
Slovenská komora stavebných inžinierov  www.sksi.sk 

POZVÁNKA NA  
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV  

Predstavenstvo Slovenskej komory stavebných inžinierov,  

so sídlom Mýtna 29, 811 07 Bratislava, IČO 30779022,  
zapísanej v Štatistickom registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR, (ďalej aj ako „SKSI“) 

zvoláva 

v súlade s ustanovením § 33 ods. 2 Zákona č. 138/1992 Zb. 

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
a článku 20 odsek (2) platného Štatútu Slovenskej komory stavebných inžinierov 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
Slovenskej komory stavebných inžinierov, 

ktoré sa bude konať dňa 26. mája 2018 o 9:00 hod.
v Aule akademika Bellu (B-101), Stavebnej fakulty STU v

Bratislave, Radlinského 11, 813 68 Bratislava 
(vstup do budovy z ulice Imricha Karvaša) 

s nasledujúcim programom: 
7:30 - 9:00 Registrácia
9:00 - 16:30 Rokovanie Valného zhromaždenia SKSI 

Verejná 
časť: 

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI, hymna SR
2. Vystúpenie pozvaných hostí
3. Predstavenie Regionálneho združenia SKSI Bratislava
4. Slávnostné udelenie ocenení SKSI

Neverejná 
časť: 

5. Schválenie programu Valného zhromaždenia SKSI 2018
6. Voľba pracovných komisií Valného zhromaždenia SKIS: Mandátová, Volebná a Návrhová komisia
7. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisu Valného zhromaždenia SKSI
8. Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia SKSI zo dňa 28. mája 2016
9. Správa Predsedu SKSI o činnosti a hospodárení SKSI od Valného zhromaždenia SKSI 2016

10. Správa Mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia SKSI
11. Diskusia k predloženým kandidátkam do volených orgánov SKSI a návrhy kandidátov z pléna
12. Voľby do volených orgánov SKSI: Predstavenstvo, Autorizačná komisia, Disciplinárna komisia, Etická rada,

Dozorná rada
13. Správy predsedov volených orgánov SKSI o činnosti od Valného zhromaždenia SKSI 2016:

Autorizačná komisia, Disciplinárna komisia, Etická rada, Dozorná rada
14. Vyhlásenie výsledkov volieb do Predstavenstva SKSI
15. Vystúpenie kandidátov na predsedu a podpredsedov SKSI
16. Voľba predsedu a podpredsedov SKSI
17. Schválenie účtovnej závierky a Výročnej správy za roky 2016 a 2017
18. Schválenie úpravy rozpočtu SKSI na rok 2018 a návrhu rozpočtu na roky 2019 a 2020
19.

Návrhy a schválenie zmien vnútorných poriadkov SKSI20.

Všeobecná diskusia
21.1 Návrhy z členských schôdzí regionálnych združení SKSI

21.

Vyhlásenie celkových výsledkov volieb do volených orgánov SKSI22.

Záver

V Bratislave dňa 23. apríla 2018

Vladimír Benko 

predseda SKSI 

Materiály na zasadnutie Valného zhromaždenia budú zverejnené v Členskej zóne na webovej stránke www.sksi.sk. V tlačenej forme budú materiály 

k dispozícii pri registrácii na Valnom zhromaždení SKSI dňa 26. mája 2018.

POUČENIE 
 Člen SKSI môže na základe písomného poverenia (splnomocnenia) poveriť iného člena SKSI, aby ho zastupoval na Valnom zhromaždení

a hlasoval v jeho mene. Zastúpený člen SKSI (splnomocniteľ) sa považuje za prítomného prostredníctvom zástupcu. Splnomocnenie je
potrebné doručiť splnomocnencovi osobne alebo poštou najneskôr do začatia Valného zhromaždenia.

 Autorizovaného inžiniera môže na základe splnomocnenia zastupovať len autorizovaný inžinier. Splnomocnenie musí byť podpísané a označené
odtlačkami autorizačnej pečiatky splnomocniteľa a splnomocnenca, ktorý svojím podpisom súhlasí s ustanovením za splnomocnenca.

 Dobrovoľných členov - fyzické osoby môže zastupovať aj autorizovaný inžinier. Splnomocnenie musí byť podpísané  splnomocniteľom
a splnomocnencom, ktorý svojím podpisom súhlasí s ustanovením za splnomocnenca.

 Dobrovoľných členov - právnické osoby môže zastupovať konateľ zapísaný v obchodnom registri SR alebo iná osoba na základe notársky
overeného splnomocnenia alebo na základe konateľom a splnomocnencom podpísaného splnomocnenia označeného originálom odtlačku

autorizačnej pečiatky, pečiatky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru alebo na energetickú certifikáciu,
ktorej je konateľ oprávneným držiteľom.

 V zmysle Štatútu SKSI je účasť členov komory na Valnom zhromaždení SKSI členským právom a nepatrí za ňu žiadna náhrada ani odmena

z rozpočtu SKSI.

23.

Návrh na úpravu členského príspevku SKSI

http://www.sksi.sk/



