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SKSI na Facebooku: 
V záujme skvalitňovania 
poskytovaných služieb našim členom 
sme zaregistrovali našu Komoru na 
sociálnej sieti Facebook. Získajte 
zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie a dajte nám LIKE!   

 

AUTORIZOVANÍ INŽINIERI A DOBROVOĽNÍ ČLENOVIA MAJÚ PRÍSTUP K NORMÁM STN: 

Komora zabezpečila prístup k normám každému členovi  

Možnosť využívať prístup k technickým normám, ktoré sú potrebné pre kvalitnú prácu každého 
inžiniera, zabezpečila Komora ako jednu z výhod pre svojich členov. V rámci členského príspevku 
majú autorizovaní inžinieri i dobrovoľní členovia (fyzické osoby) sprístupnené aktuálne normy po 
celý rok. „Prístup našich členov k normám zabezpečujeme na základe zmluvy medzi Komoru 
a Slovenským ústavom technickej 
normalizácie. Táto aktivita Komory je tu pre 
členov už od roku 2007,“ vysvetlila riaditeľka 
Úradu SKSI Diana Krížová. 

Inžinieri si môžu prezerať normy v PDF 
formáte. Rozdelené sú na  tri súbory. Každý 
súbor je určený pre istú kategóriu 
autorizácie členov. „Ide o tri balíky noriem – 
stavebné normy, normy z oblasti 
elektrotechniky a z oblasti technického 
a technologického vybavenia stavieb. Každý 
člen má podľa svojej autorizácie prístup ku 
konkrétnemu balíku v rámci svojho 
členského poplatku,“ priblížil predseda SKSI 
Vladimír Benko.  
V prípade potreby noriem z iného balíka, ako je ten v rámci danej kategórie, si môže záujemca 
priplatiť. 
 

SÚTN predložil cenovú ponuku 
Poplatky, ktoré členovia platia za prístup k normám v rámci ročného členského, sa od roku 2007 
nemenili. V dôsledku inflácie a zároveň zdražovania bol Slovenský ústav technickej normalizácie 
nútený predložiť predstaviteľom Komory novú cenovú ponuku. 

„Dostali sme možnosť vybrať si z dvoch variantov, ako zabezpečiť normy našim inžinierom pre 
ďalšie roky. Prvá možnosť je, že sa celkové ročné predplatné, ktoré je zahrnuté v členskom, zvýši 
z pôvodných 20 eur na 22,80 eur,“ vysvetlil šéf SKSI Vladimír Benko. Tento poplatok by 
predstavoval prístup každého člena ku konkrétnemu balíku noriem podľa kategórie jeho 
autorizácie.  
Druhým variantom cenovej ponuky od SÚTN je podľa Benka zlúčenie všetkých troch súborov 
noriem do jedného balíka. „Normy všetkých  skupín sa zlúčia do jednej skupiny a cena za túto 
službu bude 26,40 eur pre každého člena Komory. Rozdiel od prvej varianty je 3,60 eur, inžinieri 
by však mali v prípade potreby prístup ku všetkým balíkom noriem, “ dodal Benko.    

Varianty aktuálnej cenovej ponuky od SÚTN:                       

Ponuka SÚTN 

Predplatné pre 
1 užívateľa 
EUR s DPH / 

kalendárny rok 

Doobjednávka prístupu 
na 2. alebo 3. balík 

EUR s DPH / 
kalendárny rok 

Doobjednávka prístupu 
s možnosťou tlače 

EUR s DPH / 
kalendárny rok 

Dnešný stav: 
 jeden balík (a/b/c) 

19,92 € 12,00 € 35,29 € 

PONUKA A:  
jeden balík (a/b/c) 

22,80 € 13,00 € 42,00 € 

PONUKA B:  
všetky balíky 

26,40 € - 40,00 € 

 

Normy si môžete vytlačiť 
Normy si môže každý člen Komory vyhľadať cez web Slovenského technického ústavu 
normalizácie (www.sutn.sk). Heslá pre prístup k normám sú generované na komorové emailové 

https://www.facebook.com/SKSI.SR
https://www.facebook.com/SKSI.SR
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Viktória%20Čapčíková/Desktop/NewsLetter/jun%202013/4_2013/www.sutn.sk
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Najbližšie podujatia: 

Odborný seminár: Certifikácia podľa 
EN 1090 - Posudzovanie zhody 
konštrukčných dielcov oceľových 
konštrukcií podľa EN 1090-1+A1 
20. jún 2013, Košice 

Valné zhromaždenie SKSI 2013 
22. jún 2013, Košice 
 

Odborný seminár: Navrhujeme a 
staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie IV:  
Využitie rekuperácie v budovách 
26. jún 2013, Trenčín 

Odborná prednáška: Navrhovanie 
bezpečnostných zariadení na 
pozemných komunikáciách so 
zameraním na zadržiavacie systémy 
pre chodcov a vodiace zábradlia 
26. jún 2013, Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Neprešlo jazykovou úpravou.    

adresy, v prípade, že heslo stratíte či zabudnete, môžete si ho nechať automaticky vygenerovať 
priamo na webovej stránke Slovenského ústavu technickej normalizácie. Následne Vám bude  
nové heslo zaslané na Vašu komorovú adresu.  

Od roku 2009 si môžu inžinieri normy nielen pozerať vo formáte PDF, ale aj vytlačiť. Za poplatok 
a po vyplnení objednávky tak získajú prístup k jednorazovej tlači každej normy zo svojho balíka. 
„Objednávky na prípadnú tlač noriem prijímame na Úrade Komory v Bratislave. Posielame ich na 
SÚTN, kde normy  sprístupňujú,“  vysvetlila samostatná referentka  z Úradu SKSI v Bratislave 
Janette Masloviecová.  

Platnosť objednávky na tlač noriem je na jeden kalendárny rok. Každú normu si však môže člen 
vytlačiť len jedenkrát. „Musíme členov upozorniť, že aj pri tlači len jednej jedinej strany z normy 
systém počíta, akoby bola vytlačená celá norma, a preto už nedovolí vytlačiť ju druhýkrát. Preto 
odporúčame inžinierom, aby si v prípade tlače zadávali na tlač celú konkrétnu normu, nie len 
vybrané strany z nej,“ dodala Janette Masloviecová. 

Počas najbližších rokovaní s ústavom SÚTN bude cieľom Komory zabezpečiť, aby členovia 
zasielali požiadavky na tlač už priamo na SÚTN. „Zasielanie objednávok na tlač STN priamo na 
SÚTN, s vynechaním  Komory ako medzičlánku, by urýchlilo zabezpečenie prístupu členov 
k normám,“ zdôraznila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

  

Komora zbiera Vaše návrhy a pripomienky  
SKSI zverejňuje zoznam noriem, ku ktorým majú inžinieri prístup, na svojej webovej stránke. 
„V prípade, že nastane nejaký technický problém a norma zo zoznamu nie je sprístupnená na 

stránke SÚTN, členovia sa môžu obrátiť na 
inžiniera Pavla Rujáka. Komora ho menovala na 
spracovanie pripomienok, návrhov a na 
doplnenie zoznamu technických noriem pre 
členov. Za túto aktivitu sme mu veľmi vďační, 
pomáha nám to skvalitňovať služby, ktoré 
členom našej Komory poskytujeme,“ povedal 
šéf SKSI Vladimír Benko.  

Na základe požiadaviek na normy, ktoré 
kompletizuje od členov Pavol Ruják, 
každoročne rokujú predstavitelia Komory so 
SÚTN o prípadnom doplnení či vymenení 
noriem. 

Požiadavku na doplnenie chýbajúcej či nesprístupnenej normy a ďalšie technické pripomienky  
môžu členovia zasielať mailom na adresu rujak@zoznam.sk.                                                              red.                                                                  
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