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ÈÍSLO 4/2004

Máj – jún 2004 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

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

Zápis z 1. zasadnutia Predstavenstva SKSI

zo dňa 14. mája 2004 v Bratislave

Prítomní: prítomných 15 členov predstavenstva, 4 predse-
dovia komisií, predseda výboru RZ Bratislava, riaditeľ úradu,
spolu 21 účastníkov zasadnutia (príloha 2).

Rokovanie otvoril predseda Majdúch. V úvodnej časti priví-
tal aj odchádzajúcich členov predstavenstva – zúčastnili sa Ing.
Chmelo, Ing. Legiň a Ing. Stejskal. Poďakoval im za prácu
v predstavenstve a vyzval ich na plodnú činnosť aj v budúcnosti.
S poďakovaním za korektnú spoluprácu odchádzajúcim kolegom
sa pripojil aj Ďurica.

Bod 1: Schválenie programu, overovateľov zápisu
Predseda požiadal účastníkov o stručné predstavenie sa.
V úvode zasadnutia predseda zhrnul úlohy pre najbližšie ob-

dobie:
� zjednotiť všetky sily v komore do silného celku, ktorý bude
zastupovať a chrániť záujmy inžinierov,
� funkcia v SKSI je službou, ktorá sa vzájomne vracia,
� vytvoriť pracovné komisie na konkrétne činnosti, pre
vzdelávanie členov a ďalšie,
� veľmi pozorne počúvať ťažkosti a požiadavky členov
z jednotlivých oblastí,
� odborné podujatia organizovať na úrovni odborných sekcií,
� dobudovať úrad komory na profesionálne pracovisko.

Schválenie programu:
Predseda navrhol doplniť program podľa pozvánky (príloha

1) o bod: schválenie rokovacieho poriadku predstavenstva SKSI,
návrh bol prijatý. Členovia predstavenstva schválili rozšírený
program jednomyseľne.

Predstavenstvo určilo overovateľov: Benko, Burda.
Doplnený bod 1A: Rokovací poriadok predstavenstva SKSI
Predseda predložil návrhy úpravy rokovacieho poriadku

v článkoch 5, 7, 9, 10.
K návrhu diskutovali postupne: Benko, Cmarková, Kyseľ, Bur-

da, Turček, Lužica, Urban, Hanzel, Lehocký.
Pripomienky z diskusie sa zapracovali do textu.

Uznesenie 1.1
Predstavenstvo schvaľuje Rokovací poriadok Predstavenstva

SKSI (príloha 3).
Výsledok hlasovania: 13 za, 2 proti (Burda, Kyseľ)
Bod 2: Všeobecne k úlohám z valného zhromaždenia
Predseda poďakoval za pokojný a plynulý priebeh valného

zhromaždenia 2004. Negatívnou skutočnosťou bola nízka účasť
členov na valnom zhromaždení.

Prijala sa zásada, že člen SKSI pracuje v jednom volenom
orgáne komory. Dôsledkom toho došlo k týmto úpravám: Ing.
Antol je v predstavenstve, Ing. Ján Tomko za odbornú sekciu
dopravné stavby v autorizačnej komisii, Ing. Ján Petržala
v dozornej rade, Ing. Ivan Tásler v etickej rade. Zastúpenie ob-
lastí (VÚC) v predstavenstve je rovnomerné – Bratislava (Fučila,

Majdúch), Trnava (Benko, Kyseľ), Nitra (Burda, Lužica), Trenčín
(Cmarková), Žilina (Mišík, Urban), Banská Bystrica (Ďurica, Hu-
doba), Košice (Kolcun, Nevický), Prešov (Antol, Durbák). Zastú-
penie v autorizačnej komisii je rovnomerné podľa odborných
sekcií. V ostatných komisiách sa nepredpokladalo rovnomerné
zastúpenie oblastí. Úlohy z valného zhromaždenia zhrnul pred-
seda do rozhodujúcich okruhov:

1. legislatívna oblasť, predovšetkým novela zákona č. 138/
92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch, tvorba stavebného poriadku, úprava vnútroko-
morových predpisov,

2. vytvorenie podmienok na odbornú činnosť v sekciách, pre-
nesenie právomocí na regióny, decentralizácia činností,

3. vytvorenie systému vzdelávania na rozličných úrovniach,
zvýraznenie elektronického kontaktu všeobecne,

4. uzavretie systému o nedostatkoch v hospodárení komory.
Diskusia: Benko, Nevický. Ďalšia diskusia sa presunula do

bodu 5.
Bod 3: Kontrola plnenia uznesení z 8. zasadnutia predstavenstva
Uznesenie
8.1: splnené
8.2: priebežne trvá, výberové konanie sa zopakuje
8.3: splnené
8.4: splnené
8.5: splnené
8.6: splnené
Bod 4: Informácia o voľbách v komisiách
Dňa 7. mája sa uskutočnili prvé rokovania komisií (okrem dis-

ciplinárnej) s hlavným bodom programu – voľbou vedenia komisií.
Informácie o rokovaniach komisií a predstavy o spolupráci

s predstavenstvom predniesli:
1. prof. Juhás, predseda autorizačnej komisie (podpredsed-

níčkou je Ing. Stasselová),
2. Ing. Prónay, v zastúpení predsedu dozornej rady (predse-

dom je Ing. Vrábel, podpredsedom Ing. Petráš),
3. prof. Turček, predseda etickej rady (podpredsedom je doc.

Kvočák),
4. Ing. Hanzel, predseda disciplinárnej komisie,
5. doc. Benko, poverený vedením komisie pre zahraničie.
Diskusia: Ďurica, Majdúch, Nevický, Lehocký.
Predstavenstvo zobralo na vedomie informácie predsedov

komisií. Deklarovalo sa, že úspešná činnosť v komore závisí od
aktívnej spolupráce s komisiami.

Bod 5: Návrh rozdelenia činnosti členov predstavenstva
Predseda zdôraznil, že práca predstavenstva bude úspešná

pri rovnomernom zapojení sa členov do konkrétnej činnosti
a navrhol vytvoriť pracovné skupiny vedené podpredsedami.

Návrh rozdelenia členov do pracovných skupín zohľadňuje
potreby pre činnosti vo vnútri komory, spoluprácu s komisiami,
plnenie uznesení z valného zhromaždenia, koordináciu činnosti
s profesijnými zväzmi. Návrh pracovných skupín:

1. Legislatívna činnosť (vedúci: Ing. Nevický, členovia: Ing.
Burda, Ing. Cmarková, Ing. Urban)

� novelizácia zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov,
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� tvorba stavebného poriadku,
� komisia pre kategorizáciu stavieb,
� spolupráca a rokovania so SKA, Združením pre stavebné
právo Slovenska, ZSPS,
� spolupráca so Spolkom statikov Slovenska, Spolkom
projektového riadenia stavieb, Spolkom inžinierov
pozemných stavieb, ACIS-om, ostatnými profesijnými zväzmi,
� koordinácia činnosti s disciplinárnou komisiou a etickou radou,
� kontrola plnenia uznesení z VZ 2004 bod IV. č. 1 a 5,
� a iné.
2. Vzdelávacia a informačná činnosť (vedúci: Ing. Hudoba,

členovia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Kyseľ)
� koncepcia celoživotného vzdelávania,
� koordinácia činnosti odborných sekcií,
� koordinácia organizovania konferencií a seminárov,
� spolupráca s univerzitami a fakultami,
� spolupráca so SZSI,
� časopis, Inžinierske informácie,
� súťaž Stavba roka,
� internetová stránka SKSI,
� koordinácia činnosti s autorizačnou komisiou,
� kontrola plnenia uznesení z VZ 2004 bod IV. č. 2, 4, 9,
� a iné.
3. Hospodárska a plánovacia činnosť (vedúci: Ing. Mišík,

členovia: Ing. Antol, Ing. Lužica)
� kontrola plnenia platby členského príspevku,
� sledovanie čerpania rozpočtu 2004, kontrola hospodárnosti
využívania finančných prostriedkov,
� príprava rozpočtu na ďalšie roky,
� vytvorenie účtov a spôsob financovania na regiónoch,
� aktualizácia honorárového poriadku SKSI,
� spolupráca so Slovenskou stavebnou inšpekciou,
� koordinácia činnosti s dozornou radou,
� kontrola plnenia uznesení z VZ 2004 bod IV. č. 3, 7,
� a iné.
4. Zahraničné vzťahy (vedúci: doc. Benko, členovia: Ing.

Durbák, doc. Fučila)
� spolupráca s komorami krajín V4
� koordinácia činnosti s ECEC, ECCE,
� vytvorenie komisie pre čerpanie prostriedkov z fondu EÚ,
� sledovanie podmienok na uplatnenie sa inžinierov
na európskom trhu práce,
� koordinácia činnosti s komisiou pre zahraničie,
� kontrola plnenia uznesení bod. IV č. 2 (časť), 3, 6, 8,
� a iné.
K návrhu diskutovali: Fučila, Benko, Lužica, Kyseľ, Hudoba,

Durbák, Burda, Lehocký, Antol, Nevický, Urban, Mišík.

Uznesenie 1.2
Predstavenstvo schvaľuje rozdelenie činnosti členov pred-

stavenstva do štyroch pracovných skupín. Prerozdelenie činnos-
ti je uvažované na rok 2004.

Uznesenie 1.3
Predstavenstvo schvaľuje vytvorenie konzultačného stredis-

ka pri komore na odbornú pomoc svojim členom. Návrh činnos-
ti konzultačného strediska spracuje Burda a odovzdá na úrad
komory do 30. 6. 2004.

Uznesenie 1.4
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu zabezpečiť spraco-

vanie zoznamu neplatičov do 30. 5. 2004. Zoznamy poskytne
úrad komory do regionálnych kancelárií a zverejní na interneto-
vej stránke komory. Neplatičov vyzve písomne na uhradenie člen-
ského príspevku.

Uznesenie 1.5
Predstavenstvo ukladá pracovnej skupine pre hospodársku

činnosť obnoviť práce na vypracovanie honorárového poriadku
SKSI. Návrh predložiť do 10. 9. 2004.

Uznesenie 1.6
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu zabezpečiť právny

výklad možnosti podnikania komory, predovšetkým v oblasti
vzdelávania. Termín: do 30. 6. 2004.

Uznesenie 1.7
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ zabezpečiť

prostredníctvom prednostov požiadavky na prostriedky pre čin-
nosť RZ do 8. 6. 2004.

Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu zvolať pracovnú
poradu prednostov a administratívnych pracovníčok RK do 11.
6. 2004, na ktorej sa dohodne systém financovania a kontroly
vynaložených prostriedkov.

Uznesenie 1.8
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zvolať pracovné ro-

kovanie zainteresovaných strán na uzavretie kontroly hospodá-
renia, termín do 16. 6. 2004.

Uznesenie 1.9
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI doriešiť problemati-

ku vydávania časopisu Projekt a stavba s Inžinierskou akadémiou
Slovenska, termín do 30. 6. 2004.

Bod 6: Návrh úprav smerníc SKSI
Predseda predložil nasledovné návrhy úprav smerníc SKSI:
6.1 Smernica o poskytovaní prenájmu kancelárskych priesto-

rov SKSI.
Ponechať platnú smernicu, ktorá nadobudla účinnosť dňom

1. 7. 2003.

Uznesenie 1.10
Predstavenstvo súhlasí so Smernicou o poskytovaní prenáj-

mu kancelárskych priestorov, príloha 4.
6.2 Zásady pre občerstvenie pri rokovaniach volených orgá-

nov SKSI.
Ponechať platné zásady s vynechaním poznámky o paušalizo-

vaní limitu občerstvenia.
Diskusia: Ďurica, Urban

Uznesenie 1.11
Predstavenstvo schvaľuje Zásady pre občerstvenie pri roko-

vaniach volených orgánov SKSI, príloha 5.
6.3 Postup pre pridelenie finančných prostriedkov na vzdelá-

vanie a odborné podujatia
Zrušiť smernicu, činnosť prechádza na regionálne kancelárie.
Diskusia: Mišík, Kyseľ, Kolcun

Uznesenie 1.12
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ spracovať

túto smernicu spoločne s prednostami regionálnych kancelárií.
Konečný text smernice sa uzavrie na pracovnej porade prednos-
tov RZ do 11. 6. 2004.

6.4 Smernica SKSI pre účtovanie náhrad cestovného
Pri použití cestného motorového vozidla sprísniť podmienky

na uplatnenie náhrad podľa osobitného predpisu a zrušiť mož-
nosť povoľovania výnimiek zo smernice.

6.5 Zásady poskytovania odmien a náhrad
Upraviť odmeny a náhrady podľa článku 23 Štatútu SKSI,

odseky (3) a (4) na 360,- Sk/hod.
Spoločná diskusia k bodom 6.4 a 6.5: Lužica, Nevický, Han-

zel, Benko, Kyseľ, Lehocký, Ďurica, Prónay, Kolcun, Urban, Burda
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Uznesenie 1.13
Predstavenstvo schvaľuje Smernicu SKSI pre účtovanie ná-

hrad cestovného, príloha 6.
Výsledok hlasovania: 12 za, 3 nehlasovali (odišli na zahranič-

nú pracovnú cestu)

Uznesenie 1.14
Predstavenstvo schvaľuje Zásady poskytovania odmien

a náhrad – odmeny a náhrady sa  vzťahujú k Honorárovému po-
riadku 2002, príloha 7.

Výsledok hlasovania: 10 za, 2 sa zdržali (Majdúch, Mišík)

7. Rôzne
7.1 Riaditeľ úradu predložil prihlášky za člena SKSI

a dobrovoľného člena, žiadosti 2 členov o uznanie autorizácie v ČR.

Uznesenie 1.15
Predstavenstvo súhlasí s návrhom uznania autorizácie v ČR –

Ing. Ondriska, Ing. Gazda, schvaľuje prihlášku za člena – Ing. Czi-
ma, prihlášku za kolektívneho člena – ŽOS – Vývoj, s.r.o. Vrútky.

7.2 Benko informoval o aktivitách organizácií ECEC a ECCE.
Zdôraznil, že v ECCE nemá SKSI zástupcu.

Uznesenie 1.16
Predstavenstvo berie informáciu na vedomie, bude schvaľo-

vať zahraničné aktivity, výber osôb ponecháva na komisiu pre
zahraničie.

7.3 SKSI udelí Cenu predsedu SKSI za výbornú diplomovú
prácu v školskom roku 2003/2004.

Organizačne s fakultami zabezpečia: Bratislava – Fučila, Žili-
na – Urban, Košice – Juhás.

7.4 Kyseľ upozornil, že predstavenstvo schvaľuje organizač-
ný poriadok komory.

Uznesenie 1.17
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu dopracovať návrh

organizačného poriadku a odovzdať ho do 10. 6. 2004 pracov-
nej skupine pre legislatívu.

7.5 Došla ponuka od Ing. Haranta na spracovanie publikácie
o energetike v anglickom jazyku.

Vyjadrí sa pracovná skupina pre vzdelávanie do 30. 6. 2004.
7.6 Došla požiadavka od Ing. Chmela na vyjadrenie k okruhu

problémov – zneužívanie odtlačkov autorizovaného stavebné-
ho inžiniera a výklad rozsahu právomocí dopravných inšpekto-
rátov. Vyjadrí sa pracovná skupina pre legislatívu a odborná sek-
cia pre dopravné stavby do 30. 6. 2004.

7.7 Dátumy a miesta zasadnutí predstavenstva:
2. zasadnutie: 2. júla 2004 o 10 00 hod. v Žiline
3. zasadnutie: 17. september 2004 o 1000 hod. v Košiciach
Bod 8. Uznesenia zo zasadnutia
Predstavenstvo schvaľuje uznesenia z 1. predstavenstva.
Výsledok hlasovania: 8 za, 3 sa zdržali (Burda, Cmarková,

Kyseľ). Predseda ukončil rokovanie o 14,50 hod.

Zápis spracoval: Ing. Mozgay
Zápis overil: doc. Benko, Ing. Burda

Prílohy:
1. Pozvánka na 1. zasadnutie predstavenstva SKSI
2. Prezenčná listina – 2 ks
3. Rokovací poriadok Predstavenstva SKSI
4. Smernica o poskytovaní prenájmu kancelárskych
priestorov SKSI
5. Zásady pre občerstvenie pri rokovaniach volených
orgánov SKSI
6. Smernica SKSI pre účtovanie náhrad cestovného
7. Zásady poskytovania odmien a náhrad

Rokovací poriadok Predstavenstva SKSI

Predstavenstvo Slovenskej komory stavebných inžinierov
schválilo tento rokovací poriadok.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok vymedzuje a upravuje základné zá-
sady činnosti, rokovania a rozhodovania predstavenstva komory.

Článok 2
Postavenie predstavenstva

Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom komory.
Zabezpečuje činnosť komory medzi zasadnutiami valného zhro-
maždenia.

Článok 3
Zloženie predstavenstva a jeho funkčné obdobie

(1) Predstavenstvo má 15 členov.
(2) Predstavenstvo sa skladá z predsedu, podpredsedov

a jeho členov.
(3) Členov predstavenstva, jeho predsedu a podpredsedov

volí a odvoláva valné zhromaždenie.
(4) Funkčné obdobie členov predstavenstva je štvorročné,

končí sa však až voľbou nových členov predstavenstva.

Článok 4
Činnosť predsedu a podpredsedov

(1) Predseda komory vykonáva práva a povinnosti podľa
zákona a štatútu komory a ďalej najmä:

a) zastupuje komoru navonok ako jej štatutárny zástupca,
b) zvoláva, riadi a navrhuje program zasadnutí predstavenstva,
c) podpisuje uznesenia predstavenstva, zápisy zo zasadaní

predstavenstva a všetky písomné dohody komory vyžadujúce
štatutárne prezentovanie,

d) riadi práce úradu komory,
e) organizuje činnosť predstavenstva vo vzťahu k ostatným

orgánom komory, k orgánom štátnej správy a k dobrovoľným
profesijným organizáciám.

(2) V prípade neprítomnosti predsedu alebo z jeho povere-
nia ho zastupuje určený podpredseda.

Článok 5
Práva a povinnosti člena predstavenstva

(1) Člen predstavenstva nadobúda práva a povinnosti, ktoré
pre neho vyplývajú zo zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskor-
ších predpisov, štatútu komory a tohto rokovacieho poriadku.

(2) Výkon člena predstavenstva je nezastupiteľný.
(3) Člen predstavenstva je povinný zúčastňovať sa zasadaní

predstavenstva a plniť úlohy, ktorými ho poverí predstavenstvo,
pokiaľ tomu nebránia objektívne dôvody (napr. choroba, vyces-
tovanie do zahraničia a pod.).

(4) Člen predstavenstva môže zo svojej funkcie odstúpiť, ak
o to písomne požiada predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí
dňom, ktorý určí predstavenstvo.

(5) Člen predstavenstva je povinný vykonávať funkciu
s náležitým odborným prístupom a zamedziť úniku informácií,
zverejnením ktorých by došlo k ujme komory.

(6) Člen predstavenstva je oprávnený predkladať návrhy
a námety do programu zasadnutí predstavenstva.

Článok 6
Úhrada nákladov spojených s činnosťou predstavenstva
(1) Členom predstavenstva môže byť poskytnutá finančná

náhrada za stratu času čerpaného v súvislosti s výkonom funkcie
podľa štatútu komory.
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(2) Členom predstavenstva prislúcha náhrada všetkých ces-
tovných a ďalších výdavkov, ktoré súvisia s výkonom ich funkcie.

Článok 7
Rozhodovanie a pôsobnosť predstavenstva

Rozhodovanie a pôsobnosť predstavenstva spočíva najmä
v aktivitách:

1. vo vzťahu k valnému zhromaždeniu:
a) zvoláva a pripravuje program zhromaždenia,
b) predkladá zhromaždeniu správu o činnosti komory,
c) navrhuje zhromaždeniu zmeny vnútorných poriadkov komory,
d) navrhuje zhromaždeniu

– kandidátku na členov volených orgánov komory,
– výšku členského príspevku,
– rozpočet na ďalšie obdobie,

e) predkladá zhromaždeniu na schválenie návrhy na predpisy
o vnútornej organizácii a činnosti komory.

2. vo vzťahu k orgánom komory:
a) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu skúšobnej a disci-

plinárnej komisie,
b) na návrh autorizačnej komisie vydáva autorizačné osved-

čenia,
c) na návrh skúšobnej komisie vydáva osvedčenia o vykonaní

odbornej skúšky.
3. vo vzťahu k administratívno-finančnej činnosti komory:
a) hospodári s finančnými prostriedkami a spravuje majetok

komory, zabezpečuje vyberanie a kontrolu členských príspevkov,
b) vedie evidenciu vydaných osvedčení a vykonaní odbornej

skúšky na činnosť stavbyvedúceho a na stavebný dozor,
c) vedie zoznam členov komory.
4. vo vzťahu k iným právnickým osobám:
a) zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a samosprávy,
b) zabezpečuje spoluprácu s vysokými a odbornými školami,
c) zabezpečuje spoluprácu s inými profesijnými organizáciami.
5. vo vzťahu k úradu komory:
a) dohliada na činnosť úradu komory a minimálne 1-krát roč-

ne ju vyhodnocuje,
b) menuje prednostu úradu komory.

Článok 8
Zvolanie zasadnutia

(1) Riadne zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda ko-
mory najmenej raz za tri mesiace podľa vopred vypracovaného
časového harmonogramu. Pozvánku s programom zasiela Úrad
komory najmenej 10 dní pred zasadnutím.

(2) Program rokovaní sa zostavuje na základe podnetov pred-
kladaných písomne alebo ústne členmi predstavenstva, resp.
predsedami ostatných orgánov komory.

(3) Predseda je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva aj
mimo časového harmonogramu, ak o to požiada:

a) najmenej 10 % z celkového počtu členov komory, alebo
b) najmenej 5 členov predstavenstva

Článok 9
Účastníci rokovania

(1) Zasadnutia predstavenstva sú neverejné.
(2) Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť predseda

dozornej rady. Predseda autorizačnej komisie a disciplinárnej
komisie sa spravidla prizývajú na rokovanie predstavenstva, ak
sú predmetom rokovania otázky týkajúce sa problematiky čle-
nov z hľadiska pôsobenia ich komisií.

(3) Ak to vyžaduje povaha prerokúvaných otázok, môže byť
prizvaná aj osoba, ktorá nie je členom predstavenstva.

Článok 10
Rokovanie predstavenstva

(1) Na každé zasadnutie predstavenstva sa vyhotoví pre-
zenčná listina, ktorú podpíšu všetci prítomní účastníci.

(2) Rokovanie riadi a vedie predseda komory, alebo v čase
jeho neprítomnosti ním určený podpredseda. Predsedajúci odô-
vodní predkladané materiály, vyzve členov na vznesenie pripo-
mienok, vedie k nim diskusiu a navrhuje závery. Udeľuje slovo
podľa poradia, v akom sa prihlásili jednotliví členovia. Mimo po-
radia môže udeliť slovo predkladateľovi materiálu. Predsedajúci
môže kedykoľvek vstúpiť do diskusie. V prípade, že program je
príliš rozsiahly, predstavenstvo na návrh predsedajúceho roz-
hodne o obmedzení času na diskusiu k jednotlivým bodom.

(3) Rokovanie prebieha podľa schváleného programu, jed-
ným z bodov musí byť vždy kontrola plnenia prijatých uznesení.

(4) Predstavenstvo je spôsobilé uznášania, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina jeho členov.

(5) Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje viac ako polovica
z prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu. Hlasovanie je spravidla verejné.

(6) V prípade ospravedlnenej neúčasti môže člen vyjadriť
svoje stanovisko písomne ešte pred zasadnutím.

(7) V neodkladných prípadoch môže byť rozhodovanie pred-
stavenstva schválené písomným hlasovaním všetkých členov
(napr. fax overený telefonicky, e-mail,...).

(8) Rozhodovanie predstavenstva má formu uznesenia.
(9) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá

musí obsahovať všetky zásadné skutočnosti vrátane výsledkov
hlasovania a presného znenia všetkých rozhodnutí. Funkciu za-
pisovateľa vykonáva spravidla riaditeľ úradu. Zápisnicu podpi-
suje predseda a dvaja overovatelia. Zasiela sa každému členovi
predstavenstva a účastníkovi zasadnutia najneskôr do 7 pracov-
ných dní od ukončenia zasadnutia na e-mailovú adresu, s požiadav-
kou na potvrdenie prijatia zápisnice.

(10) Aktuálne organizačné otázky je možné prerokovať mimo
riadneho zasadnutia za účasti predsedu, resp. podpredsedu, prí-
padne ďalších členov predstavenstva. S obsahom takéhoto ro-
kovania oboznámi predseda ostatných členov na najbližšom riad-
nom zasadnutí predstavenstva.

(11) O záveroch a uzneseniach z rokovania predstavenstva
sú členovia komory informovaní prostredníctvom Inžinierskych
informácií.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Tento Rokovací poriadok Predstavenstva SKSI bol schválený
uznesením predstavenstva dňa 14. mája 2004 a týmto dňom
nadobudol účinnosť.

Smernica o poskytovaní prenájmu

kancelárskych priestorov SKSI

Z dôvodu efektívnejšieho využívania majetku SKSI, získania
ďalších finančných prostriedkov na činnosť SKSI a poskytnutia
určitých možností a výhod svojim členom, možno poskytovať
kancelárske priestory, hlavne priestory zasadačiek (ďalej len
priestory) na využívanie pre svojich členov, ale aj nečlenov SKSI
za úhradu a za nasledovných podmienok:

1. Výška úhrad za prenájom kancelárskych priestorov:
� členovia SKSI 100,-Sk/hod.
� nečlenovia SKSI 300,-Sk/hod.
� nečlenovia SKSI 400,-Sk/hod. pri prenájme

klimatizovaných priestorov
2. Prostriedky získané z prenájmu priestorov zostávajú v prí-

slušnom RZ SKSI na podporu jeho činnosti.
3. Odmena pre pracovníkov RK SKSI a Úradu SKSI za spros-

tredkovanie prenájmu je vo výške 15 % z vybranej sumy.
4. O prenájmoch musí viesť príslušná RK SKSI alebo Úrad SKSI

samostatnú evidenciu, z ktorej musí byť zreteľné, kto priestory pre-
najal, za akým účelom, na akú dobu, za akú cenu príp. spôsobené
škody.
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5. V prípade spôsobenej škody na majetku SKSI, musí byť
s prenájomcom spísaný o tom zápis a ten je povinný škodu uhra-
diť. O tomto postupe je povinnosť sprostredkovateľa informovať
prenájomcu pred prenajatím priestoru. V opačnom prípade za
škody zodpovedá pracovník, ktorý prenájom sprostredkoval.

6. Pri súbehu viacerých požiadaviek na prenájom priestoru
bude uprednostnená akcia SKSI, ďalej požiadavka člena SKSI a až
potom nečlena SKSI.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

Táto smernica bola schválená Predstavenstvom SKSI dňa 27. 6.
2003 a nadobúda účinnosť dňom 1. 7. 2003.

Zásady pre občerstvenie

pri rokovaniach volených orgánov SKSI

Účelom zásad je stanovenie limitu a základných podmienok
poskytovania občerstvenia členom volených orgánov v čase
konania zvolaného rokovania alebo zasadania.

Zásady sú záväzné pre všetkých členov volených orgánov.
1. Členom volených orgánov SKSI v súvislosti s plnením
svojich povinností patrí:
� náhrada preukázaných cestovných nákladov (v zmysle
smernice pre účtovanie náhrad cestovného zo dňa 14. 5. 2004),
� náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
� stravné1),
� náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.
2. Počas spoločných rokovaní volených orgánov SKSI mož-

no poskytnúť občerstvenie zabezpečované spoločne vo výške
100,- Sk na osobu hradené v plnej výške z reprezentačného fon-
du SKSI.

3. V individuálnych prípadoch (pracovné pohostenie, repre-
zentačný obed a pod.) môže predseda udeliť výnimku limitu na
občerstvenie, ktoré bude SKSI hradiť z reprezentačného účtu SKSI.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

Zmena zásad bola schválená Predstavenstvom SKSI dňa 14. mája
2004. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 14. 5. 2004.

1)§ 5 zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov.

Smernica SKSI

pre účtovanie náhrad cestovného

Táto smernica upravuje poskytovanie náhrad za používanie
cestných motorových vozidiel v zmysle zákona o cestovných
náhradách1) členom volených orgánov SKSI, členom skúšobných
komisií a ostatným členom SKSI pri pracovných cestách
v súvislosti s plnením svojich povinností2).

A. Použitie cestného motorového vozidla
A.1 Členovia predstavenstva a predsedovia volených komi-

sií v rámci plnenia svojej funkcie môžu pri pracovnej ceste pou-
žiť cestné motorové vozidlo s možnosťou uplatnenia náhrady
celkom 6,0 Sk/km.

A.2 Členovia všetkých volených orgánov mimo členov
predstavenstva a predsedov volených komisií, ďalej členovia skú-
šobných komisií, pracovných komisií v rámci plnenia svojej funk-
cie môžu pri pracovnej ceste použiť cestné motorové vozidlo
s možnosťou uplatnenia náhrady za spotrebované pohonné hmo-
ty (priemerná spotreba x Sk/1l PHM/100 x km).

A.3 Pri použití motorového vozidla v rámci plnenia svojej
funkcie v regionálnom združení je možnosť uplatnenia náhrady
za spotrebované pohonné hmoty (priemerná spotreba x Sk/1l
PHM/100 x km).

A.4 V prípade schválenej zahraničnej cesty alebo sprevádza-
nia hosťa SKSI po Slovensku patria pri použití cestného motoro-
vého vozidla náhrady podľa osobitného predpisu3).

B. Schvaľovanie pracovných ciest
Pri použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu

je povinný vodič pre cestu účtovať najkratšiu trasu k splneniu
cieľa pracovnej cesty a musí mať riadne vyplnený a schválený
„cestovný príkaz“.

C. Vyúčtovanie pracovných ciest (PC)
Po skončení pracovnej cesty, obvykle do 5 dní, treba riadne

vykázať nárok na náhradu cestovného (aktuálne cestovné lístky
SAD, ŽSR, vyznačená priemerná spotreba, podľa technického
preukazu aritmetickým priemerom, suma za pohonné látky SK/
1lit. a pod.) a predložiť doklady pracovníkovi na likvidáciu, prí-
padne vrátiť nevyúčtovanú zálohu.

Pracovnú cestu treba vyúčtovať najneskôr do 21 dní po ukon-
čení cesty.

Pri prvom uplatnení náhrad za použitie cestného motorové-
ho vozidla a pri zmene používaného cestného vozidla je potreb-
né k cestovnému príkazu priložiť fotokópiu veľkého technické-
ho preukazu. V prípade nepredloženia fotokópie veľkého tech-
nického preukazu alebo neuplatnenia náhrad podľa horeuvede-
ných pravidiel, patria členovi SKSI náhrady za použitie cestného
motorového vozidla v sume zodpovedajúcej cene cestovného
lístka pravidelnej verejnej dopravy.

K vyúčtovaniu pracovnej cesty je účastník povinný priložiť
„Správu zo PC“.

Po preskúmaní a upravení cestovných náhrad bude vyčíslený
doplatok poukázaný prevodným príkazom z účtu SKSI na ban-
kový účet príslušného cestujúceho, prípadne výplatou v hoto-
vosti. Výnimky z tejto smernice sa neudeľujú.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

Zmena smernice bola schválená Predstavenstvom SKSI dňa 14.
mája 2004. Platnosť smernice od 14. 5. 2004.

1)Zákon NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení ne-
skorších predpisov
2)Zákon SNR č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizo-
vaných inžinieroch v znení neskorších predpisov a vnútorné poriadky
SKSI
3)§ 7 zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení
neskorších predpisov

Zásady poskytovania odmien a náhrad

Výňatok zo Štatútu SKSI:

Článok 23
Odmeny a náhrady

(1) Členom volených orgánov Komory v súvislosti s plnením
si svojich povinností patrí náhrada cestovných a s tým súvisia-
cich vecných nákladov v rozsahu podľa všeobecne platných pred-
pisov o cestovných náhradách.

(2) Cestovné náklady musia byť použité v rozsahu primera-
nom dôležitosti výkonu funkcie, so zameraním na znižovanie
straty času členom orgánov. Podrobnosti určuje vnútorný pred-
pis, ktorý schvaľuje predstavenstvo.

(3) Členom skúšobných komisií, disciplinárneho senátu
a členom ďalších volených orgánov a komisií podľa rozhodnutia
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predstavenstva patrí honorár vo výške 0,6-násobku hodinovej
sadzby pre odborné výkony vysoko kvalifikované (posudky) pod-
ľa Honorárového poriadku Komory (v ďalšom len „HP“) za každú
hodinu rokovania a náhrada cestovných a vecných výdavkov.

(4) Náhrada za stratu času patrí každému členovi orgánu Ko-
mory vo výške 0,35-násobku hodinovej sadzby pre odborné vý-
kony vysoko kvalifikované (posudky) podľa HP za každú začatú
hodinu rokovania. Dokladom pre výplatu náhrady je zápisnica
z rokovania a prezenčná listina, alebo iný doklad o vykonanej
činnosti, ktorú schvaľuje predseda voleného orgánu.

(5) Predsedovi voleného orgánu alebo inému predsedajúce-
mu patrí náhrada vo výške 0,5-násobku hodinovej sadzby pre
odborné výkony koncepčné a koordinačné (posudky) podľa HP
za každú hodinu vedenia rokovania voleného orgánu.

(6) Predsedovi Komory a v čase jeho zastupovania podpred-
sedovi patrí popri náhrade cestovných a s tým súvisiacich vec-
ných výdavkov aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie
a náhrada za stratu času vo výške 0,35-násobku hodinovej sadzby
pre odborné výkony koncepčné a koordinačné (posudky) podľa
HP za každú hodinu výkonu funkcie. Rozsah náhrad schvaľuje
predstavenstvo na základe podkladov predložených predsedom.

(7) Odmeny za vykonanie prác a činností do výšky 20 000,-
Sk schvaľuje v jednotlivých prípadoch predseda, nad túto čiast-
ku predstavenstvo.

Výklad a úpravy k čl. 23 Štatútu SKSI
a) Odmeny a náhrady uvedené v jednotlivých odsekoch sa

vzťahujú k Honorárovému poriadku roku 2002.
b) Všetky výkony funkcie člena predstavenstva a členov ostat-

ných volených orgánov, mimo plánovaných a schválených roko-
vaní a činností, musia byť na základe požiadavky vopred odsú-
hlasené predstavenstvom SKSI.

c) Všetky odmeny podľa ods. 7 musia byť na základe požia-
davky vopred odsúhlasené predstavenstvom SKSI.

d) Odmeny a náhrady patria len za celé hodiny.
e) Za dobu cestovania pravidelnou verejnou dopravou alebo

cestným motorovým vozidlom odmeny a náhrady podľa týchto
zásad nepatria.

Hodinové sadzby pre jednotlivé výkony:
k ods. 3 – podľa prezencie a zápisnice 480,-Sk/hod.
k ods. 4 – podľa prezencie a zápisnice 280,-Sk/hod.
               – podľa mesačného výkazu 280,-Sk/hod.
k ods. 5 – podľa prezencie a zápisnice 500,-Sk/hod.
k ods. 6 – podľa mesačného výkazu 350,-Sk/hod.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

Zmena zásad bola schválená predstavenstvom SKSI dňa 14. mája
2004. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 14. 5. 2004.

Spomíname...

Ing. Ladislav Aboši, Bratislava
5. 10. 1934 – 12. 6. 2004

Niekoľko mesiacov pred dovŕšením životného jubilea – 70
rokov zomrel v Bratislave popredný odborník v oblasti doprav-
ných a inžinierskych stavieb Ing. Ladislav Aboši.

V roku 1959 ako absolvent Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave začal svoju odbornú dráhu vo Vítkovických žele-
ziarňach a neskôr vo Východoslovenských železiarňach.

Od roku 1964 bol nepretržite zamestnaný na Železniciach
Slovenskej republiky. Pôsobil na viacerých útvaroch a vo viacerých
funkciách. Cez profesiu projektanta, zodpovedného projektanta
na Projektovom stredisku vtedajšieho ČSD, pôsobil na investič-
nom odbore ako vedúci technického oddelenia a dráhového správ-

neho orgánu. Neskôr riadil odbor pre výstavbu železničného
uzla Bratislava.

V roku 1996 sa stal členom SKSI ako odborne spôsobilý
inžinier a neskôr autorizovaný inžinier pre inžinierske stavby.

Celý svoj život zasvätil rozvoju železníc na Slovensku. Jeho
pracovné nadšenie pokračovalo aj v spoločnosti REMING Con-
sult a. s., ktorej bol zakladateľom. Ako hlavný inžinier projektu
vniesol svoje dlhoročné odborné skúsenosti do stavieb moder-
nizácie železničných koridorov na Slovensku a viacerých ďalších
významných stavieb.

Bol autorom mnohých odborných článkov,  príručiek, kon-
zultantom a recenzentom pri tvorbe noriem a predpisov. Bol
vzorom pre mladých inžinierov, vychoval celý rad odborníkov
a stal sa nestorom v oblasti dopravných a inžinierskych stavieb.

Široká odborná verejnosť v ňom stratila nielen vynikajúce-
ho odborníka, ale predovšetkým vzácneho, úprimného
a láskavého človek, ktorý vychoval niekoľko generácií želez-
ničných inžinierov.

 Česť jeho pamiatke!

Ing. Mária Hábová, Dolné Lovčice

Dňa 17. mája 2004 nás navždy opustila Ing. Mária Hábová
rod. Virágová. Od roku 2002 bola autorizovanou stavebnou
inžinierkou v oblasti dopravných stavieb. Odišla v plnom roz-
kvete svojich tvorivých síl, vo veku 37 rokov.

Navždy zostane v spomienkach kolegov sekcie dopravy Tr-
navského regionálneho združenia.

Česť jej pamiatke!

Máj 2004
Ing. Milan Antl, Ing. Pavol Balogh, Ing. Juraj Baran,

Ing. Mariana Bukovčanová, Ing. Peter Dragúň,
Ing. Jozef Hladný, Ing. Ján Holiga, Ing. Peter Hradňanský,
Ing. Ivan Jalek, Doc. Ing. Juraj Kalaš, CSc., Anton Kemény,

Ing. Ján Klenovič, Vladislav Kuzma, Ing. Dušan Ladiver,
Igor Lašo, Ing. Vladimír Lunáček, Ing. Milan Medveď,

Ing. Ivan Michalovič, Ing. Ivan Minár, Ing. Rudolf Rosina,
Ing. Juraj Skyrčák, Ing. Dr. Milan Skýva, Ing. Ján Staroň,
Ing. Štefan Šajtoš, Ing. Michal Šebesta, Ing. Ján Štolc,

Ing. Anna Tokárová, Ing. Květuše Truchlíková

Jún 2004
Ing. Milan Bezecný, Ing. Pavol Cmorej,

Ing. Pavol Čekovský, Ing. Dušan Droppa,
Prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., Ing. Tomáš Hudák,

Ing. Božena Jedličková, Ing. Emil Jutka,
Ing. Ladislav Kardos, Ing. Alexander Kato, CSc.,

Ing. Karol Kolada, Ing. Vladimír Kollár, Juraj Krupec,
Ing. František Lott, Ing. Pavol Medveď,

Ing. Katarina Mitrová, Štefan Pálenčár, Ing. Peter Petö,
Ing. Peter Purtz, Ing. František Ružička, Ing. Pavel Steskal,
Ing. Lujza Straková, František Štefanička, Ing. Pavol Šulka,

Ing. Pavol Šurc, Štefan Švingál, Ing. Ján Uher,
Ing. Pavol Šulka, Ing. Štefan Švingál,

Ing. Alexander Kato, CSc.

Jubilanti
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Činnosť Slovenskej stavebnej inšpekcie

� Poslednou novelizáciou stavebného zákona
bola ustanovená Slovenská stavebná inšpekcia.
Čo viedlo k jej zriadeniu, sme sa spýtali
jej riaditeľa, Ing. arch. Petra Holého:
Slovenská stavebná inšpekcia bola zriadená zákonom č. 417/2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov. Vznikla delimitáciou útvaru stavebnej inšpekcie zo Slovenskej in-
špekcie životného prostredia. Dôvodom bol prechod kompetencií
v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku z Ministerstva
životného prostredia SR na Ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja SR. V skutočnosti bola teda zriadená už v roku 2001 §123a) sta-
vebného zákona a od 1. novembra 2003 sa stala samostatnou organi-
záciou (SSI). Organizačne sa člení na riaditeľstvo a regionálne Inšpek-
toráty s územnou pôsobnosťou upravenou v zákone č. 608/2004 Z. z.
o územnom plánovaní, stavebnom poriadku a bývaní. Riaditeľstvo je
odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Inšpektorátov.

� Čo je predmetom činnosti
Slovenskej stavebnej inšpekcie?
Stavebná inšpekcia je odborným kontrolným orgánom,

prostredníctvom ktorého Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad nad uskutoč-
ňovaním stavieb. Kontroluje fyzické osoby, fyzické osoby opráv-
nené na podnikanie a právnické osoby, či dodržujú podmienky
stavebného povolenia, všeobecné technické požiadavky na vý-
stavbu, všeobecné technické požiadavky na stavby užívané oso-
bami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (vyhláška
MŽP SR č. 532/2002 Z. z.), zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných
výrobkoch v znení neskorších predpisov atď.. Za porušenie povin-
ností vyplývajúcich zo stavebného zákona stavebná inšpekcia naria-
ďuje nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Za
nesplnenie nariadených nápravných opatrení formou výzvy a za zá-
važnejšie porušenie ustanovení stavebného zákona ukladá pokuty
v správnom alebo priestupkovom konaní a tieto aj vymáha.

� Môže stavebná inšpekcia postihnúť
autorizovaného inžiniera ako projektanta?
V podstate nemôže. Projektant je zodpovedný za projekt, za

realizáciu stavby stavebník a zhotoviteľ. Stavebný úrad opečiatkuje
projekt, ktorý je súčasťou stavebného povolenia a ten sa musí nachá-
dzať na stavbe. Inšpekcia kontroluje uskutočňovanie stavby od vyda-
nia stavebného povolenia. Ak zistí závažnú chybu projektu, upozorní
na to príslušný stavebný úrad, ktorý s tým môže niečo urobiť, naprí-
klad zastaviť stavbu do vyriešenia problému a môže upozorniť aj
Slovenskú komoru stavebných inžinierov na neprofesionálnosť pro-
jektanta. Projektant na druhej strane môže upozorniť inšpekciu, že
stavebník nedodržuje úradom schválený projekt pri realizácii stavby.
V každom prípade najväčšiu zodpovednosť za realizáciu stavby ne-
sie stavebník, na meno ktorého bolo vydané stavebné povolenie.

� Aký je rozdiel medzi štátnym stavebným
dohľadom stavebných úradov
a Slovenskou stavebnou inšpekciou?
Stavebné úrady obcí a krajov vykonávajú stavebný dohľad nad

uskutočňovaním stavieb fakultatívne, t. j. ak sa rozhodnú. Staveb-
né úrady sú povoľovacie orgány, ktoré pre zaťaženosť nemajú
zväčša na stavebný dohľad čas, prípadne sa venujú len problémo-
vým stavbám. Stavebná inšpekcia vykonáva hlavný štátny staveb-
ný dohľad inštitucionálne, je to jej hlavnou náplňou. Do plánu
kontrolnej činnosti zaraďuje stavby nezávislé na stavebných úra-
doch, pričom zohľadňuje význam stavby z hľadiska štátneho, ve-
rejného a miestneho záujmu a z hľadiska technickej náročnosti.

Za rozhovor ďakuje Ing. Vojtech Mozgay,
riaditeľ úradu SKSI

Postgraduálny kurz

„Aeroelasticita

a seizmicita“

V dňoch 24. 5. - 26. 5. 2004 sa v priestoroch barokového
kaštieľa v Kočovciach s romantickou úpravou pod patronátom
Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenskej komory staveb-
ných inžinierov konal už 4. ročník postgraduálneho kurzu „Ae-
roelasticita a seizmicita“ s výkladom k normám STN, DIN, ASCE,
FEMA 302 a Eurokódu pre oblasť overovania aeroelastickej a seiz-
mickej odolnosti stavebných konštrukcií a s prezentáciou aktu-
álnych problémov v stavebnej praxi. Postgraduálny kurz absol-
vovalo celkovo 24 stavebných inžinierov-statikov. Na pred-
náškach sa podieľali poprední odborníci prof. E. Juhásová -
ÚSTARCH SAV v Bratislave, doc. V. Krištofovič - SvF TU
v Košiciach, doc. J. Slašťan - TSÚS v Bratislave a prof. J. Ravinger,
doc. P. Marton, doc. J. Sokol, doc. O. Hubová, doc. J. Králik, Ing.
T. Javorek - Stavebná fakulta STU v Bratislave. Prednášky boli
orientované na praktické aplikácie Eurokódu 8 a národných apli-
kačných dokumentov na riešenie odolnosti stavebných konštrukcií
na statické a dynamické namáhanie od vetra, zemetrasenia a od
technickej seizmicity. Boli prezentované požiadavky a odporú-
čania noriem, a to nielen pre výpočtové metódy, ale aj pre kon-
štrukčné zásady pre železobetónové, murované, oceľové a dre-
vené seizmicky odolné nosné systémy. Na porovnaní zjednodu-
šených výpočtových metód a podrobných dynamických analýz
na báze MKP boli demonštrované možné riziká, ako aj obme-
dzenia v aplikácii jednoduchých metód na riešenie zložitých
priestorových konštrukčných sústav. V rámci bloku prednášok
z technickej seizmicity sa poslucháči kurzu oboznámili nielen
s definovaním dynamického zaťaženia od účinkov dopravy, prie-
myselnej činnosti, explózii, prepadov poddolovaných území, ale
aj kritériami posudzovania týchto vplyvov na človeka, stavebnú
konštrukciu a technológiu. Predviedli sa jednoduché zásady a me-
tódy návrhu efektívnych systémov tlmičov a bariér ako ochrany
pred nepriaznivými vplyvmi vibrácií od dopravy. Na riešení seiz-
mickej odolnosti konkrétnych objektov (Budova NBS, Polus,
Globtel, Letisková veža v Bratislave, most Košická, Gabčíkovo,
objekty jadrových elektrární,...) sa názorne prezentovalo použi-
tie nových výpočtových a experimentálnych metód. Na príklade
projektu zhodnotenia pravdepodobných rizík v prípade seizmic-
kej udalosti v oblasti historických centier významných miest v Ne-
mecku sa názorne poukázalo na efektívne uplatnenie metód ex-
perimentálnej modálnej analýzy v praxi.

V rámci voľného času vystúpili zástupcovia firmy ALLME-
DIA, ktorá sa dostala na popredné miesto v objeme výroby
v danej oblasti v Nemecku. Zástupcovia firmy prezentovali ko-
tevné prvky a efektívny software pre ich návrh a posúdenie. Ing.
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Šimonovič prezentoval program „CONCRETE“ a jeho možnosti
na dimenzovanie železobetónových konštrukcií na ohyb, šmyk
a vzper podľa požiadaviek STN a Eurokódov, ako aj posudzova-
nia základových konštrukcií a možností jeho prepojenia na iné
statické programy, tabuľkový procesor, grafickú a digitálnu in-
terpretáciu výsledkov v interaktívnom aj dávkovom režime.

Postgraduálny kurz bol účastníkmi hodnotený veľmi vysoko
ako po stránke odbornej, tak aj po stránke spoločenskej a mnohí
vyjadrili nádej na stretnutie v Kočovciach aj po roku.

doc. Ing. Juraj Králik, PhD.,
vedúci katedry stavebnej mechaniky SvF STU BA

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
sekcia riadenia pomoci z EÚ, Odbor riadenia pre SPD
vypisuje výzvu na externých hodnotiteľov pre posudzova-

nie projektov podporovaných zo štrukturálnych fondov EÚ
z technickej a finančnej stránky v rámci Jednotného progra-
mového dokumentu NUTS II Bratislava Cieľ 2 pre:

Opatrenie 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania. Záu-
jemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky: � VŠ vzdelanie
technického alebo ekonomického zamerania � min. 5-ročná prax
v oblasti podnikateľského prostredia a priemyslu SR �� schop-
nosť analyzovať podnikateľské zámery. Opatrenie 1.2. Podpora
spoločných služieb pre podnikateľov. Záujemcovia musia spĺ-
ňať nasledovné požiadavky: � VŠ vzdelanie technického alebo
ekonomického zamerania � min. 5-ročná prax v oblasti podni-
kateľského prostredia a priemyslu SR Opatrenie 1.3. Rozvoj pod-

POSTGRADUÁLNY KURZ
organizovaný CISM (Medzinárodné stredisko pre vedy
o mechanike) Udine, Taliansko
v dňoch 6.-10. septembra 2004 v Udine
Structural Aluminium Connections: Theory,
Analysis and Design určený pre inžinierov v praxi, doktoran-
dov a vedeckých pracovníkov.

Kurz je zameraný na navrhovanie konštrukcií z hliníkových zliatin,
s dôrazom na ich spoje. Prednášaná je problematika spojov staticky
namáhaných, návrh na únavu, návrh na účinky požiaru, posudzova-
nie skrutkových a zváraných spojov a prierezov prútov konštrukcií
z hliníkových zliatin. Vysvetľovaná je najnovšia európska norma EN-
Eurokód 1999 z roku 2004 a čiastočne aj aktuálne americké predpi-
sy American Aluminium Association Specifications.
Sedem cyklov prednášok po 5 hodinách zabezpečujú profesori, ktorí
sa podieľali na tvorbe hore uvedených noriem: C. C. Baniotopoulos
(AU Thessaloniki, Grécko), I. Baláž (STU Bratislava, SR), D. Kosteas
(TU Mníchov, Nemecko), F. Mazzolani (UFII Neapol, Taliansko), T.
Pekoz (CU Ithaca, USA), F. Soetens (EUT Eindhoven, Holandsko), F.
Wald (ČVUT Praha, ČR). Učebné texty budú publikované v knižnej
forme vo vydavateľstve Springer.
Pre študentov a zamestnancov vzdelávacích inštitúcií je poplatok za
kurz 450 Euro, pričom obmedzený počet môže mať veľmi lacné
ubytovanie, pre ostatných je poplatok 650 Euro.
Prihlásiť sa možno najneskôr 1 mesiac pred začatím kurzu. Komplet-
né informácie pozrite na http://www.cism.it.
Kontakt: e-mail: cism@cism.it, tel.: +39 0432 248511
fax.: +39 0432 248550.

prof. Ing. Ivan Baláž, PhD.,
Stavebná fakulta STU Bratislava

nikateľských aktivít a služieb v oblasti cestovného ruch a rekre-
ácie. Záujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky: � VŠ
vzdelanie technického alebo ekonomického zamerania � min. 5-
ročná prax v oblasti podnikateľského prostredia, cestovného
ruchu, životného prostredia, kultúry � schopnosť analyzovať
podnikateľské zámery. Opatrenie 1.4. Podpora spoločných slu-
žieb v oblasti cestovného ruchu a rekreácie. Záujemcovia mu-
sia spĺňať nasledovné požiadavky: � VŠ vzdelanie technického
alebo ekonomického zamerania � min. 5-ročná prax v oblasti
cestovného ruchu, životného prostredia, kultúry. Opatrenie 1.5.
Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva. Zá-
ujemcovia musia spĺňať nasledovné požiadavky: � VŠ vzdela-
nie technického alebo ekonomického zamerania � min. 5-ročná
prax v oblasti cestovného ruchu, životného prostredia, kultúry

Pri výbere externých hodnotiteľov sa budeme zameriavať najmä na
skúsenosti v oblasti projektového manažmentu, s rozpočtami stavieb,
 s podnikateľskými plánmi a strategickým plánovaním. Práca externého
hodnotiteľa si vyžaduje vysokú mieru objektivity, čestnosti, diskrétnosti
a schopnosti pracovať pod časovým tlakom. Všetky výstupy práce hod-
notiteľov budú v elektronickej forme. Skúsenosti v oblasti hodnotenia
projektov financovaných z predvstupových fondov a grantov ako i skú-
senosti z regionálneho rozvoja sú výhodou.

MVRR SR po preskúmaní prihlášok vyzve úspešných uchádzačov
na spoluprácu a uzavrie  s nimi zmluvu o spolupráci. Úspešní kandidáti
prejdú školiacim procesom. Hodnotitelia budú vykonávať svoju prácu
v Bratislave. Profesijný životopis spolu so žiadosťou s označením opat-
renia zasielajte do termínu 6. júla 2004 na adresu:

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja,
sekcia riadenia pomoci z EÚ, Odbor riadenia pre SPD 2,
Špitálska 8, 816 44 Bratislava.
Telefón: 02/5975 3511
Fax.: 02/5293 1469
E-mail: majkova@build.gov.sk alebo savitska@build.gov.sk

OPERAČNÁ ANOPERAČNÁ ANOPERAČNÁ ANOPERAČNÁ ANOPERAČNÁ ANALALALALALÝZAÝZAÝZAÝZAÝZA
V STAVEBNOM PODNIKANÍV STAVEBNOM PODNIKANÍV STAVEBNOM PODNIKANÍV STAVEBNOM PODNIKANÍV STAVEBNOM PODNIKANÍ
Mária Hromníková

Cieľom publikácie je matematická podpora
vzdelania a praxe stavebných inžinierov a in-
formačná podpora rozhodovania podnikových
manažérov.
Autorka je zakladateľom, garantom a učite-
ľom stavebno-manažérskych predmetov:
Operačný výskum, Výrobný manažment, Roz-
hodovacia analýza, Ekonomika obnovy - na štu-

dijnom odbore Ekonomika a riade-nie stavebníctva SvF STU v Bratislave.
Vedecky a odborne pracuje v oblasti manažmentu stavebného podni-
kania, podnikovej logistiky a manažmentu obnovy stavebného fondu.

Monografická publikácia je zameraná na matematické programo-
vanie a analytické riešenie manažérskych rozhodovacích problémov
stavebného podnikania. Prezentuje stavebné aplikácie Operations
Research v manažérskej praxi dodávateľských stavebných firiem. For-
mulované matematické algoritmy, ilustrované riešením technicko-eko-
nomických problémov riadenia podnikateľských aktivít stavebnej fir-
my, sú prostriedkom informačnej podpory rozhodovania podnikových
manažérov. Spracované aplikácie dávajú prehľad o praktickej účinnosti
matematických metód v manažmente stavebného podniku a návody na
ich efektívne využitie v stavebnom podnikaní. Publikácia poskytuje
ucelený systém vzdelávania študentov a prehlbovania vedomostí absol-
ventov stavebných fakúlt, orientuje odborný rast doktorandov, učiteľov,
vedeckých pracovníkov a stavebných inžinierov v oblasti analytickej podpo-
ry podnikového manažmentu a sprostredkuje prienik moderných tech-
ník informatizácie riadenia do stavebníctva. Knihu odporúčame sta-
vebnej podnikateľskej praxi, poradenským, konzultačným, vzdeláva-
cím a výskumným inštitúciám, softwarovým firmám a študentom sta-
vebných fakúlt.

Recenzenti: Prof. Ing. Ladislav Unčovský, DrSc., Prof. Ing. Július
Alexy, CSc. Vydavatel: Vydavateľstvo STU,  2003, ISBN  80–227–1953–
6,  244 s.
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Komuniké

z rokovania Legislatívnej rady vlády SR

zo dňa 22. 6. 2004

Legislatívna rada vlády SR dnes rokovala na svojom 76. za-
sadnutí pod vedením svojho predsedu Daniela Lipšica a pod-
predsedníčky Lucie Žitňanskej.

� Prvým bodom rokovania bol návrh Výboru Národnej rady
Slovenskej republiky pre životné prostredie a ochranu prírody
na vydanie zákona o Environmentálnom fonde a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Prijatím navrhovaného zákona sa pred-
pokladá priaznivý vplyv na životné prostredie ako i priaznivý
dopad na podnikateľskú sféru, obyvateľov a na zníženie neza-
mestnanosti. Keďže Environmentálny fond bude využívať formu
dotácií a úverov, ako aj ich kombinácie, v závislosti od charakte-
ru projektu alebo žiadosti, takýmto spôsobom sa vytvoria pred-
poklady pre účinnú, komplexnú a efektívnu podporu environ-
mentálnych projektov. Legislatívna rada sa k návrhu vyjadrila
z legislatívno-technického hľadiska.

� Druhým bodom rokovania bol návrh na pristúpenie Sloven-
skej republiky k Európskemu dohovoru o krajine. Účelom doho-
voru je podpora ochrany krajiny, starostlivosti o krajinu s cieľom
usmerňovať a zosúlaďovať zmeny spôsobené sociálnymi, hospo-
dárskymi a environmentálnymi procesmi a zabezpečenie európ-
skej spolupráce v tejto oblasti. Legislatívna rada odporučila vláde
SR predložený materiál schváliť s pripomienkami.

� Tretím bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky
vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky
v znení zákona č. 207/2002 Z. z.. Účelom predkladaného návrhu je
aktualizácia ustanovení zákona č. 19/2002 Z.z. po nadobudnutí
platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Legislatívna rada uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky
prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracova-
nia všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

� Štvrtým bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa
mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/
1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpi-
sov. Cieľom návrhu zákona je novelizovať zákon č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe tak, aby odbor Úradu vlády SR -
Centrálny kontaktný útvar OLAF pre Slovenskú republiku mohol
plniť úlohy súvisiace s ochranou finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, spolupracovať s Európskym úradom pre boj proti
podvodom (OLAF), ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce z jeho po-
vinnosti. Predložený návrh obsahuje právny rámec pre spoluprá-
cu dotknutých subjektov (kontaktných pracovísk - Anti Fraud
Coordinating Stucture - AFCOS) s CKÚ OLAF. Legislatívna rada
uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky prijaté na jej
rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracovania všetkých
pripomienok odporučila vláde schváliť.

� Piatym bodom rokovania bol návrh zákona o spoločnosti
pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Cieľom predloženého zákona je vytvorenie
akciovej spoločnosti pre diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
ktorej zakladateľom so 100% majetkovou účasťou je štát v mene
ktorého koná Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Potreba vytvorenia spoločnosti vyplýva z požiadaviek Európskej
únie na zlepšenie infraštruktúry a integráciu spojenú s dobudova-
ním národných sietí a ich prepojení do spoločnej transeurópskej
siete. Legislatívna rada uložila predkladateľovi zapracovať pripo-
mienky prijaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade
zapracovania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

� Šiestym bodom rokovania bol návrh nariadenia vlády Slo-
venskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technic-
kých požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na plavi-
dlá určené na rekreačné účely. Predložená novela nariadenia vlá-

dy upravuje požiadavky pri uvádzaní rekreačných plavidiel do
prevádzky a podmienky, ktoré plavidlo musí spĺňať, aby mohlo
byť uvedené do prevádzky alebo sprístupnené na trh. Týmto na-
riadením sa do právneho poriadku preberá smernica Európske-
ho parlamentu a Rady 94/25/ES zo dňa 16. júna 1994. Legisla-
tívna rada uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky pri-
jaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracova-
nia všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

� Siedmym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým sa
dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Účelom
predkladaného návrhu je racionalizácia vnútorného usporiada-
nia krajských stavebných úradov znížením počtu funkcií. Legisla-
tívna rada prerušila rokovanie o tomto návrhu a vrátila ho pred-
kladateľovi na dopracovanie.

� Ôsmym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým
sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/
1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Minis-
terstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR podľa vládou
schválených zásad novelizácie zákonov upravujúcich komo-
ry posúdilo riešenie právnej úpravy a vytypovalo tie okruhy,
ktoré je potrebné zmeniť novelizáciou zákona o autorizova-
ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v
záujme dosiahnutia úplnej zhody s obsahom týchto zásad. Pred-
kladaný zákon rieši taktiež aj opätovnú úpravu autorizácie kra-
jinných architektov, ktorí tiež vykonávajú vybrané činnosti vo
výstavbe a ustanovuje ich práva a povinnosti. Sú začlenení v
samospráve Slovenskej komory architektov, ktorá je oprávnená
viesť zoznam autorizovaných krajinných architektov. Legislatív-
na rada uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky pri-
jaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapraco-
vania všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

� Deviatym bodom rokovania bol návrh zákona, ktorým
sa zrušuje Komora geodetov a kartografov a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Cieľom návrhu zákona je zrušenie
Komory geodetov a kartografov a presun kompetencií z ko-
mory na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Podľa ná-
vrhu by tento úrad mal byť príslušným orgánom na vydávanie
rozhodnutí o uznávaní odborných kvalifikácií. Súčasne sa na-
vrhuje, aby autorizačné overovanie vybraných geodetických
a kartografických činností bolo viazanou živnosťou. Legisla-
tívna rada uložila predkladateľovi zapracovať pripomienky pri-
jaté na jej rokovaní a návrh v novom znení v prípade zapracova-
nia všetkých pripomienok odporučila vláde schváliť.

SZSI

Slovenský zväz stavebných inžinierov

I n f o r m á c i e
Po dlhom čase máme možnosť – s láskavosťou SKSI – infor-

movať cestou Inžinierskych informácií aj o práci SZSI. S radosťou
konštatujem, že spolupráca s SKSI naberá nové obrátky
v pozitívnom slova zmysle. Oznamujeme týmto našim členom,
že sekretariát SZSI sa presťahoval do budovy SKSI, Mýtna 29,
811 07 Bratislava 1, tel./fax: 02 5249 1302.

Veríme, že vzájomné zblíženie s SKSI umožní lepšiu informo-
vanosť o práci, pripravovaných akciách, či o výsledkoch realizo-
vaných podujatí.

V poslednom období sme okrem sťahovania úradu robili, či
vyjadrovali sa k nasledovným problémom:

1) obnova zmlúv o vzájomnej spolupráci medzi SZSI a MVaRR
SR, MDPaT SR, SKSI, ABF, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy,
Dopravoprojekt, Geoconsult a i., s upresnením dát o nás,



10

OS Doprava pripravila v októbri 2003 medzinárodnú konferen-
ciu o doprave v XX. storočí a jej vplyve na urbanizované územie:
z konferencie je už pripravený CD – zborník, ktorý práve rozo-
sielame účastníkom,

3) prezídium sa vyjadrovalo k návrhu Slovenského priehrad-
ného výboru o odpredaji Slovenských elektrárni,

4) zúčastnili sme sa snemu UMS,
5) boli sme hosťami VZ SKSI,
6) pripravili sme rozlúčku s doc. Ing. J. Zvarom a nekrológ

o ňom pre ČKAIT
7) zúčastnili sme sa na vyhlasovaní ceny za Stavbu roka

s odovzdaním našej ceny (SZSI) za najlepšiu stavbu v dopravných
stavbách,

8) prezídium SZSI sa stretlo 2x a prejednalo otázky organi-
začné, finančné a plán práce,

9) dovoľujeme si oznámiť členom, že sa pripravuje:
� seminár o projektovej norme STN 73 6110 – kontakt
na prezídium, Ing. Anna Kollárová,
� školenie pre stavbyvedúcich v Košiciach k autorizačným
skúškam – kontakt: Ing. Alexandra Vaškovičová, predseda
RP SZSI, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice, tel.: 055 6024166,
fax: 055 6024122,
� školenie pre stavbyvedúcich a stavebný dozor – RP SZSI
Bratislava, kontakt: prezídium SZSI, Mýtna 29,
811 07 Bratislava, tel./fax: 02 52491302
� NK fib pripravilo / pripravuje:
� jarné a jesenné stretnutie členov NK, spojené s odbornou
exkurziou,
� distribúciu informácií fib news a pozvánok na odborné
podujatia,
� súťaž o najlepšiu diplomovú prácu z oblasti betónových
konštrukcií a mostov,
� udelenie pamätnej medaily NK fib vynikajúcim
odborníkom z oblasti betónových konštrukcií
� účasť zástupcov NK na zasadaniach koncilu fib,
� práca odborníkov zo SR v odborných skupinách fib,
10) na prezídium pravidelne dostávame časopisy:
� Fórum architektúry (SAS)
� ASB (Jaga Group)
� ASCE News (ASCE – USA)
� Civil Engineering (ASCE – USA)
� Inženýrska komora (ČKAIT)
� World Highways (IRF)
� ITS – Inteligent Traffic System (ROP)
� Inžinierske stavby
Všetky tieto časopisy sú k dispozícii záujemcom.

Dr. h. c. prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.,
prezidentka SZSI

80    doc. Ing. Stanislav Štěrba, PhD.

Doc. Ing. Stanislav Štěrba, PhD, sa narodil v roku 1924
v Zlámanke, okr. Kroměříž. V r. 1949 nastúpil do I. ročníka SvF
SVŠT, odbor IKDS, ktorý v r. 1954 úspešne dokončil.

Už počas štúdia pracoval ako asistent na Katedre hydrotech-
niky, kde po absolvovaní fakulty ostal pracovať i naďalej -  do roku
1959. V roku 1959 prešiel na prax do Výskumného ústavu energe-
tického, kde pracoval ako výskumný pracovník do r. 1962, kedy sa
vrátil na katedru hydrotechniky. V roku 1961 ako externý ašpirant
prof. Ing. Čábelku, DrSc. obhájil svoju dizertačnú prácu a bol
menovaný docentom pre odbor hydrotechnické stavby. Ako pe-
dagóg vyškolil 3 ašpirantov, viedol krúžky študentskej vedeckej
a odbornej činnosti, bol členom štátnicových a iných komisií
v odbore.

Z jeho prác realizovaných pre prax treba spomenúť jeho štú-
die vodných diel Sv. Kríž nad Hronom, Krpáčová, Vlčany, Vážske
kaskády, Hoskora, Strečno, Wofstahl, Gabčíkovo a iné, viacero
projektov pre Telekomunikácie (Prievidza, Prešov, Petržalka, Pieš-
ťany, Vranov), ale najznámejšia je jeho práca pre Neurochirurgic-
kú kliniku v Bratislave „Matematické modelovanie prietoku krvi
v cievnych systémoch“, vysoko hodnotená lekárskou praxou, ako
i úlohy „Výpočtové metódy rýchlostných a tlakových polí“
v spolupráci s katedrou matematiky.

Ako spoluautor sa podieľal na učebniciach (s prof. Čábelkom
a Ing. Bánom) a skriptách (6). Zverejnil viac ako 30 odborných
článkov a spracoval viac ako 60 odborných posudkov.

V roku 1989 odišiel na zaslúžený odpočinok, ale dodnes je
činný v  SZSI, ako člen a predseda revíznej komisie, za ktorú prácu
mu aj touto cestou vyslovujeme naše poďakovanie.

Želáme jubilantovi ešte veľa rokov života v zdraví a spokojnos-
ti  s jeho blízkymi.

Stando – ďakujeme Ti za všetko dobré, čo si vykonal a ešte
konáš.

V. Medelská,
prezidentka SZSI

70    prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc.

Prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., sa narodil v roku 1934 v Nitre.
Po skončení vysokoškolského štúdia v r. 1958 na FIS SVŠT
v Bratislave, pracoval do roku 1960 v n. p. Cesty Nitra. Od roku
1960 do r. 1987 pracoval vo VÚIS-e v Bratislave. V roku 1967 obhá-
jil svoju kandidátsku prácu s tematikou vodného a tepelného reži-
mu vozoviek, spracovanú pod vedením prof. Ing. M. Mareka, jeho
školiteľa. Vedecká hodnosť doktora vied mu bola udelená v roku
1984. Počas práce vo výskume sa postupne prepracoval od ve-
deckého pracovníka po vedúceho vedeckého pracovníka, bol
vedúcim oddelenia, ako aj námestníkom riaditeľa VÚIS-u pre vý-
skum.

Vysokoškolským profesorom vo vednom odbore Teória kon-
štrukcií inžinierskych stavieb bol menovaný v roku 1987, kedy aj
prešiel z VÚIS-u na Stavebnú fakultu STU, KDS, ako vedúci kated-
ry. Dodnes prednáša predmety Stavba pozemných komunikácií,
Mechanika vozoviek, Diagnostika pozemných komunikácií.

Je neustále riešiteľom vedecko-výskumných úloh, ktoré aj ko-
ordinoval. Tieto sú širokým spektrom stavby ciest, cestnej geo-
techniky, mechaniky vozoviek a diagnostiky pozemných komuni-
kácií, ktoré často riešil s Ing. V. Medelským, CSc., či s priateľom
Ing. I. Poliačkom, CSc.

Výsledkom jeho spolupráce boli aj teórie systému hospodáre-
nia s vozovkami, a to ako cemento-betónovými na našich letis-
kách, tak asfaltovými. Je prispievateľom na rôzne kongresy z tejto
problematiky (Londýn, Seattle, svetové cestné kongresy AIPCR)
a vydal okrem učebných textov aj publikácie o konštrukciách vo-
zoviek (JAGA – 1999, 2001). Jeho meno - zásluhou jeho odborných
prác – je uvedené v publikácii IBC Cambrigde (1997), Who is Who
– v SR (2003).

Je v osobnom kontakte s osobnosťami a profesormi podob-
ného zamerania v Moskve, Helsinkách, Bruseli, Viedni, Anglicku.

Jubilant je dlhoročným členom technických výborov pri AIPCR,
predsedom SCS pri SZ VTS, členom redakčnej rady Silničního
obzoru, člen SKSI a jej etickej komisie a SZSI, člen VR SvF STU
a školiteľom ašpirantov – doktorandov.

Jubilantovi želáme v ďalších rokoch života pevné zdravie, trva-
lý pracovný elán a veľa úspechov v práci na národa roli dedičnej –
pri výuke študentov SvF STU.

V. Medelská,
prezidentka SZSI


