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ÈÍSLO 3/2004

Apríl 2004 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Aktuálne informácie o činnosti SKSI môžete nájsť
na webovej stránke: www.sksi.sk

Záznam z Valného zhromaždenia SKSI,

ktoré sa konalo dňa 24. 4. 2004

na Stavebnej fakulte STU v Bratislave

Rokovanie valného zhromaždenia začalo hymnou SR. Valné
zhromaždenie otvoril o 10.00 hod. predseda SKSI prof. Ing. Dušan
Majdúch, PhD., ktorý privítal prítomných členov komory a hostí.

� Predseda konštatoval, že sa prezentovalo 193 autorizovaných
inžinierov (AI) a 1047 plných mocí z celkového počtu 4335 AI,
23 dobrovoľných členov a 16 plných mocí z celkového počtu
364 a 6 právnických osôb z celkového počtu 50. Skonštatoval,
že valné zhromaždenie (VZ) sa nemôže platne uznášať, keďže
nie je prítomná najmenej jedna tretina členov komory vrátane
zastúpených. Z toho dôvodu predseda o 10.10 hod prerušil ro-
kovaciu časť VZ na jednu hodinu.

� S príhovorom vystúpil Ing. arch. Kovačik, generálny riaditeľ
sekcie výstavby Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
SR. Hovoril o novele zákona č. 138/1992 Zb., ktorá je členom
a širokej odbornej verejnosti prístupná na webovej stránke. Ďa-
lej pripomenul, že pri nespokojnosti s výrokom skúšobnej komi-
sie sa skúšaný bude môcť obrátiť na ministerstvo.

� Dekan SvF STU v Bratislave prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
vo svojom  príhovore privítal prítomných na pôde univerzity a po-
núkol spoluprácu so SKSI. Uprednostňuje model celoživotného
vzdelávania princípom trojstupňového vzdelávania.

� Prof. Ing. Viera Medelská, DrSc. ako predsedníčka SZSI
poďakovala za napredujúcu spoluprácu medzi SKSI a SZSI.

� Predseda Slovenského elektrotechnického zväzu Ing. Kin-
češ skonštatoval, že spolupráca so SKSI v minulom roku veľmi
pokročila a nedá sa porovnať s predchádzajúcou spoluprácou.

� S prejavom vystúpil aj predseda ZOIT-u p. Nomilner. Cie-
ľom ZOIT-u je legislatívna úprava postavenia technikov a návrh
inštitútu autorizovaného technika. Od 19. 4. do 7. 5. 2004 je na
internete novela zákona, ktorá nerieši problém autorizovaného
technika, rieši len inštitút krajinného architekta.

� Ing. arch. Kovačik, generálny riaditeľ sekcie výstavby MVRR
SR ospravedlnil ministra L. Gyurovszkého a vyhlásil, že minister-
stvo bude naďalej prehlbovať proces spolupráce a integrácie.

� Za SKA vystúpil viceprezident Ing. arch. Somora, poprial
prítomným úspechy v práci a vyjadril nádej, že v čase spoločnej
Európy sa obe komory budú navzájom podporovať.

� Ing. Slávik ako prezident ZSPS skonštatoval, že nastal ná-
rast stavebnej produkcie na Slovensku a Slovensko potrebuje
stavbárov. Stále je podiel stavebníctva na HDP minimálny.

� Združenie pre stavebné právo Slovenska zastupovala jeho
predsedníčka JUDr. Kopšová. Spoločnosť pôsobí len štvrtý rok
a jej hlavnou úlohou je vytvoriť platformu pre profesijné a stavov-
ské organizácie, ktoré tu pôsobia.

� Ing. Lukáč zo Slovenskej komory geodetov a kartografov
prítomných pozdravil a vyjadril sa, že od vzniku komory bol
úzky kontakt so SKSI. Obe komory sa snažili o zachovanie ko-

môr ako takých. Súčasne prejavil nesúhlas s výkonom povolania
geodet formou viazanej živnosti.

� Predseda SKSI oficiálne ukončil odbornú časť a poďakoval
hosťom za ich príhovory. Rokovaciu časť znovu otvoril o 11.20
hod. Oznámil prítomným, že ide o volebné VZ. Valné zhromaž-
denie sa môže platne uznášať s počtom prítomných členov ko-
mory. Pripomenul, že hlasy sa budú opätovne spočítavať ešte
pred voľbami. Prítomní si chvíľkou ticha uctili pamiatku zosnu-
lých členov komory.

� Boli predložené návrhy na zmenu Rokovacieho poriadku
VZ SKSI:

V čl. 4 posledná veta znie: Koniec prezentácie pri volebnom
zhromaždení je 30 min. pred voľbami do orgánov SKSI.

V čl. 5 sa dopĺňa bod 5.4: Materiál na VZ musí byť zverejnený
7 dní pred konaním VZ na webovej stránke

Čl. 6 bod 6.1 znie: Predstavenstvo poverí vedením VZ pred-
sedu alebo niektorého z podpredsedov SKSI.

Čl. 7 znie: Hlasovanie na VZ prebieha nasledovne:Pri hlaso-
vaní o programe VZ, voľbe overovateľov a voľbe členov pra-
covných komisií VZ hlasujú prítomní členovia bez zastúpených.

Pri hlasovaní o všetkých ostatných návrhoch hlasujú prítomní
členovia vrátane zastúpených.Hlasovanie môže byť verejné ale-
bo tajné. O spôsobe hlasovania rozhodne VZ pred hlasovaním.
Pokyn na hlasovanie dá predsedajúci, pričom jasne oznámi,
o čom sa hlasuje. Tajné hlasovanie sa vykoná odovzdaním hlaso-
vacích lístkov do volebných schránok. Spôsob vyplnenia voleb-
ného lístka a systém vyhodnotenia platných volebných lístkov
oznámi pred hlasovaním predseda volebnej komisie.

Verejné hlasovanie sa vykoná hlasovacími lístkami označe-
nými pečiatkou SKSI. Hlasuje sa v poradí: kto je za, kto je proti,
kto sa zdržal. Návrhy sú pri verejnom hlasovaní schválené, ak za
návrhy hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov vrá-
tane zastúpených v čase hlasovania. Výsledky hlasovania sa uve-
dú do správy o výsledkoch hlasovania a do záznamu z rokovania
VZ. K článku 5, bod 5.4 prebehlo hlasovanie. Za: 192, proti: 0,
zdržali sa: 2. Návrh bol prijatý.

� Vedením schôdze bol predstavenstvom poverený podpred-
seda SKSI Ing. Igor Urban, PhD.

� Doplnok do programu VZ. Bol navrhnutý čas trvania dis-
kusných príspevkov: príspevok v prvej časti diskusie v trvaní 2
minút, príspevok vo všeobecnej časti v trvaní 3 minút, kandidát
na predsedu - príspevok v trvaní 5 minút. Schválenie programu
za: 204, proti: 0, zdržali sa: 1. Program VZ bol prijatý.

� Za overovateľov zápisu boli navrhnutí: prof. Juhás (KE) a Ing.
A. Vyskoč (BA). Za: 193, proti: 0, zdržali sa: 0. Overovatelia boli
odsúhlasení.

� Vyhotovením zápisu bola poverená p. Vojtechová z RK
Žilina.

� Návrh do návrhovej komisie: doc. Fučila, Ing. Ďurďa, Ing.
Jakubov. Za: 181, proti: 0, zdržali sa: 3. Komisia bola schválená.

� Návrh do volebnej komisie: Ing. Hanzel, Ing. Kati, Ing.
Psota, Ing. Dupkala, Ing. Kozáček František, Ing. Kružel, Ing.
Závacký Jozef (ZA), Ing. Hrubovčák, Ing. Paňák Ladislav, Ing.
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Ilavský, Ing. Hubinský Pavol, Ing. Šinka, ml.. Za: 196, proti: 0,
zdržali sa: 4.

� Návrh do mandátovej komisie: Ing. Nash, Ing. Gajarský,
Ing. Nagy. Za: 196, proti: 0, zdržali sa: 2.

� Správu o činnosti a hospodárení SKSI od VZ 2003
predniesol jej predseda prof. Majdúch. Vo svojej správe
okrem iného uviedol, že činnosť komory za posledný rok
bola atypická. Predstavenstvu vyplynula úloha z minulého
VZ – uskutočniť volebné VZ do 30. 4. 2004 a pripraviť
materiál Návrhy smerovania činnosti SKSI na verejnú
diskusiu. Situácia v živote SKSI bola ovplyvnená skutočnosťou,
že sa muselo vyvíjať maximálne úsilie o zachovanie komory
zo zákona. Delegácie SKSI a SKA sa zúčastnili na oboch
prístupových rokovaniach v Bruseli o uznávaní kvalifikácie
pre výkon povolania architekt a voľného pohybu osôb
a tovaru. V septembri bola založená Európska rada
inžinierskych komôr, v októbri sa uskutočnilo rokovanie
zväzov a komôr krajín V4, bola podpísaná Zmluva
o spolupráci s Maďarskou inžinierskou komorou.
Ďalej predseda prítomných oboznámil s výsledkom
hospodárenia za rok 2003, s návrhom rozpočtu na rok 2004,
s návrhmi smerovania činnosti SKSI a s plánom nosných úloh.

� Za Autorizačnú komisiu SKSI (AK) predniesol správu jej
predseda Ing. Miloš Nevický, PhD. Uviedol, že AK pracovala
v počte 13 členov, dvaja členovia odstúpili pred VZ v roku
2003 a boli nahradení novými členmi – Ing. Ján Jakubov (PS)
a prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. (TTEVS). S ohľadom na
zmenu zloženia odborných špecializácií boli do AK kooptovaní
ďalší noví členovia pre odbor elektrotechnické zariadenia,
VHS a výrobné technologické zariadenia. Autorizačná
komisia rozhodla o vyčiarknutí zo zoznamu tých inžinierov,
ktorí boli zapísaní bez vykonania odbornej skúšky. U tých
žiadateľov, ktorí doteraz nevykonali úplnú odbornú skúšku
rozhodla, že nebudú do zoznamu zapísaní, kým nevykonajú
chýbajúcu časť skúšky.
Ďalej uviedol, že predstavenstvo požiadalo AK o zníženie
poplatkov za vykonanie skúšky, o čom AK rozhodla kladne.
Taktiež predstavenstvo požiadalo AK, aby pozastavila
udeľovanie výnimiek z vysokoškolského vzdelania pre
žiadateľov o autorizáciu so stredoškolským vzdelaním,
odvtedy AK výnimky neudeľuje.

� Správu Disciplinárnej komisie SKSI (DK) za uplynulý rok
predniesol Ing. Vladimír Hanzel. V tejto správe skonštatoval,
že disciplinárna komisia prevzala od predchádzajúcej DK
jeden neuzavretý prípad. Po jeho preštudovaní rozhodla, že
v zmysle zákona 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
a v zmysle vnútorných poriadkov neboli splnené podmienky
na začatie disciplinárneho konania. V ďalšom prípade išlo
o sťažnosť člena SKSI, pričom rovnako neboli splnené
podmienky pre začatie disciplinárneho konania.

� Predseda Etickej rady SKSI (ER) Ing. Ján Ďurica vo svojom
prejave najprv pozdravil prítomných a konštatoval, že 6-členná
ER riešila za posledný rok 2 podnety. Prvý sa týkal problematiky
projektovania a vzniku škody. Druhý sa týkal závažných
nedostatkov pri realizácii a dozorovaní stavby. Ďalšie
podnety na neetický postup autorizovaných stavebných
inžinierov boli riešené písomnou formou – odpoveďami
na konkrétne otázky.

� Správu Výboru pre európsku integráciu SKSI predniesol
doc. Vladimír Benko, ktorý informoval prítomných o úlohách
výboru, jeho činnosti za posledný rok, členstve v európskych
organizáciách a zahraničných aktivitách SKSI.

� Predseda Dozornej rady SKSI (DR) Ing. Ján Tomko v správe
za minulý rok skonštatoval, že správa revíznej komisie
nebola k dispozícii pred konaním členskej schôdze
RZ Bratislava, dňa 8. 4. 2004. Ďalej uviedol, že prideľovanie
finančných prostriedkov nebolo schválené Správnou radou.
Čo sa týka prešetrenia opodstatnenia objednávky SBS DR
konštatuje, že na základe atmosféry vyvolanej nezvládnutím
organizácie VZ v Prievidzi, došlo zo strany niektorých
členov SKSI k hrubým vyhrážkam na adresu zamestnankýň
úradu SKSI a na základe tohto predstavenstvo rozhodlo
o dočasnom zabezpečení úradu komory. Čo sa týka
vynaložených finančných prostriedkov na zabezpečenie SBS
DR konštatuje, že spoločnosti SBS Group 4 Falck Bratislava
boli uhradené finančné prostriedky vo výške 72 Sk/hod./osoba
v trvaní 40 pracovných dní pre 2 osoby. Ďalej DR konštatuje
závažné nedostatky v procese obstarávania vybavenia
úradu výpočtovou technikou. Bola zrušená zmluva
s maklérskou spoločnosťou z dôvodu neefektívnej činnosti
a k faktúram nad 30.000,- Sk nebolo dokladované uznesenie
predstavenstva o použití finančných prostriedkov. Efektívnosť
vynakladania prostriedkov v regionálnych kanceláriách bola
v súlade so štatútom a uzneseniami predstavenstva.

� Prof. Majdúch predniesol správu o kontrole plnenia
uznesení z VZ 2003, kde skonštatoval, že uznesenia boli
prevažne splnené, plnenie niektorých ešte trvá. Nesplnené
boli tie, u ktorých to neumožňuje legislatíva.

� Správu o výsledku kontroly vynaložených finančných
prostriedkov SKSI za rok 2002 a 1. štvrťrok 2003
predniesol Ing. Dušan Mišík, prvý podpredseda SKSI a člen
pracovnej skupiny pre hospodársku a plánovaciu činnosť.
Z hľadiska vedenia účtovníctva komisia zistila, že boli
nesprávne zaúčtované 3 zálohové faktúry a 1 proformafaktúra
ako daňové doklady. Z hľadiska úplnosti chýba vyúčtovanie
plesu SKSI z januára 2002. Z hľadiska oprávnenosti
vynaložených nákladov sú podľa názoru komisie
nadhodnotené faktúry za vyhotovenie a dodanie odborných
publikácií. Čo sa týka seminárov organizovaných na
zabezpečenie celoživotného vzdelávania inžinierov boli
podľa komisie niektoré dohody o spolupráci pri organizovaní
podujatia podpísané po termíne konania podujatia. Spolok
statikov Slovenska, Spolok inžinierov pozemných stavieb,
Spolok elektrotechnických inžinierov fakturovali SKSI doplatky
za účasť členov SKSI na seminároch v nadhodnotených
výškach. Pri spolupráci so spolkami a inými organizáciami
neboli preukázané náklady na akcie, ako 8. Inžiniersky deň
v Bojniciach a Valné zhromaždenie SKSI 2002 v Prievidzi.

Diskusia
� Rozpor predstavenstva a autorizačnej komisie v súvislosti
s preautorizáciou (doc. Adamča)
� V návrhu smerovania činnosti SKSI je zmätočné znenie
2. variantu (Ing. Kohút)
� Vyslovená vďaka Ing. Mišíkovi za vypracovanie správy
z kontroly hospodárenia (Ing. Špánik)
� Pri zápise inžinierov do zoznamu bez vykonania skúšky
a bez súhlasu autorizačnej komisie ide o zneužitie pečiatky
so štátnym znakom. Spochybnenie neuznávania plných mocí
na VZ bez autorizačnej pečiatky (Ing. Petráš)
� Neuznanie plných mocí na VZ bez autorizačnej pečiatky
je v súlade s uznesením VZ z 11. 4. 2003 v BB, čl. 12, ods. 1
(prof. Majdúch)

� Návrh, aby bola prerušená diskusia a pristúpilo sa k voľbám.
Prebehlo hlasovanie. Za: 191, proti: 1, zdržali sa: 2. Návrh bol
schválený a diskusia bola prerušená.
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� Prítomných oslovil predseda volebnej komisie Ing. Hanzel
a usmernil priebeh volieb. Volebná komisia spočíta aj hlasy na
návrh smerovania SKSI.

� Ing. Nash ako predseda mandátovej komisie podal správu
o počte prítomných a zastúpených na VZ. Prítomných ASI: 201,
DČ: 20, PO: 6, zastúpení ASI: 919, DČ: 16, DČ: 141 (DČ, ktorých
zastupujú ASI). Vrátane plných mocí je účasť na VZ nasledovná:
ASI je 1120, DČ je 177, PO je 6.

� Hlasovalo sa o tajnom spôsobe volieb na tomto VZ. Za:
1258, proti: 0, zdržali sa: 0. Bol odsúhlasený tajný spôsob volieb.

� Hlasovalo sa o 2. variantu vyhodnocovania volieb do pred-
stavenstva – zastúpenie všetkých oblastí. Za: 1200, proti: 58,
zdržali sa: 11. Bol odsúhlasený 2. variant vyhodnocovania volieb
do predstavenstva.

� Hlasovalo sa za 2. variant vyhodnocovania volieb do autorizač-
nej komisie – zastúpenie všetkých odborností. Za: 1121, proti: 4, zdržali
sa: 4. Bol odsúhlasený 2. variant vyhodnocovania volieb do AK.

� Priestor dostali kandidáti na predsedu SKSI – Ing. Ján Kyseľ
a prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

� Prebehli voľby do orgánov SKSI. Pokiaľ volebná komisia
spočítavala hlasy, pokračovala diskusia:
� Návrh, aby sa do uznesenia dostala úloha, že VZ ukladá
predstavenstvu vyvinúť zmenu v § 35 – konkrétne ide
o vypustenie ods. 2 (Ing. Hoťka)
� Rozsah oprávnenia pre vedenie uskutočňovania stavieb
(Ing. Ivanov)
� Novela zákona č. 138/1992 Zb., zákon o stavebnom
poriadku, technici, vzdelávanie, vydávanie odborného
časopisu a publikácií (Ing. Stasselová)
� Návrh zmeny pomenovania osôb pôsobiacich vo výstavbe
(Ing. Krč)
� Plnenie záverov z VZ, zastavenie odb. činnosti SKSI,
nezáujem členov o činnosť (Ing. Šepáková)
� Je potrebné vyvodiť závery zo zlého hospodárenia v SKSI
(Ing. Špánik, Ing. Kinčeš).
� Kritériá pri výbere dodávateľa výpočtovej techniky, ako aj
dôvody, prečo bola vybratá dodávateľská firma s vyššou
cenovou ponukou (doc. Benko)
� Potreba existujúcich regiónov a krajských odborných
sekcií, návrh do uznesenia VZ – zabezpečiť prepracovanie
vnútorných predpisov a pokračovať v decentralizácii
(Ing. Jakubov)
� Je úlohou SKSI chrániť profesijné a ekonomické práva
členov, zjednodušiť zákon, zjednotiť oprávnenia, prácu v SKSI
„zelektronizovať“ (Ing. Nash)
� Občiansky zákonník upravuje vzťah medzi SKSI a inými
subjektmi, vzťah medzi SKSI a členom upravuje štatút
(dr. Kopšová)
� Pracovníci stavebných úradov by mali byť autorizovanými
inžiniermi (Ing. Stejskal)
� Členom budú vrátené preplatky a zaslané listy, čo majú
uhradiť – nepôjde o všeobecný list ako v minulosti
(Ing. Mozgay)
� Spojiť cenníky Uniky, SKA, SKSI (Ing. Martinček)

� Ing. Hanzel oznámil výsledky volieb: bolo vydaných
hlasovacích lístkov 227, odovzdaných 214, neplatných 24.
Počet platných hlasov 1210.
Voľba predsedu SKSI – za predsedu na nové funkčné
obdobie 4 rokov bol zvolený prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD,
Ivanka pri Dunaji, (počet hlasov) 624
Voľba 4 podpredsedov:
doc. Ing. Vladimír Benko, PhD. (TT) 528
Ing. Miloš Nevický, PhD. (KE) 470
Ing. Dušan Mišík (ZA) 409
Ing. Miloš Hudoba, PhD. (BB) 392

Voľba členov predstavenstva:
Ing. Edita Cmarková (TN) 722
Ing. Ján Ďurica (BB) 684
Ing. Ján Kyseľ (TT) 660
Ing. Vladimír Durbák (PO) 658
Ing. Jaroslav Burda (NR) 599
doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc. (KE) 598
Ing. Igor Urban, CSc. (ZA) 573
doc. Ing. Jozef Fučila, PhD. (BA) 568
Voľba ďalších 2 členov predstavenstva podľa poradia:
Ing. Jozef Antol (PO) 597
Ing. František Lužica (NR) 583
Voľba členov Autorizačnej komisie SKSI:
Ing. Darina Stasselová (PS) 743
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. (TVS) 569
prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc. (statika) 538
Ing. Helena Horňáková (elektro) 504
Ing. Jaroslav Prokop (TG) 474
Ing. Ján Heriban (VS) 474
Ing. Jozef Antol (DS) – vzdal sa 406
Ing. Ján Kollár (VUS) 307
Voľba člena autorizačnej komisie s právnickým vzdelaním:
JUDr. Oľga Kopšová 802
Voľba ďalších 4 členov autorizačnej komisie podľa poradia:
Ing. Ján Jakubov (PS) 530
Ing. Pavel Filip (TVS) 517
Ing. Bohumil Bohunický (statika) 505
Ing. Stanislava Horňáková (PS) 476

Voľba Dozornej rady SKSI:
Ing. Milada Žipajová 993
Ing. Ján Petržala 983
Ing. Mária Ďurčáková 892
Ing. Ján Gála 872
Ing. Boris Vrábel 831
Ing. Veronika Lučanská 831
Ing. Pavol Adamec 801
Ing. Marian Petráš 741
Ing. Koloman Prónay 716
Ing. Ľubomír Kučera 668
Ing. Štefan Rajčan 615

Voľba Etickej rady SKSI:
Ing. Ján Ďurica - vzdal sa 800
Ing. Oľga Szabóová 630
prof. Ing. Peter Turček, PhD. 628
doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 600
Ing. Alexander Lieskovský 530
Ing. Mikuláš Matisko, CSc. 491
prof. Ing. Ivan Gschwendt, PhD. 483

Voľba Komisie pre zahraničie SKSI:
doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, PhD. – vzdal sa           1082
prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD.           1005
Ing. Mikuláš Martinček, CSc. 798
prof. Ing. Ján Hudák, CSc. 744
doc. Ing. Július Šoltész, PhD. 622
Ing. Jozef Kurimský 616
Ing. Anna Štulrajterová 592
doc. Ing. Jaroslav Halvoník, PhD. 551
Ing. Rudolf Ároch, PhD. 528

Výsledky hlasovania o smerovaní SKSI:
1. variant 169
2. variant           1066
3. variant   23
Zvolený variant znie: Centrálny úrad v Bratislave, možnosť

vytvoriť administratívne kancelárie v sídlach VÚC s možnosťou
združovania sa do jestvujúcich regionálnych združení.
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Uznesenie z Valného zhromaždenia SKSI
konaného dňa 24. apríla 2004 v miestnosti B 001 (aule)
na Stavebnej fakulte STU, Radlinského 11 v Bratislave

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. Správu o činnosti a hospodárení SKSI od valného zhromaž-

denia v roku 2003, prednesenú predsedom SKSI prof. Ing. Duša-
nom Majdúchom, PhD.;

2. Správu autorizačnej komisie, prednesenú predsedom AK
komisie Ing. Milošom Nevickým, PhD.;

3. Správu disciplinárnej komisie, prednesenú predsedom DK
Ing. Vladimírom Hanzelom;

4. Správu etickej rady, prednesenú predsedom ER Ing. Jánom
Ďuricom;

5. Správu výboru pre európsku integráciu, prednesenú jej
predsedom doc. Dr. Ing. Vladimírom Benkom, PhD.;

6. Správu dozornej rady, prednesenú predsedom DR Ing. Já-
nom Tomkom;

7. Správu revíznej komisie, vytvorenej v zmysle uznesenia
VZ 2003 (za účasti členov DR), o podrobnom vyhodnotení hos-
podárnosti výdavkov za obdobie 2000-2003, o podrobnom
preskúmaní vzájomných finančných väzieb a zmlúv, ich výhod-
nosti s IAS, o preskúmaní vyplácania odmien a cestovných úhrad
pre členov orgánov komory za uvedené obdobie, aj s prínosom
za jednotlivé použitie finančných prostriedkov, o prehodnotení
vyplatenia preddavku 75 % na renováciu priestorov v Košiciach.

 
II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2003 overenú audítorom

a rozpočet na rok 2004;
2. Plán činnosti SKSI na rok 2004;
3. Smerovanie činnosti SKSI (2. variant) v tomto znení:
Centrálny úrad SKSI v Bratislave, možnosť vytvoriť adminis-

tratívne kancelárie v sídlach VÚC s možnosťou združovania sa
do jestvujúcich regionálnych združení;

4. Správu o plnení uznesení z VZ 2003;
5. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI s odsú-

hlasenými zmenami;
6. Členské príspevky do SKSI:
(1) Príspevok pri zápise člena Komory (autorizovaného inži-

niera) je 3500,-Sk.
(2) Príspevok pri zápise dobrovoľného člena Komory je 2000,- Sk.
(3) Základný príspevok pri zápise člena Komory (autorizo-

vaného inžiniera a dobrovoľného člena), ktorý poberá starobný
dôchodok je 1500,- Sk.

(4) Člen komory - fyzická osoba (autorizovaný inžinier
a dobrovoľný člen) platí základný príspevok na činnosť Komory
3000,- Sk, ak členstvo vzniklo v druhom polroku je príspevok
v polovičnej výške. (1) Inžinier zapísaný v Zozname inžinierov
platí aj ďalší príspevok na činnosť komory vo výške 0,01 % zo
základu dane z činnosti inžiniera za predchádzajúce zdaňovacie
obdobie so zaokrúhlením smerom nadol na celé sto koruny.

(5) Príspevok právnickej osoby podľa čl. 3 ods. 6 písm. a) je
2000,- Sk za každého inžiniera – zamestnanca (autorizovaného
inžiniera).

(6) Člen Komory – zamestnanec právnickej osoby podľa čl. 3
ods. 6 písm. a), ktorá je členom Komory platí ročný príspevok
1000,- Sk.

(7) Príspevok právnickej osoby podľa čl. 3 ods. 6 písm. b) je
ročne 7000,- Sk.

(8) Člen Komory – zamestnanec právnickej osoby podľa čl. 3
ods. 6 písm. b), ktorá je členom Komory platí ročný príspevok
1000,- Sk.

(9) Príspevok člena (autorizovaného inžiniera a dobrovoľ-
ného člena) poberajúceho starobný dôchodok je 1000,- Sk ročne.

(10) Hosťujúci člen platí pri uznaní oprávnenia príspevok
5000,- Sk. V ďalších rokoch platí príspevok 3000,- Sk ročne.

(11) Príspevok člena nad 70 rokov, člena v sociálnej núdzi,
člena/ky na materskej dovolenke je 350,- Sk ročne.

(12) Príspevok člena – študenta je 100,- Sk.
(13) Príspevok pri zápise člena – študenta do Komory je 100,- Sk.
(14) Príspevok člena a príspevok hosťujúceho člena je splat-

ný do 31. marca príslušného roku. Pri úhrade príspevkov po sta-
novenej lehote splatnosti sa výška príspevku zvyšuje automatic-
ky o 100,- Sk za každý začatý mesiac omeškania.

(15) Úhradu príspevku inžiniera môže predstavenstvo uznať
aj po termíne splatnosti, po preukázaní dokladov o okolnostiach,
ktoré mu bránili splniť si túto povinnosť.

III. Valné zhromaždenie potvrdzuje:
� Výsledky volieb do jednotlivých orgánov SKSI na základe
vyhodnotenia volebnej komisie, vyplývajúce zo zápisnice
volebnej komisie, ktorá bude prílohou uznesení z VZ;
� Výsledky volieb na 4-ročné funkčné obdobie v zmysle
zápisnice predsedu volebnej komisie sú nasledovné:

Zloženie predstavenstva SKSI:
Predseda:
prof. Dušan Majdúch (s počtom hlasov) 624
Podpredsedovia:
doc. Vladimír Benko - TT 528
Ing. Miloš Nevický - KE 470
Ing. Dušan Mišík – ZA 409
Ing. Miloš Hudoba – BB 392
Členovia predstavenstva:
Ing. Edita Cmarková - TN 722
Ing. Ján Ďurica - BB 684
Ing. Ján Kyseľ - TT 660
Ing. Vladimír Durbák - PO 658
Ing. Jaroslav Burda - NR 599
doc. Štefan Kolcun - KE 598
Ing. Igor Urban - ZA 573
doc. Jozef Fučila - BA 568
Voľba ďalších 2 členov predstavenstva podľa poradia:
Ing. Jozef Antol – PO 597
Ing. František Lužica – NR 583

Voľba autorizačnej komisie:
Ing. Darina Stasselová – PS 743
prof. Jaroslav Valášek - TZB 569
prof. Pavol Juhás - STAT 538
Ing. Helena Horňáková - EL 504
Ing. Jaroslav Prokop - TG 474
Ing. Ján Heriban - VHS 474
Ing. Jozef Antol - DS 406
Ing. Ján Kollár - VUS 307
Voľba člena autorizačnej komisie s právnickým vzdelaním:
JUDr. Oľga Kopšová 802
Voľba ďalších 4 členov autorizačnej komisie podľa poradia:
Ing. Ján Jakubov - PS 530
Ing. Pavel Filip - TZB 517
Ing. Bohumil Bohunický – STAT 505
Ing. Stanislava Horňáková – PS 476
Voľba dozornej rady:
Ing. Milada Žipajová 993
Ing. Ján Petržala 983
Ing. Mária Ďurčáková 892
Ing. Ján Gála 872
Ing. Boris Vrábel 831
Ing. Veronika Lučanská 831
Ing. Pavol Adamec 801
Ing. Marian Petráš 741
Ing. Koloman Prónay 716
Ing. Ľubomír Kučera 668
Ing. Štefan Rajčan 615
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Voľba etickej rady:
Ing. Ján Ďurica 800
Ing. Oľga Szabóová 630
prof. Peter Turček 628
doc. Vincent Kvočák 600
Ing. Alexander Lieskovský 530
Ing. Mikuláš Matisko 491
prof. Ivan Gschwendt 483
Voľba Komisie pre zahraničie:
doc. Vladimír Benko           1082
prof. Karol Kaldarár           1005
Ing. Mikuláš Martinček 798
prof. Ján Hudák 744
doc. Július Šoltész 622
Ing. Jozef Kurimský 616
Ing. Anna Štulrajterová 592
doc. Jaroslav Halvoník 551
Ing. Rudolf Ároch 528

Pokiaľ sa zvolený kandidát zo zdravotných alebo osobných
dôvodov vzdá svojho členstva vo volenom orgáne, postupuje
na jeho miesto ďalší člen podľa poradia získaných hlasov v zmysle
zápisnice volebnej komisie.

IV. Valné zhromaždenie novozvolenému predstavenstvu
ukladá:

1) Pripraviť zmeny vnútorných poriadkov, ktoré prejdú verejnou
diskusiou prostredníctvom internetu v zmysle novely zákona 138/
1992 Zb. v znení neskorších predpisov v termíne do 6 mesiacov od
jej účinnosti a predložiť ich na schválenie na najbližšie VZ.

2) Dbať na rast odbornosti členov komory a podporovať ich
odborné vzdelávanie. Členovia komory nie sú povinní preukazo-
vať komore zvyšovanie svojej odbornosti s výnimkou prípadov
stanovených zákonom č. 138/1992 Zb. v znení neskorších pred-
pisov.

3) Vytvoriť komisiu pre integráciu SR v Európskej únii na
pomoc autorizovaným inžinierom začleniť sa na stavebnom
trhu v EÚ.

4) Vytvoriť komisiu pre vzdelávaciu činnosť komory zloženú
zo zástupcov jednotlivých odborných sekcií. Úlohou komisie
bude koordinácia vzdelávania členov komory.

5) Vytvoriť komisiu pre legislatívnu činnosť za účelom koor-
dinácie činnosti so štátnou správou pri príprave noviel zákonov
a právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania autori-
zovaného inžiniera. Presadzovať v novele zákona č. 138/1992
Zb. v znení neskorších predpisov pôvodné znenie § 5 ods. 4, t.j.
v znení novely č. 554/2001 Z.z.

6) Splnomocniť 1. podpredsedu na zvolanie členských schôdzí
RZ v tých regiónoch, kde predseda RZ nebol zvolený zároveň
za podpredsedu komory.

7)Vyvinúť legislatívnu iniciatívu s cieľom nasledovnej zmeny
§ 35 zákona č. 138/92 Zb. v znení neskorších predpisov:

8) Prešetriť a preveriť zistené nedostatky hospodárenia v roku
2002 a za 1. štvrťrok 2003 uvedené v správe revíznej komisie za
účasti členov DR vytvorenej v zmysle uznesenia z VZ 2003
a urobiť potrebné opatrenia za účelom ich odstránenia a nahra-
denia vzniknutých škôd.

9) Preferovať výhodný elektronický kontakt medzi jednotli-
vými orgánmi komory ako aj ich jednotlivými členmi. Touto for-
mou zefektívniť činnosť aj na regionálnej úrovni.

10) Vyhodnotiť diskusné príspevky účastníkov VZ a zaujať
k nim stanovisko.

Návrhová komisia pracovala v zložení:
doc. Ing. Jozef Fučila, PhD., RZ Bratislava – predseda,
Ing. Jozef Ďurďa, RZ Bratislava,
Ing. Ján Jakubov, RZ Košice

Zapísal: doc. Ing. Jozef Fučila, PhD.
Predsedajúci ukončil valné zhromaždenie o 18.50 hod.
Záznam z VZ zapísala: Janka Vojtechová

V Bratislave dňa 2. 4. 2004
Overili: Ing. Anton Vyskoč, prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.

Príhovor predsedu SKSI

Dámy a páni,
dovoľte mi stručne načrtnúť svoju predstavu o činnosti pred-

sedu SKSI. Čo sa týka náročnosti práce, môžem zodpovedne
povedať, že len 1 rok bol hektický, a teda by mi aj stačilo prestíž-
nej funkcie. Prečo teda kandidujem?

- z objektívnych príčin sa mne a nám nepodarilo celkom splniť
to, čo sme si predsavzali, teda treba dokončiť začatú prácu,

- mravčou prácou treba vybudovať stavovské postavenie ko-
mory, ktoré jej jednoznačne prináleží,

- zjednotiť všetky sily do silného celku, ktorý bude zastupovať
a chrániť záujmy stavebných inžinierov,

- prekonať predsudky, že volení funkcionári vytvárajú imidž
komory, Komora sa musí v spoločnosti prezentovať a presadiť
prácou, kvalitnými službami svojich členov, Komoru musí spoloč-
nosť cítiť v každodennom živote,

- volení funkcionári musia vytvárať svojim členom – kolegom
prijateľné podmienky na pokojnú prácu, nie ich zaťažovať menej
zmysluplnými činnosťami,

Postavenie predsedu SKSI v tomto ponímaní je podľa môjho
súdu takéto:

- predseda musí mať vízie, usmerňovať činnosť Predstaven-
stva tým smerom, ktorým sa dosahujú postupné úspechy smeru-
júce k zlepšeniu postavenia našich členov na trhu práce,

- predseda musí usmerňovaním činností volených orgánov po-
môcť pri orientácii inžinierov v konkurencii aj na zahraničnom trhu,

- mám predstavu, že predseda nemá byť organizátorom odbor-
ných podujatí ani prednášateľom na podujatiach vzdelávania,

- predseda si musí vybudovať svojou prácou prirodzený reš-
pekt, musí byť rovnocenným partnerom pri rokovaniach so štát-
nou správou, zväzmi a partnerskými komorami, schopný prijímať
aj kompromisné riešenia na dosiahnutie konečného cieľa,

- predseda so všetkými funkcionármi si musia uvedomiť, že
funkcia v SKSI je službou, ktorá sa vzájomne vracia,

Moja predstava ako vízie realizovať:
- veľmi pozorne počúvať ťažkosti a požiadavky našich členov

z jednotlivých oblastí,
- vytvoriť pracovné komisie na konkrétne činnosti z našich od-

borníkov, napr. komisiu na pripomienkovanie zákona č. 138/92 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinie-
roch v znení neskorších predpisov, komisiu na tvorbu nového sta-
vebného poriadku (zákona) a ďalšie konkrétne činnosti,

- vytvoriť pracovnú komisiu pre vzdelávanie našich členov, kto-
rá bude koncepčne usmerňovať vzdelávanie s cieľom priebežné-
ho zvyšovania kvalitatívnej úrovne našej činnosti,

- odborné podujatia organizovať na úrovni odborných sekcií,
spojiť ale sily roztrieštené do spolkov, združení, odborných sekcií,
nájsť spojovací tmel na zvýšenie účinnosti,

- dobudovať silný Úrad komory na profesionálne pracovisko,
schopné predovšetkým okamžite jednať so štátnou správou, ko-
morami a zväzmi.

Záverom chcem povedať, že:
- s touto predstavou ponúkam Vám svoje služby, ak posúdite,

že je reálne aj splnenie mojich vízií a prípadne obdobie tohto
jedného roka Vás presvedčilo o správnosti nastúpenej cesty,

- musíte uvážiť, či v mojom vekovom postavení nejde o prílišnú
odvahu na túto prácu,

- v každom prípade vyzývam všetkých ochotných členov komo-
ry na plodnú spoluprácu, bez rozdielu doterajších názorov.

Dušan Majdúch
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Zápis z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI

zo dňa 16. 4. 2004 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 14 členov pred-
stavenstva

Bod 1: Schválenie programu, overovateľov zápisu
Členovia predstavenstva schválili predložený program roko-

vania. Predstavenstvo určilo overovateľov: Cmarková, Durbák.

Bod 2: Informácia o činnosti
Informáciu podal predseda Majdúch. Prebehli členské

schôdze regionálnych združení: v Bratislave 2. 4., v Žiline 14. 4.,
v Trnave 14. 4., v Banskej Bystrici 15. 4. 2004, členská schôdza
v Košiciach sa uskutoční 19. 4. 2004.

Pripravovaná novela zákona č. 138/92 Zb. v znení neskor-
ších predpisov je v štádiu dokončovania – znenie dostali všetky
regionálne kancelárie a členovia predstavenstva. Pripomienky
treba odovzdať na úrad komory bezodkladne.

Uznesenie 8.1
Predstavenstvo ukladá predsedovi zostaviť komisiu, ktorá

spracuje pripomienky a odovzdá ich na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR v predpísanom termíne. Výsledok hla-
sovania: 14 za

Na obsadenie miesta pracovníka úradu komory pre oblasť
prístupových fondov bol vypísaný konkurz, prihlásení sú 4 záu-
jemcovia.

Uznesenie 8.2
Predstavenstvo ukladá predsedovi vymenovať komisiu pre

výberové konanie a riaditeľovi úradu ukladá zorganizovať výbe-
rové konanie do 7. 5. 2004. Výsledok hlasovania: 14 za

Bod 3: Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia predsta-
venstva:

Uznesenie 7.1: Splnené
Uznesenie 7.2: Splnené
Uznesenie 7.3: Splnené
Uznesenie 7.4: Splnené
Uznesenie 7.5: Splnené
Uznesenie 7.6: Splnené
Uznesenie 7.7: Splnené
Uznesenie 7.8: Splnené

Bod 4: Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia
Valné zhromaždenie sa uskutoční 24. 4. 2004 v Bratislave,

na Stavebnej fakulte STU. Pozvánky boli zaslané v stanovenom
termíne.

Po organizačnej stránke je valné zhromaždenie pripravené.
Materiály dostanú účastníci pri prezentácii. Vyhodnocovanie
volebných lístkov je zaistené vo výpočtovom stredisku staveb-
nej fakulty.

Uznesenie 8.3
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu zaistiť plynulý prie-

beh valného zhromaždenia, súhlasí so zapojením brigádnikov
formou dohody o vykonaní práce. Výsledok hlasovania: 14 za

Bod 5: Kontrola plnenia uznesení VZ 2003
Záznam z valného zhromaždenia konaného 11. apríla 2003

v Banskej Bystrici (publikovaný v Inžinierskych informáciách, apríl
2003 obsahuje nasledujúce uznesenia:

Bod 6: Inžinier je povinný byť zmluvne poistený zo zodpo-
vednosti za škodu spôsobenú výkonom odborných činností
a uzatvorenie poistnej zmluvy oznamovať úradu komory najne-
skôr do 10 dní od začiatku kalendárneho roka. Splnené.

Bod 8: VZ schvaľuje zriadiť podúčty regionálnych združení.
Nesplnené – legislatíva neumožňuje zriadiť podúčty. Samostat-
né účty môže otvoriť len právny subjekt. Predstavenstvo odpo-

rúča riešenie – presunúť prostriedky schválené v rozpočte SKSI
na čiastkové účty vytvorené na jednotlivých regiónoch.

Bod 12: VZ ukladá predstavenstvu a orgánom komory nevy-
víjať činnosť na zmenu zákona č. 138/1992 Zb. ohľadne zastu-
povania členov komory na riadení komory prostredníctvom de-
legátov, ako najvyššieho orgánu komory, alebo iných nepria-
mych foriem riadenia činnosti. Splnené.

Bod 15: VZ neprijíma Správu dozornej rady a neschvaľuje
výsledky o hospodárení komory. Ukladá dozornej rade spolu
s revíznou komisiou vytvorenou na tento účel predložiť na naj-
bližšie VZ odborné zhodnotenie hospodárnosti výdavkov za
obdobie 2000 – 2003, podrobné preskúmanie vzájomných fi-
nančných väzieb a zmlúv, ich výhodnosti s IAS, preskúmanie vy-
plácania odmien a cestovných úhrad pre členov orgánov komo-
ry za uvedené obdobie, aj s prínosom za jednotlivé použitie
finančných prostriedkov. Zároveň preverí a prehodnotí vyplate-
nie preddavku 75 % na renováciu priestorov v Košiciach. Splne-
né - komisia odovzdala Záznam z kontroly vynaložených finanč-
ných prostriedkov SKSI za rok 2002 a 1. štvrťrok 2003. Záznam
bol zverejnený na internetovej stránke komory.

Bod 16: VZ ukladá doplnenú správu dozornej rady podľa
bodu 15 predložiť na najbližšie rokovanie členských schôdzí
regionálnych združení SKSI, poveruje regionálne združenia SKSI
prijať stanovisko k doplnenej správe o hospodárení SKSI. Splne-
né – na úlohu boli upozornení prednostovia RZ.

Bod 18:
a) Vyhodnotiť diskusné príspevky účastníkov VZ a zaujať k nim

stanovisko. Splnené – vypracovala pracovná skupina Ing. Stej-
skala

b) Zabezpečiť uskutočnenie volebného Valného zhromažde-
nia 2004 do 30. 4. 2004. Splnené – termín VZ je 24. 4. 2004

c) Do valného zhromaždenia v roku 2004 zabezpečiť vypra-
covanie zmien všetkých vnútorných poriadkov a predložiť zme-
ny všetkých vnútorných poriadkov a predpisov, ktoré prešli ve-
rejnou diskusiou členov na schválenie. Priebežne trvá – v závis-
losti od schválenia variantu smerovania SKSI a novely zákona
č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sa úloha dokončí.

d) Do valného zhromaždenia v roku 2004 zabezpečiť vypra-
covanie a predložiť rokovací poriadok valného zhromaždenia,
ktorý prešiel verejnou diskusiou na schválenie. Splnené.

e) Vypracovať návrh na zníženie členských príspevkov dô-
chodcov. Splnené.

f) Presadzovať v legislatívnej rade do stavebného zákona a vy-
konávacích predpisov povinnosť investora predložiť potvrdenie
o úhrade honorára za projektové práce, inžiniersku činnosť a autor-
ský dozor ku dňu územného, stavebného a kolaudačného kona-
nia podobne ako v Čechách. Priebežne trvá pri tvorbe stavebné-
ho poriadku (zákona).

g) Vykonať decentralizáciu činnosti SKSI na regionálne zdru-
ženia. Priebežne trvá.

h) Zaoberať sa prípadmi nedodržania honorárového poriad-
ku používaním dampingových cien. Nevyskytli sa prípady upo-
zornenia na dampingové ceny.

i) Dozornej rade SKSI prešetriť a zdôvodniť opodstatnenie
objednanej SBS a vynaložených nákladov. Splnené - dozorná rada
predkladá samostatnú správu.

j) Zabezpečiť, aby všetky uznesenia orgánov SKSI (vrátane
uznesenia z valného zhromaždenia) boli v plnom znení členom
SKSI bežne k dispozícii – napr. zverejnením na internetovej strán-
ke, uverejnením v Inžinierskych informáciách a pod. Splnené –
uznesenia boli bezodkladne zverejňované.

Bod 6: Výsledky rokovaní na schôdzach regionálnych zdru-
žení. Za predstavenstvo sa na členských schôdzach regionál-
nych združení zúčastnili:

Bratislava: Majdúch, Urban (ako členovia Fučila, Kedrovič)
Žilina: Urban, Hrivík
Trnava: Majdúch (ako členovia Benko, Chmelo, Ralbovský)
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Banská Bystrica: Majdúch, Mišík (ako členovia Ďurica, Legiň)
Členskej schôdze v Košiciach sa zúčastní Majdúch.
Pri vystúpeniach diskutujúcich na členských schôdzach regi-

onálnych združení bolo poznať, že komora je ešte stále polari-
zovaná. Rozoberali sa predovšetkým organizačné otázky uspo-
riadania komory, postavenie úradu komory, postoje k vzdeláva-
niu členov a otázky kontroly hospodárenia s prostriedkami komory.

Členovia na členských schôdzach RZ v Bratislave, Žiline
a Banskej Bystrici odporúčali 2. variant smerovania SKSI, členo-
via na členskej schôdzi RZ v Trnave neodporučili variant smero-
vania.

Predseda ďalej informoval, že všetky regionálne výbory, ako
aj predsedovia všetkých odborných sekcií zaslali na úrad komo-
ry návrhy kandidátov do jednotlivých volených orgánov.

Predstavenstvo podrobne prerokovalo návrhy kandidátov
s plným rešpektovaním návrhov regionálnych výborov
a odborných sekcií, využilo možnosť navrhnúť kandidátov do
jednotlivých orgánov SKSI.

Zostavili sa kandidátky do orgánov komory:
Predstavenstvo, Autorizačná komisia, Dozorná rada, Etická

rada, Komisia pre zahraničie.
Uznesenie 8.4
Predstavenstvo ukladá predsedovi skompletizovať jednotli-

vé kandidátky s návrhmi členskej schôdze regionálneho združe-
nia v Košiciach a riaditeľovi úradu zabezpečiť vytlačenie voleb-
ných lístkov na valné zhromaždenie.

Všetky materiály na valné zhromaždenie sa vytlačia v počte 750.
Volebné lístky do jednotlivých orgánov tvoria prílohu zápisu.

Výsledok hlasovania: 14 za

Bod 7: Zostavenie programu valného zhromaždenia 24. 4.
2004. Program valného zhromaždenia je uvedený v pozvánke
na VZ z 2. 4. 2004.

Predstavenstvo navrhuje úpravy:
Prerušenie rokovania na jednu hodinu, v prípade že valné

zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, sa tento čas využije
na odbornú časť a príhovory hostí.

Pred rokovaním sa predloží valnému zhromaždeniu na schvá-
lenie Rokovací poriadok valného zhromaždenia SKSI.

Program sa rozšíri o vystúpenie kandidátov na funkcie pred-
sedu SKSI pred voľbou.

Uznesenie 8.5
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu predložiť návrh ro-

kovacieho poriadku valného zhromaždenia a kandidátom na funk-
ciu predsedu SKSI oznámiť možnosť vystúpenia pred voľbou.
Výsledok hlasovania: 14 za

Uznesenie 8.6
Predstavenstvo poveruje vedením valného zhromaždenia 24.

4. 2004 Majdúcha a Urbana. Výsledok hlasovania: 14 za

Bod 8: Rôzne
Predseda poďakoval členom predstavenstva za spoluprácu,

za ochotu obetovať drahocenný čas v prospech SKSI.
Predseda SKSI ukončil rokovanie o 17.00 hod.
Zápis spracoval: Ing. Vojtech Mozgay
Zápis overil: Ing. Edita Cmarková, Ing. Vladimír Durbák
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD
Prílohy: Pozvánka, prezenčná listina, písomné materiály,
volebné lístky – 6x

Pripomienky k novelizácii zákona

č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch

a autorizovaných stavebných inžinieroch

1. v  § 1 ods. 1) za slovom „architektov“ vsunúť: „a inžinie-
rov“, ďalej  za slovom „hosťujúci architekti“  vložiť slová: „ale-
bo hosťujúci inžinieri, ako“

2. v § 2 opraviť slovo „žinosťou „:“ živnosťou“
3. Časť II názve doplniť: „ hosťujúci architekti a hosťujúci

inžinieri“
4. v § 3 pridať bod 7): „Hosťujúci inžinier je stavebný inži-

nier zapísaný v registri hosťujúcich inžinierov (Ďalej len“ re-
gister“)“

5. v § 3 pridať bod 8): „Usadený inžinier je stavebný inžinier
zapísaný v zozname autorizovaných inžinierov v Slovenskej re-
publike, alebo v obdobnom zozname v členskom štáte,
v ktorom má sídlo jeho hlavný ateliér alebo hlavná kancelária“

6. v § 3 bod osem sa mení bod 8) na bod 9)
7. v § 4a v bode a) za slovom činnosti zmazať výraz najmä

a nahradiť s výrazom: „a to“
8. v § 4a v bode c) za slovom „činnosti“ zmazať výraz najmä

a nahradiť s výrazom „a to“
9. v § 5 názov „Kategorizácia inžinierov“ vymazať a nahradiť

ho s výrazom: „Inžinieri“
10. v § 5 bod a) doplniť vetu po „kategóriách“, „vrátane

vybraných činností vo výstavbe.“
11. v § 5 bod b) ods.1. bude ods.3
12. v § 5 bod b) ods. 2. bude ods. 1 a doplniť po slove „pre“

slovom.: „konštrukcie“
13. v § 5 bod b) ods. 3 bude ods.  4) bez zmeny
14. v § 5 bod b) bude nový ods. 2. „Inžinier pre konštrukcie

inžinierskych stavieb“
15. v § 5 bod (3) bude bod 2 a zmazať výraz: „a b)“
16. v § 5 v pôvodnom bode (3) zmazať bod a) a nahradiť

textom: „je oprávnený na vykonávanie prípravnej predprojek-
tovej činnosti najmä vypracúvanie stavebných zámerov verej-
ných prác, investičných zámerov architektonických štúdií, územ-
noplánovacích prieskumov a rozborov. Vypracúva komplexné
výhľadové inžinierske dokumentácie a variantné štúdie“,

17. v § 5  v pôvodnom bode (3) zmazať bod c), bude nový
bod b)  zmazať a nahradiť textom: „ Je oprávnený na vykonáva-
nie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie ar-
chitektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania sta-
vieb a ich zmien, vrátane ich vnútorného vybavenia a exteriéru,
ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy staveb-
ných pamiatok,“

18. v § 5 bod (3) ods. c) zmazať,  v novom bode 2) bod c)
a nahradiť textom: „je oprávnený na vypracovanie územnoplá-
novacích podkladov pre územnoplánovacie dokumentácie“

19. v § 5 bod (3) ods .e) – nový bod (2). Vypustiť výraz:
„a investora“

20. v § 5 bod (3) ods. f ) nový bod (2): vypustiť v slove vyhod-
notenie časť slova: „vy“, nový výraz bude: „hodnotenie“ vyma-
zať slovo stavieb a nahradiť výrazom gramatickej úpravy: „stav-
by“

21. v § 5 nový bod (3) bude: „Inžinier pre konštrukcie po-
zemných stavieb a inžinier pre konštrukcie inžinierskych sta-
vieb vyhotovuje projektovú dokumentáciu pre stavebné povo-
lenie a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajú-
ce sa konštrukcií pozemných stavieb a inžinierskych stavieb.“

22. v § 5 nový bod (4) bude: „Inžinier pre statiku stavieb
vykonáva odborné činnosti vo výstavbe vyhradené statikovi
stavby podľa všeobecných predpisov, namä vyhotovuje pro-
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Jubilanti
Máj 2004

Doc. Ing. Oskar Čermák, PhD., Peter Dovčiak,
Ing. Anton Ďurkovič, Ing. Rudolf Hagara,

Ing. György Harangozó, CSc., Ing. Vincent Kabát,
Ing. Ivan Kačo, Ing. Edita Kolesárová, Ing. Peter Komrska,

Ing. Gabriel Korčák, Ing. Jozef Lesňák, Vladimír Medvecký,
Ing. Juraj Mravec, Ing. František Novotný,

Ing. Rudolf Pavlovič, Ing. Gabriel Pšenák, Ing. Juraj Rédey,
Ing. Pavel Smolnický, Jaroslav Sosnar, Mária Ščepková,

Ing. Vladimír Šujan, Ing. Ján Šúlek, Ing. Klára Ulbrichtová,
Ing. Milan Zvara, Ing. Ladislav Bittner, Ing. Václav Špatka

jektovú dokumentáciu nosných konštrukcií stavieb, overuje
projekty z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb,
vykonáva prieskumy, stavebné merania a stavebnú diagnosti-
ku a ďalšie technické poradenstvo týkajúce sa statiky
a dynamiky konštrukcií stavieb.“

23. v § 5 bod  6), bude  nový bod 5) bez zmeny
24. v § 5 bod 7 bude nový bod 6) bez zmeny
25. v § 9 bode (3) za slovom „spoločne“ zmazať výraz

„môžu“ a nahradiť ho  výrazom „musia“ a za slovom „mať“
vymazať výraz: „spolu iba jedno sídlo ateliéru alebo kancelá-
rie“ a nahradiť ho: „spoločné miesto podnikania“

26. v 14c doplniť názov: „a hosťujúcich inžinierov“
27. v § 14c  bod (1) za slovom „architektov“ vsunúť výraz:

„a hosťujúcich inžinierov“
28. v § 14c bod (2) za výrazom „architektov“ vsunúť výraz:

„a na hosťujúcich inžinierov“
29. v § 14c, bod (4) pridať bod (5): „Hosťujúci inžinieri pou-

žívajú na osvedčenie pravosti písomností, ktoré vyhotovili, otla-
čok pečiatky hosťujúceho inžiniera. Pečiatka hosťujúceho inži-
niera je okrúhla s priemerom 36 mm. V strede je umiestnený
štítny znak Slovenskej republiky a po obvode nad štítnym zna-
kom je vo vonkajšom druhopise uvedené meno a priezvisko hos-
ťujúceho inžiniera s titulmi v znení, v akom mu boli udelené a vo
vnútornom druhopise označní pred evidenčným číslom „H“.

30. v 14c nový bod  (6) pridať: „Pečiatky hosťujúcich inži-
nierov eviduje komora. Ak bol hosťujúci inžinier vyčiarknutý
z registra, pečiatku hosťujúceho inžiniera musí odovzdať ko-
more do troch dní od vyčiarknutia.“

31. v § 15a  v bode 1, odsek a) vsunúť za slovom „architekt“
výraz: „alebo inžinier“

32. v § 17 bod (1) ods. d) vymazať časť bodu, a ponechať
iba: „Usadil sa v inom štáte“

33. v § 17 bod (2) za slovom „usadený“ vsunúť „a hosťujúci
inžinier usadený“, na konci vety za slovom „architektovi“ vsu-
núť „a hosťujúcemu inžinierovi“

34. v § 18 a ods.1 za slovom „alebo“ vsunúť „hosťujúceho
inžiniera“

35. v § 18 bod 1, ods .f) v zátvorke uviesť: „(Autorizácie)“
36. v § 18a  bod 1) za slovom „architektovi“ vsunúť: „alebo

hosťujúceho inžiniera“
37. v § 20 doplniť názov: „a hosťujúceho inžiniera“
38. v § 20 bod 2) za slovom „architekta“ vsunúť „alebo hos-

ťujúceho inžiniera“. V druhej vete za slovom „architekta“ vsu-
núť „alebo hosťujúceho inžiniera“

39. v § 21 v bode 1)  na začiatok vety vsunúť: „Autorizačné“,
za slovom skúšky vsunúť „a skúšky odbornej spôsobilosti“

40. v § 21 vsunúť nový bod 2): „ Autorizačná skúška a skúška
odbornej spôsobilosti je verejná.“ Body sa posunujú 2) bude
3), 3) bude 4)

41. v § 21 pôvodný bod (3) za slovom „skúšky“ vsunúť
„a obsah písomnej časti skúšok odbornej spôsobilosti“

42. v § 21  pôvodný bod (4) za slovom „Na“ vsunúť: „auto-
rizačnú“

43. v § 21 pôvodný bod (6) vsunúť na začiatok vety: „Za
autorizačnú skúšku“ a vymazať výraz „odbornú skúšku“
a nahradiť ho: „skúšku odbornej spôsobilosti“, a za výrazom
„komora“ vsunúť „po prerokovaní MVRR SR“

44. v § 31 bod (2) ods. j) vymazať výraz „odborné skúšky“
a nahradiť ho: „Skúšky odbornej spôsobilosti“

45. v § 33 bod (2) za slovom „aspoň“ vymazať výraz „jed-
no“ a nahradiť „dve“

46. v § 39a doplniť názov: „a hosťujúcich inžinierov“
47. v § 39a  v bode 1) za slovom „architektovi“ vsunúť výraz

„a hosťujúcemu inžinierovi“

48. v § 39a v bode (2) za slovom „architektov“ vsunúť výraz
„a hosťujúcich inžinierov“

49. v § 39a v bode (3) za slovom „architekt“ vsunúť
„a hosťujúci  inžinier“

§ 5 (2) Inžiniera podľa odseku 1 písm. a) najmä:
a) je oprávnenaý na vykonávanie prípravnej predprojektovej

činnosti najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác,
investičných zámerov architektonických štúdií, územnopláno-
vacích prieskumov a rozborov. Vypracúva komplexné výhľado-
vé dokumentácie a variantné štúdie

b) je oprávnený na vykonávanie komplexnej projektovej čin-
nosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumen-
tácie umiestňovania stavieb a ich zmien, vrátane ich vnútorného
vybavenia a exteriéru, ako aj rekonštrukcií budov a obnovy sta-
vebných pamiatok,

c) je oprávnený na vypracovanie územnoplánovacích pod-
kladov pre územnoplánovacie dokumentácie,

d) vykonáva projektový manažment, najmä riadi projekt
a koordinuje čiastkové projekty vypracované inžiniermi, archi-
tektmi, krajinármi a inými špecialistami, vykonáva odborný au-
torský dohľad nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej
projektovej dokumentácie a vykonáva stavebný dozor,

e) zastupuje stavebníka vo veciach architektonického rieše-
nia stavieb,

f) vyhotovuje časť dokumentácie pre územné plány a podkla-
dy na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie,

g) vykonáva stavebný dozor
(3) Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre

konštrukcie inžinierskych stavieb vyhotovuje projektovú doku-
mentáciu pre stavebné povolanie a poskytuje technické
a ekonomické poradenstvo týkajúce sa konštrukcií pozemných
stavieb a inžinierskych stavieb.

(4) Inžinier pre statiku stavieb vykonáva odborné činnosti vo
výstavbe vyhradené statikovi stavby podľa všeobecných pred-
pisov, najmä vyhotovuje projektovú dokumentáciu nosných kon-
štrukcií stavieb, overuje projekty z hľadiska mechanickej odol-
nosti a stability stavieb, vykonáva prieskumy, stavebné merania
a stavebnú diagnostiku a ďalšie technické poradenstvo týkajúce
sa statiky a dynamiky nosných konštrukcií stavieb.

(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vyba-
venie stavieb vyhotovuje projektovú dokumentáciu týkajúcu sa
technického, technologického a energetického vybavenia stavieb
a poskytuje technické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa tech-
nického, technologického a energetického vybavenia stavieb,

(6) Inžinieri podľa odsekov 2 až 5 ďalej
a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňova-

ním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej staveb-
ným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní.


