o peniaze. Vedenie Komory sa preto rozhodlo zrušiť 
znížené členstvo a poskytnúť tým, ktorí nevykonávajú svoju činnosť a vlastnia pečiatku, možnosť 
zostať členom Komory ako dobrovoľný člen. 

Znížené členské môžu inžinieri využiť ako dobrovoľní  

Komora si veľmi váži všetkých svojich členov, preto vyšla v ústrety inžinierom a súčasným 
dôchodcom a mamičkám - členom so stavovskou cťou, ktorí chcú patriť do Slovenskej komory 
stavebných inžinierov, no nevykonávajú činnosť. Aby mohli využiť možnosť platiť znížené členské, 
hľadali predstavitelia Komory náhradné riešenie. 

Inžinieri, ktorí nechcú aktívne vykonávať svoju činnosť, môžu požiadať do 31. decembra 2013  
prostredníctvom žiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných inžinierov o presunutie 
k dobrovoľným členom a využiť možnosť platenia zníženého členského v zmysle podmienok, ktoré 
už dnes nájdete na našej webovej stránke. 

Predstavenstvo tiež navrhlo Valnému zhromaždeniu, aby autorizovaní inžinieri, ktorí požiadajú 
o preradenie do dobrovoľných členov Komory, neplatili žiadne zápisné. Táto zmena 
v podmienkach zápisného platí od 22. júna 2013.  
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Podujatia: 

Prednáška: OKNO, JEHO MONTÁŽ 
A BLÍZKE OKOLIE OKNA   
1. október 2013, Banská Bystrica 

Prednáška: NAVRHOVANIE 
DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ NA 
POŽIARNE ZAŤAŽENIE A SPOJE    
3. október 2013, Banská Bystrica 

Prehliadka:  NÍZKOENERGETICKÁ 
NOVOSTAVBA  
4. október 2013, Bernolákovo 

15. konferencia: ZAKLADANIE 
STAVIEB 2013  
7.– 9. október 2013, Stará Lesná 

15. konferencia: PITNÁ VODA 
8. – 10. október 2013, Trenč. Teplice 

Panelová diskusia pre 
ELEKTROTECHNIKOV 
17. október 2013, Trenčín 

Tematický zájazd HOLANDSKO - 
BELGICKO   
14. – 20. október 2013,  Holandsko, 
Belgicko 

Konferencia: SANHYGA 2013 
17. – 18. október 2013,  Piešťany 

Statický štvrtok: Autorizovaný 
stavebný inžinier a legislatíva 
24. október 2013,  Bratislava 

39. konferencia 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA  
6. – 7. november 2013, Poprad 

21. konferencia: HYDROIZOLÁCIE 
MOSTOV A TUNELOV  
6. – 8. november 2013,  Podbanské   

XVIII. seminár Ivana Poliačka:  
OBNOVA A REKONŠTRUKCIA 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
21. – 22. november 2013, Bratislava 

 
 
 
 
 
 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Do piatich rokov od vyčiarknutia zo zoznamu sa dostanete 
k pečiatke bez skúšok 
Pečiatka ostane po dobu piatich rokov uložená na Komore. „V prípade, že sa inžinier rozhodne opäť 
začať vykonávať svoje povolanie do piatich rokov od jej odovzdania, nebude musieť opätovne 
vykonávať autorizačné skúšky,“ dodala riaditeľka Úradu SKSI. Podľa dnes platného zákona 
138/1992 autorizačné skúšky budú mať možnosť absolvovať tí, ktorí sa rozhodnú o pokračovanie 
vo výkone svojho povolania až po piatich rokoch. 

Do novely zákona 138/1992 chceme presadiť možnosť 
prerušenia pečiatky  
„V pripravovanej novele zákona 138/1992 navrhujeme zriadiť takzvaný inštitút prerušenia výkonu 
povolania pre každého inžiniera, ktorý z rôznych dôvodov nebude nejaký čas vykonávať povolanie, 
ale plánuje sa k výkonu odborných činnosti v budúcnosti vrátiť. . V takomto prípade by nám inžinier 
zaslal žiadosť o dočasné pozastavenie výkonu činnosti, na základe čoho by platil  počas prerušenia 
len minimálny udržiavací poplatok,“ vysvetlil predseda SKSI profesor Vladimír Benko. Inštitút 
prerušenia činnosti bude znamenať akúsi prestávku vo výkone svojho povolania, inžinierovi však 
ostane príslušnosť k Slovenskej komore stavebných inžinierov, lebo členstvo v Komore v prvom 
rade vnímam ako stavovskú česť,“ dodal predseda Benko.                                                                                     red. 

 

 

 

 

 

S E Z –  K E S   v s p ol u p rá ci  so    S K S  I     v ás  p oz ýva jú na  

PANELOVÚ DISKUSIU PRE ELEKTROTECHNIKOV  
kto r á s a  bu de ko na ť 17. októbra v Trenčíne. 

Pozván ka  na  w ebs trán k e S KS I  slú ži  a k o v oľná  v stupe nk a  

 

Pozývame vás na 
 STATICKÉ ŠTVRTKY v Bratislave 

Na pôde Úradu Komory pravidelne realizujeme odborné 
stretnutia zamerané na problematiku nosných konštrukcií 
stavieb.  
Prednášky s názvom „Statické štvrtky” sú zamerané prevažne na 
praktické riešenia, priebežne sa počas stretnutí stretávame aj 
s otázkami z oblasti legislatívy a noriem v stavebníctve.  
Na stretnutiach prednášajú odborníci, prezentujú sa tiež 
predstavitelia firiem, ktorí majú dlhodobé praktické skúsenosti 
v tejto oblasti.  
Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na naše ďalšie stretnutia, ktorých 
tému, miesto a čas zverejňujeme na webovej stránke SKSI. 
Tešíme sa na stretnutie s vami,                                             Michal Minár 

Krajská odborná sekcia, Statika stavieb SKSI Bratislava 
 

Najbližší Statický štvrtok: Autorizovaný stavebný inžinier 
a legislatíva, 24. 10. 2013 v sídle Úradu SKSI. 

 

Ďalšie číslo nášho 

Newslettera SKSI 
nájdete vo svojich   

e-mailoch   

14. októbra. 

 

Predĺžili sme 
pre vás ZĽAVU 
na kalkulátor 

ETICS  
Kalkulátor ETICS pre 
navrhovanie mecha-
nického pripevnenia 
vonkajších tepelno-
izolačných systémov 
na spojenie s pod-
kladom si môžete 
zakúpiť za zvý-
hodnených 60 eur do 
31. decembra 2013.  
Nečlenovia za tento 
program zaplatia 150 
eur.  
Objednávkový formulár 

Odborná konferencia Smart Cities v Prahe 
O urbanistickom plánovaní s ohľadom na energetickú úsporu a využitie obnoviteľných zdrojov 
bude odborná konferencia Smart Cities. Konať sa bude vo štvrtok 31. októbra od 9:00 h v 
priestoroch vily Grébovka v Prahe. Konferencia patrí k podujatiam súťaže BEFFA, nad ktorou 
naša Komora prevzala záštitu. 
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