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Príhovor predsedu SKSI

Usmernenie pre členské schôdze RZ SKSI

na návrh tvorby kandidátok volených orgánov na
VZ SKSI 2008

Podľa volebného poriadku, čl. 2:
(4) Návrh kandidátky volených orgánov Komory pripraví Pred-

stavenstvo. Predstavenstvo je povinné zapísať na kandidátku kan-
didátov navrhnutých členskou schôdzou regionálneho združenia.

(8) Pri návrhu kandidátov do orgánov sa dbá o zastúpenie
všetkých regiónov a odborností.

Podľa Štatútu SKSI, čl. 7
(1) ... Člen komory má právo najmä:
písm. c) voliť a byť volený do orgánov Komory, vykonávať rov-

nakú volenú funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.

Predstavenstvo na 20. zasadnutí dňa 7. 12. 2007 prijalo uznesenia:
20.24
Predstavenstvo schvaľuje termín Valného zhromaždenia SKSI

dňa 19. 4. 2008 v Trenčíne. Organizáciu Valného zhromaždenia
SKSI zabezpečí Úrad SKSI a RK SKSI Trnava.

20.34
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI v spolupráci s pod-

predsedom SKSI pre legislatívu spracovať smernicu pre organi-
záciu volieb do volených orgánov na Valné zhromaždenie SKSI
podľa nasledujúcich zásad:

� Predsedovia výborov RZ SKSI nahlásia v termíne
do 21. januára 2008 miesto a dátum konania členskej schôdze
RZ SKSI. Členské schôdze RZ SKSI sa uskutočnia v termíne
od 4. do 17. februára 2008.
� Predsedovia výborov RZ SKSI nahlásia v termíne
do 21. januára 2008 návrh kandidátov na funkciu predsedu
SKSI a funkciu 2 podpredsedov.
� Predseda SKSI zabezpečí oznámenie kandidátov
na funkcie predsedu SKSI a podpredsedov SKSI, termíny
členských schôdzí s oznámením možnosti účasti kandidátov
na členských schôdzach RZ SKSI.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Predstavenstva
bude dvojnásobný – podľa počtu zvolených členov
– regionálne združenia SKSI (RZ SKSI) Bratislava, Trnava
a Košice navrhnú 4 kandidátov a RZ SKSI Žilina a Banská
Bystrica navrhnú 2 kandidátov.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Autorizačnej
komisie: predsedovia celoslovenských odborných sekcií
nominujú po 2 kandidátoch a každý výbor RZ SKSI
po jednom kandidátovi – spolu 21 kandidátov.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Dozornej rady
– výbory RZ SKSI navrhnú nasledujúci maximálny počet
kandidátov za jednotlivé regióny: Bratislava – maximálne 6
kandidátov, Trnava a Košice maximálne 4 kandidátov; Žilina
a Banská Bystrica maximálne 2 kandidátov; spolu max. 18
kandidátov.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Etickej rady
– výbory RZ SKSI navrhnú nasledujúci maximálny počet
kandidátov za jednotlivé regióny: Bratislava – maximálne 6
kandidátov, Trnava a Košice maximálne 4 kandidátov; Žilina
a Banská Bystrica maximálne 2 kandidátov; spolu max. 18
kandidátov.

Predstavenstvo odporúča členským schôdzam:
1. Dať možnosť vystúpiť kandidátom na predsedu a v prípade

záujmu aj kandidátom na podpredsedov so svojím programom
na členskej schôdzi (nie je pre kandidátov povinné).

2. Navrhnúť a schváliť kandidátky, vrátane kandidátov na pred-
sedu a podpredsedov – členská schôdza môže hlasovaním po-
zmeniť návrhy výboru regionálneho združenia.

3. Pravidlá na vyhodnotenie výsledkov volieb na Valnom zhro-
maždení:

a) predsedom sa stáva kandidát s najvyšším počtom získa-
ných hlasov, v prípade rovnosti hlasov rozhodne sa verejným hla-
sovaním – počtom hlasov so splnomocneniami,

b) podpredsedami sa stávajú kandidáti s najvyšším a druhým
počtom získaných hlasov na funkciu podpredsedu,

c) predseda a podpredsedovia sú členmi Predstavenstva,
d) vyhodnotenie volieb do Predstavenstva bude podľa regió-

nov v zastúpení Bratislava, Trnava, Košice – prví dvaja zvolení za
členov Predstavenstva s najvyššími počtami hlasov, Žilina – jeden
člen a Banská Bystrica – jeden člen s najvyšším počtom získa-
ných hlasov za príslušný región,

e) vyhodnotenie volieb do Dozornej rady a Etickej rady bude
v zastúpení regiónov po jednom zvolenom členovi s najvyšším
počtom hlasov za príslušný región.

Vážené kolegyne, kolegovia,
tento krát veľmi stručná informácia:
1. Valné zhromaždenie SKSI v apríli 2008 bude volebné

zhromaždenie. Zúčastnite sa aktívne tvorby kandidátok vole-
ných orgánov – pripájame Usmernenie pre členské schôdze
RZ SKSI, ktoré sa uskutočnia v týchto termínoch:

12. februára (utorok) – Banská Bystrica
13. februára (streda) – Bratislava
14. februára (štvrtok) – Trnava
15. februára (piatok) – Košice
18. februára (pondelok) – Žilina

2. Nezabudnite na poistenie zodpovednosti za škodu spôso-
benú v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti a na poistenie práv-
nej ochrany a tiež uhradenie základného členského príspevku na
rok 2008.

3. V prípade, ak máte problémy s prístupom k technickým
normám, riešte ich cestou pána Richarda Kríža, administrátor SKSI
na adrese: admin@sksi.sk, nie priamo so SÚTN-om.

4. Som povďačný za reakciu na časti môjho príhovoru, vyjad-
renie pána predsedu výboru RZ Trnava je pripojené v úplnom
znení.
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Predsedovia výborov regionálnych združení zabezpečia odo-
vzdanie kandidátok a zápisov z členskej schôdze na Úrad SKSI
do 21. 2. 2008.

Zasadnutie Predstavenstva sa uskutoční 29. februára 2008
v Bratislave, kde Predstavenstvo zostaví kandidátky do volených
orgánov.

Ing. Miloš Nevický, PhD., v. r. prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., v. r.
podpredseda SKSI predseda SKSI

Príhovor predsedu Výboru RZ SKSI

Trnava

Na základe výzvy predsedu SKSI v príhovore uverejnenom
na titulnej strane Inžinierskych informácií č. 4/2007 si dovoľujem
uviesť niekoľko vyjadrení v záujme objektívnejšieho informova-
nia členov SKSI.

V príhovore sa porovnáva pôsobenie SKSI a inžinierskych spol-
kov – Komora má zákonom stanovené postavenie, práva a povin-
nosti a spolky sú dobrovoľné združenia osôb.

V hlavných cieľoch má Komora i spolky veľmi veľa spoloč-
ných záujmov, pretože spoločným menovateľom je napomáha-
nie inžinierom pôsobiacim v oblasti výstavby.

Komora, ako inštitúcia daná zákonom môže pôsobiť iba v roz-
sahu vymedzenom zákonom, naopak spolky ako dobrovoľné zdru-
ženia občanov môžu pôsobiť vo všetkom, čo zákon nezakazuje.

Inžinierske spolky už viac ako 10 rokov vyvíjajú svoju spolkovú
činnosť, dlhodobo výrazne podporujú pôsobenie Komory, často
veľmi úzko spolupracujú na regionálnej úrovni a v poslednom roku
už aj na úrovni predsedu SKSI pri organizovaní odborných a iných
podujatí. Funkcionári spolkov svoju činnosť vykonávajú bez náhra-
dy za stratu času, prísne na dobrovoľnej báze, bez výberu príspev-
kov od členov. Činnosť spolkov je skutočnou podporou rozvoja
kolegiality inžinierov a praktického budovania stavovskej súdržnosti,
nie iba jeho slovné alebo písomné deklarovanie.

Prečo sa členom Komory ako významný problém nastoľuje exis-
tencia spolkov a tomuto je venovaná viac ako jedna strana Inži-
nierskych informácií 4/2007?

Inžinierske spolky za posledné štyri roky zorganizovali mnoho
odborných podujatí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 1500 účastní-
kov, z toho väčšina bola členmi Komory. Mnohé z týchto podujatí sa
konali za organizačnej a osvetovej podpory niektorých regionálnych
združení Komory a v posledných mesiacoch tiež aj za finančnej pod-
pory predsedu SKSI. Spolky vždy konali v odbornej sfére a nikdy
nevystupovali proti Komore a taktiež ani proti jednotlivým funkcio-
nárom Komory. Preto je zarážajúce volanie po negácii činnosti spol-
kov, ktoré signifikantne prichádza v období vládneho ťaženia proti
spolkom, napr. sprísňovaním podmienok na ich pôsobenie.

Negatívny názor predsedu SKSI na niektoré inžinierske orga-
nizácie sa najvýraznejšie prejavuje pri hodnotení konferencie „Slo-
bodné povolanie inžinierov“. Diametrálne odlišné podrobné sta-
novisko účastníkov k tejto konferencii, ako reakcia na subjektívne
hodnotenie predsedom SKSI, je uverejnené na stránke www.sksi.sk.
O prínose toho-ktorého podujatia pre členov Komory je možné
vždy polemizovať. Prehliadať však skutočnosť, že aktivity spolkov
majú veľkú medzinárodnú publicitu a vysoko pozitívne hodnotenie
(žiaľ, vzhľadom na doterajšiu činnosť velenia Komory sú väčšinou
jediné o inžinieroch na Slovensku) v susediacich krajinách – Poľsko,
Maďarsko, Česká republika je znakom zásadnej predpojatosti.

Na záver:
Predsedom SKSI vysoko hodnoteného podujatia – Konferencie

elektrotechnikov Slovenska sa zúčastnilo o osem členov Komory
menej ako kritizovanej konferencie „Slobodné povolanie inžinierov“.

Vyslovujem presvedčenie, že v budúcnosti sa Komora zakti-
vizuje k podstatne výraznejšej činnosti v oblasti prípravy odbor-
ných podujatí najmä prostredníctvom svojich odborných sekcií
a podstatnejšie nahradí doterajšiu pre inžinierov veľmi potrebnú
činnosť inžinierskych spolkov.

Ján Kyseľ,
autorizovaný inžinier

Zápis a uznesenia

z 20. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 7. decembra 2007
v zasadacej miestnosti Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva SKSI
(15 prítomných), Ing. Vrábel (predseda Dozornej rady), Ing. Han-
zel (predseda Disciplinárnej komisie), prof. Juhás (predseda Auto-
rizačnej komisie), Ing. Mozgay (riaditeľ Úradu SKSI), Mgr. Zlatňan-
ská (zapisovateľka)

Ospravedlnený: prof. Turček (predseda Etickej rady)

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 20. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov doc. Fučilu a Ing. Hudo-

bu. Boli navrhnuté nasledujúce doplnky v programe rokovania:
� prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ nasledujúce
body:

� Informácia o slávnostnej akadémii Stavebnej fakulty
pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave (bod č. 10.1)
� Informácia o zákone o Eure (bod č. 10.2)
� Informácia o francúzsko-slovenskom seminári o šetrení
energií v budovách (bod č. 10.3)
� Schválenie prihlášok za člena SKSI (bod č. 10.6)

� Ing. Nevický navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 10.4
„Požadovanie portfólií pri skúškach“.
� Doc. Benko navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 10.5
„Informácia o seminári k Eurokódom „Diseminácia informácií
pre školenia“ v Bruseli dňa 18. februára 2008.

Bod 2: Plnenie uznesení VZ SKSI z júna 2007
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o plnení uznesení z Valného zhro-

maždenia SKSI zo dňa 9. júna 2007 v Košiciach:
� Uznesenie č. 2 – úloha priebežne trvá. Spracované
vyhodnotenie diskusných príspevkov, publikované
v Inžinierskych informáciách, bude prerokované na
21. zasadnutí Predstavenstva SKSI.
� Uznesenie č. 3 – úloha priebežne trvá. Plnenie úlohy je
viazané na schválenie nového Stavebného zákona.
� Uznesenie č. 4 – úloha je splnená.
� Uznesenie č. 5 – úloha priebežne trvá.
� Uznesenie č. 8 – plnenie úlohy je viazané na schválenie
nového Stavebného zákona. Ing. Hudoba a Ing. Nevický
iniciujú jednanie s Odbornou sekciou SKSI „Vedenie
uskutočňovania stavieb“.
� Uznesenie č. 10 – Úrad SKSI inicioval rokovanie o výstave
prác autorizovaných stavebných inžinierov v budove NR SR.
Prof. Majdúch odporučil využiť aj priestory na Ústave
vzdelávania a služieb, prípadne priestory na Stavebnej fakulte
STU v Bratislave. Ing. Cmarková navrhla zriadiť permanentnú
výstavu prác členov SKSI v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave.
Úrad SKSI vyzve predsedov celoslovenských odborných
sekcií SKSI o spoluprácu a poskytnutie materiálov na výstavu.
� Uznesenie č. 13 – úloha je splnená.
� Uznesenie č. 14 – úloha priebežne trvá.
� Uznesenie č. 15 – úloha priebežne trvá. „Štyridsiate dni
stavebného dozoru“ sa uskutočnia v roku 2008.
Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Hudoba, Ing. Nevický, Ing. Cmarková,
prof. Majdúch, doc. Benko

Bod 3: Rámcová poistka na rok 2008
Bod 3.2: Výber poisťovne na poistenie právnej ochrany
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o doterajšom priebehu rokovaní

o ponukách poistenia právnej ochrany pre členov SKSI s poisťovňa-
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mi Wüstenrot poisťovňa, a. s., a AXA Assistance CZ, s. r. o, organi-
začná zložka BRATISLAVA a DAS poisťovňa právnej ochrany, a. s.

Na základe 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI prof. Majdúch
určil výberovú komisiu z členov Predstavenstva SKSI v zložení doc.
Fučila, Ing. Kyseľ, Ing. Lužica. Na rokovaní s poisťovňami sa zú-
častnili prof. Majdúch, doc. Fučila, Ing. Mozgay a p. Slabejová
z Úradu SKSI a Ing. Vráblová a Ing. Zuzík zo spoločnosti EuroFin
Consulting, a. s.

Prof. Majdúch privítal Ing. Vráblovú, ktorá poskytla podrobné
informácie o všetkých 3 ponukách poisťovní a zodpovedala otáz-
ky členov Predstavenstva.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Mišík, Ing. Lehocký, Ing. Nevický,
doc. Benko, Ing. Vrábel, Ing. Burda, Ing. Hanzel

Bod 3.1: Riešenie poistných udalostí za rok 2007
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Vráblová informovala o 15-tich poistných udalostiach, kto-

ré boli ku dňu 7. 12. 2007 nahlásené v priebehu roka 2007. Ing.
Nevický navrhol, aby Ing. Vráblová sa zúčastnila zasadnutí blížia-
cich sa regionálnych členských schôdzí, kde by o poistení infor-
movala priamo členov SKSI. Ing. Kyseľ navrhol, aby bola spraco-
vaná aj písomná podrobná informácia o poistení členov SKSI
prostredníctvom rámcovej poistky na rok 2008, ktorá by bola za-
slaná všetkým členom SKSI.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Hanzel, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ,
Ing. Vrábel, Ing. Cmarková

Bod 3.3: Podpísanie rámcovej poistnej zmluvy na rok 2008
Predložil: prof. Majdúch
Výška poistného rámcovej poistky SKSI zostáva rovnaká ako

v roku 2007. Poistenie zodpovednosti za škodu môžu uzavrieť
členovia SKSI prostredníctvom rámcovej poistky SKSI, ktorá za-
hŕňa pre rok 2008 nasledujúce poistenia:

� poistenie pre autorizovaných stavebných inžinierov
– členov SKSI (fyzické osoby)
� poistenie pre autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí
sú zároveň aj konateľmi
� poistenie pre dobrovoľných členov SKSI – právnické osoby
(s max. 5 zamestnancami – autorizovanými stavebnými
inžiniermi a zamestnancami vykonávajúcich činnosti
stavebného dozoru a stavbyvedúceho)
� poistenie pre dobrovoľných členov SKSI (fyzické osoby),
ktorí vykonávajú jednu z činností stavebný dozor alebo
stavbyvedúci
� poistenie pre poistených členov SKSI, ktorí vykonávajú
aj znaleckú činnosť
Diskusia: doc. Benko, Ing. Lehocký, Ing. Burda, Ing. Antol,
Ing. Hanzel, Ing. Kyseľ

Bod 4: Smernica na určenie ceny za projektové práce
a inžinierske služby
Predložil: Ing. Lužica
Ing. Lužica poskytol informácie o Honorárových poriadkoch

a sadzobníkoch Maďarskej inžinierskej komory, a rakúskej Federál-
nej komory architektov a inžinierov – konzultantov. Následne bola
táto problematika prerokovaná aj so Slovenskou komorou architek-
tov. Ing. Lužica navrhol vytvoriť pracovnú komisiu, ktorá by začala pra-
covať v tejto problematike a navrhol Ing. Ďurďu za člena tejto komisie.

Ing. Lužica taktiež poskytol informácie o konaní Inžinierske-
ho dňa Saskej inžinierskej komory dňa 26. októbra 2007 v Dráž-
ďanoch a o podpísaní Deklarácie o vylepšenie vybudovania in-
fraštruktúry na trase Rostock – Sofia.

Diskusia: Ing. Nevický, prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Kyseľ,
Ing. Vrábel, Ing. Antol, Ing. Nevický, doc. Benko, Ing. Mišík,
Ing. Ďurica, Ing. Burda

Bod 5: Aktivity SKSI
Bod 5.1: Nový stavebný zákon
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 13. novembra 2007 Legisla-

tívna rada Vlády SR prerušila rokovanie o návrhu stavebného zá-

kona a odporučila ho prepracovať a opätovne predložiť na roko-
vanie Legislatívnej rady Vlády SR. SKSI stále pokračuje v aktivi-
tách, aby Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR zapra-
covalo do nového stavebného zákona aj návrhy SKSI.

Diskusia: Ing. Nevický, prof. Majdúch

Bod 5.2: Záchrana industriálneho kultúrneho dedičstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o žiadosti o grant Ministerstva kultúry

SR pre projekt SKSI „Záchrana industriálneho kultúrneho dedičstva“
s dotáciou vo výške 398 000,- Sk, ktorý SKSI predložila dňa 30. 10.
2007. Odborným garantom projektu je Ing. Oto Makýš, PhD.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Nevický, Ing. Cmarková

Bod 5.3: Technické pamiatky krajín V-4 – IV. diel
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o slávnostnom stretnutí pri príleži-

tosti ukončenia prác na III. diele publikácie „Technické pamiatky
krajín V-4“. Na tomto stretnutí boli odovzdané skromné odmeny
autorom jednotlivých príspevkov. Boli taktiež prerokované príprav-
né práce na publikácii IV. dielu, ako aj príprava projektov pre pub-
likáciu „Dedičstvo stavebného inžinierstva“, ktorú plánuje v roku
2008 vydať Európska rada stavebných inžinierov ECCE.

Ing. Nevický navrhol udeliť odmeny vo výške 40 000,- Sk
Ing. Durbákovi aj Ing. Kohútovi za úspešnú editorskú prácu.

Diskusia: Ing. Durbák, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, doc. Kolcun,
doc. Benko

Bod 5.4: Technický slovník v elektronickej forme
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko sa poďakoval členom Predstavenstva za spolu-

prácu pri hlasovaní per rollam o príprave elektronického slovníka
odborných technických výrazov pre členov SKSI. Päťjazyčný slov-
ník by mal byť vyrobený do konca roka 2007. Slovník bude pre
členov SKSI k dispozícii na webovej stránke http://clen.sksi.sk. Vzo-
rom pre tento slovník je slovník na webovej stránke www.leo.org.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, prof. Juhás,
Ing. Vrábel

Bod 5.5: Skúšky odbornej spôsobilosti
k energetickej certifikácii budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o doterajšom priebehu skúšok od-

bornej spôsobilosti k energetickej certifikácii budov, ktoré SKSI
začala organizovať v októbri 2007. Ku dňu 7. 12. 2007 vyhovelo
spolu 49 uchádzačov o tieto skúšky. Nakoľko zákon č. 555/2005
o energetickej certifikácii budov nepovoľuje výnimky zo vzdela-
nia, SKSI iniciovala rokovanie s Ministerstvom výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR k tejto problematike.

Diskusia: Ing. Nevický, doc. Fučila, prof. Majdúch

Bod 5.6: Podpora akcií odborných sekcií SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil zoznam odborných akcií v roku 2007,

na ktoré SKSI poskytla finančný príspevok. Ing. Kyseľ navrhol, aby
finančná podpora akcií, ktoré nie sú organizované priamo SKSI,
prípadne jej odbornými sekciami a/alebo regionálnymi združe-
niami, by mali získať príspevky až po vyhodnotení danej odbor-
nej akcie. Následne bol prerokovaný prínos niektorých odborných
akcií pre členov SKSI.

Doc. Benko navrhol, aby otázka používania autorizačných
pečiatok „Z“ a „SP“ bola prerokovaná na 21. zasadnutí Predsta-
venstva SKSI.

Ing. Mišík v diskusii vystúpil s nasledujúcom príspevkom:
„V súvislosti s uznesením č. 11 Valného zhromaždenia SKSI

zo dňa 9. 6. 2007 v Košiciach a uzneseniami Predstavenstva SKSI
žiadam, aby Dozorná rada SKSI preverila oprávnenosť poskytnu-
tia finančnej podpory konferencie o vykonávaní slobodného inži-
nierskeho povolania“.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Nevický, Ing. Burda, Ing. Hanzel,
Ing. Kyseľ, Ing. Mišík, Ing. Hudoba, doc. Benko
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Bod 5.7: Výstava prác autorizovaných stavebných inžinierov
v budove NR SR
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o iniciatíve Úradu SKSI zorganizo-

vať v budove kancelárie Národnej rady SR výstavu prác autorizo-
vaných stavebných inžinierov v budove NR SR. SKSI bude hľadať
aj iné priestory na túto výstavu, napríklad v novej budove Sloven-
ského národného divadla. Ing. Cmarková navrhla, aby sa zreali-
zovala aj permanentná výstava členov SKSI v budove Úradu SKSI.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Hudoba, Ing. Urban, Ing. Kyseľ,
Ing. Nevický

Bod 5.8: Prístup k technickým normám v elektronickej forme
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko stručne informoval o súčasnom stave elektronic-

kého prístupu k technickým normám pre členov SKSI a informo-
val o spätnej väzbe členov SKSI k tomuto prístupu.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Lehocký, Ing. Mišík

Bod 6: Príprava kandidátky do volených orgánov SKSI
na Valné zhromaždenie SKSI 2008
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o príprave Valného zhromaždenia

SKSI, ktoré sa uskutoční v apríli 2008. Prof. Majdúch navrhol, aby
sa jednotlivé schôdze regionálnych združení SKSI uskutočnili
v priebehu februára 2008. Následne prebehla diskusia k termínu
a miestu konania, ako aj k zostaveniu kandidátky do volených
orgánov SKSI, nakoľko sa na tomto Valnom zhromaždení usku-
točnia aj voľby do volených orgánov SKSI.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Hudoba, Ing. Urban, Ing. Ďurica,
doc. Benko, Ing. Nevický, prof. Juhás, Ing. Burda, doc. Kolcun,
Ing. Durbák, Ing. Lužica, Ing. Vrábel

Bod 7: Informácie predsedov komisií SKSI
a predsedu Dozornej rady SKSI
Predložili: predsedovia komisií a predseda Dozornej rady SKSI
Ing. Hanzel, predseda Disciplinárnej komisie SKSI, informo-

val o 4 prípadoch, ktoré komisia riešila v septembri 2007. V dvoch
prípadoch bolo disciplinárne konanie zastavené. Dva prípady sa
týkali nesprávneho používania autorizačných pečiatok. V prvom
prípade člen SKSI svoj čin oľutoval a v druhom prípade udelila
komisia disciplinárne opatrenie, konkrétne napomenutie a náhra-
du nákladov, nakoľko sa jednalo o opakované nesprávne použi-
tie pečiatky.

Prof. Juhás, predseda Autorizačnej komisie SKSI, informoval,
že komisia priebežne pripravuje autorizačné skúšky a rieši žia-
dosti o uznanie oprávnení inžinierov z krajín EÚ.

Prof. Majdúch, v zastúpení prof. Turčeka, predsedu Etickej
rady, informoval, že rada od posledného Valného zhromaždenia
SKSI nedostala žiadny podnet na riešenie.

Diskusia: Ing. Urban, prof. Majdúch

Bod 8: Činnosť na regionálnych združeniach
Predložili: predsedovia regionálnych združení SKSI
Predsedovia jednotlivých regionálnych združení informovali

o činnosti od posledného zasadnutia Predstavenstva.
Ing. Hudoba požiadal predsedov regionálnych združení SKSI, aby

mu v termíne do 15. 1. 2008 zaslali plán odborných akcií v roku 2008.
Ing. Kyseľ navrhol v mene Regionálneho združenia SKSI Trna-

va udeliť pamätnú medailu Ing. Viktorovi Jaborníkovi, CSc. za dl-
hodobú aktívnu prácu pre SKSI.

Diskusia: Ing. Benko, prof. Majdúch

Bod 9: Kontrola uznesení z 19. zasadnutia predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia č. 19.27 a 19.28 a 19.30

priebežne trvajú. Ostatné uznesenia z 19. zasadnutia Predstaven-
stva SKSI boli splnené.

Bod 10: Rôzne
Bod 10.1: Informácia o slávnostnej akadémii Stavebnej
fakulty pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej
 technickej univerzity v Bratislave
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 28. novembra 2007 sa v aule

D. Ilkoviča konala Slávnostná akadémia Stavebnej fakulty STU pri
príležitosti 70. výročia založenia STU v Bratislave. Prof. Ing. Vladi-
mír Báleš, DrSc., rektor STU, odovzdal na tomto podujatí Pamät-
nú medailu aj Slovenskej komore stavebných inžinierov.

Bod 10.2: Zákon o Eure
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že NR SR schválila vládny návrh

zákona o zavedení európskej meny. Zákon nadobudne účinnosť
1. januára 2008, pričom niektoré jeho vyhlásenia budú platiť odo
dňa stanovenia konverzného kurzu. Ten by sa mal určiť na prelo-
me júna a júla 2008. Väčšina z ďalších ustanovení bude platiť od
dňa zavedenia eura, ktoré sa predpokladá 1. januára 2009.

Bod 10.3: Informácia o Francúzsko-slovenskom seminári
o šetrení energií v budovách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 10. 12. 2007 sa v Bratislave

uskutoční Francúzsko-slovenský seminár o šetrení energií v bu-
dovách, ktorý organizuje MVRR SR v spolupráci s francúzskym
veľvyslanectvom na Slovensku a francúzskymi ministerstvami.

Bod 10.4: Požadovanie portfólií pri skúškach
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický navrhol, aby bolo od roku 2008 umožnené odo-

vzdávanie portfólií aj v elektronickej forme, vzhľadom na kapaci-
tu archívov. Prof. Majdúch poznamenal, že SKSI archivuje len
portfóliá autorizovaných inžinierov pre kategórie A1 a A2 a port-
fóliá tých účastníkov skúšok, ktorým bola skúška prerušená alebo
skúške nevyhoveli.

Diskusia: doc. Kolcun, prof. Majdúch

Bod 10.5: Informácia o seminári k Eurokódom
„Diseminácia informácií pre školenia“
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o pripravovanom seminári k Eurokó-

dom „Diseminácia informácií pre školenia“, ktorý sa uskutoční
vo februári 2008 v Bruseli. Seminár je určený školiteľom – pred-
nášateľom pre oblasť Eurokódov. Za každú krajinu EÚ sa môžu
seminára zúčastniť 10 školitelia.

Doc. Benko navrhol finančnú podporu SKSI na cestovné ná-
klady pre troch školiteľov v prípade, že MVRR SR nebude môcť
financovať ich cestovné náklady.

Diskusia: prof. Majdúch

Bod 10.6: Schválenie prihlášok za člena SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností ALFA-PS s.

r. o., ARDING s. r. o., Cb-projekt consulting, s. r. o., DONUM
spol. s r. o., emmi s. r. o., ENERGIA spol. s r. o., EQ Engineers
Slovakia, s. r. o., EUROLINE SLOVAKIA s. r. o., GEOTECHNIK SK,
s. r. o., HYDROTEAM, spol. s r. o., INFOSPROJEKT, s. r. o., Kobol
& Schutz, International consulting & claims management, s. r. o.,
ROTH engineering, s. r. o., PROJEKTING ŠGT, s. r. o., PROZIS
spol. s r. o., SAVE, s. r. o., VODOTIKA, a. s., za kolektívneho člena
SKSI (PO) a prihláškach Ing. Ivana Beleša, Martina Matušeka, Ing.
Alfréda Nittnausa, Ing. Mareka Pjenčáka, Ing. Stanislava Sováka
za dobrovoľného člena SKSI (FO).

Bod 11: Návrh uznesení z 20. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 20. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 7. 12. 2007 o 17:00 hod.
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Uznesenia z 20. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 20.1
Predstavenstvo schvaľuje doc. Fučilu a Ing. Hudobu za ove-

rovateľov zápisu z 20. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 20.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 20. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplneniami bodov č. 10.1 až 10.6.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 20.3
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení Valného

zhromaždenia SKSI zo dňa 9. júna 2007 v Košiciach.
Uznesenie 20.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o riešení poist-

ných udalostí v roku 2007 predloženú spoločnosťou EuroFin Con-
sulting, a. s.

Uznesenie 20.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Smernici na

určenie ceny za projektové práce a inžinierske služby so súkrom-
nými subjektmi.

Uznesenie 20.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o návrhu Sta-

vebného zákona.
Uznesenie 20.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o projekte SKSI

„Záchrana industriálneho kultúrneho dedičstva“.
Uznesenie 20.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zabezpečení

vydania IV. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V-4 prostred-
níctvom SKSI a Slovenského zväzu stavebných inžinierov.

Uznesenie 20.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave elek-

tronického slovníka odborných technických výrazov pre členov
SKSI.

Uznesenie 20.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o priebehu skú-

šok odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o Ener-
getickej hospodárnosti budov.

Uznesenie 20.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o podpore akcií

odborných sekcií SKSI.
Uznesenie 20.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o výstave prác

autorizovaných stavebných inžinierov v budove kancelárie Ná-
rodnej rady SR.

Uznesenie 20.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o prístupe k tech-

nickým normám v elektronickej forme.
Uznesenie 20.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave kan-

didátky do volených orgánov SKSI na Valné zhromaždenie SKSI
2008.

Uznesenie 20.15
Predstavenstvo berie na vedomie informácie predsedov vo-

lených komisií SKSI.
Uznesenie 20.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti regi-

onálnych združení SKSI.
Uznesenie 20.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Slávnostnej

akadémii Stavebnej fakulty pri príležitosti 70. výročia založenia
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Uznesenie 20.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zákone o Eure.
Uznesenie 20.19
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Francúzsko-

slovenskom seminári o šetrení energií v budovách.
Uznesenie 20.20
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o archivácii port-

fólií pri skúškach. Archivujú sa len portfóliá autorizovaných inži-

nierov pre kategórie A1 a A2 a portfóliá tých účastníkov skúšok,
ktorým bola skúška prerušená alebo na skúške nevyhoveli.

Uznesenie 20.21
Predstavenstvo berie na vedomie o seminári k Eurokódom

„Diseminácia informácií pre školenia“.
Uznesenie 20.22
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Vladimíra Kohúta za editora

publikácie IV. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V-4.
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 20.23
Predstavenstvo schvaľuje odmeny Ing. Vladimírovi Durbáko-

vi a Ing. Vladimírovi Kohútovi ako editorom za SKSI III. dielu pub-
likácie Technické pamiatky krajín V-4 krajín vo výške 40 000,- Sk
za úspešnú a zodpovednú prácu.

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 20.24
Predstavenstvo schvaľuje termín Valného zhromaždenia SKSI

dňa 19. 4. 2008 v Trenčíne. Organizáciu Valného zhromaždenia
SKSI zabezpečí Úrad SKSI a Regionálna kancelária SKSI Trnava.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.25
Predstavenstvo schvaľuje návrh Výboru RZ SKSI Trnava na

udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing. Viktorovi Jaborníkovi, CSc.,
za dlhoročnú úspešnú prácu.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.26
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky spoločností ALFA-PS s. r.

o., ARDING s. r. o., Cb-projekt, consulting, s. r. o., DONUM spol.
s r. o., emmi s. r. o., ENERGIA spol. s r. o., EQ Engineers Slovakia,
s. r. o., EUROLINE SLOVAKIA s. r. o., GEOTECHNIK SK, s. r. o.,
HYDROTEAM, spol. s r. o., INFOS PROJEKT, s. r. o., Kobol & Schu-
tz, International consulting & claims management, s. r. o., ROTH
engineering, s. r. o, PROJEKTING ŠGT, s. r. o., PROZIS spol. s r. o.,
SAVE, s. r. o., VODOTIKA, a. s., za kolektívneho člena SKSI (PO)
a prihlášky Ing. Ivana Beleša, Martina Matušeka, Ing. Alfréda Nitt-
nausa, Ing. Mareka Pjenčáka, Ing. Stanislava Sováka za dobrovoľ-
ného člena SKSI (FO).

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 20.27
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace september – november 2007.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 20.28
Predstavenstvo schvaľuje návrh doc. Benka na vyslanie 3 ga-

rantov na seminár k Eurokódom „Diseminácia informácií pre ško-
lenia“ v dňoch 18. – 20. 2. 2008 v Bruseli s predpokladanými
nákladmi do 45 000,- Sk.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.29
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI predložiť vyhodnote-

nie diskusných príspevkov z Valného zhromaždenia SKSI z 9. júna
2007 v Košiciach na prerokovanie na 21. zasadnutí Predstaven-
stva SKSI (Uznesenie Valného zhromaždenia SKSI č. 2) a ukladá
predsedovi SKSI zabezpečiť rozšírenie propagácie o činnosti ce-
loslovenských odborných sekcií SKSI (Uznesenie Valného zhro-
maždenia SKSI č. 10).

Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 20.30
Predstavenstvo schvaľuje poistenie právnej ochrany pre čle-

nov v poisťovni D.A.S. poisťovňa právnej ochrany a. s., a ukladá
predsedovi SKSI uzavrieť poistnú zmluvu s touto poisťovňou po
prerokovaní s právnymi poradkyňami.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.31
Predstavenstvo ukladá predsedovi podpísať poistnú zmluvu na

poistenie zodpovednosti za škodu na rok 2008 s poisťovňou Wüsten-
rot poisťovňa, a. s., po prerokovaní s právnymi poradkyňami SKSI.

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 20.32
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť vypraco-

vanie podrobnej informácie o podmienkach poistenia zodpoved-
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Slovenská komora stavebných inžinierov v zmysle § 12 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch v znení neskorších predpisov poskytuje pre svojich členov možnosť poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislos-
ti s vykonávaním činnosti autorizovaných stavebných inžinierov, právnických osôb, stavbyvedúcich a osôb vykonávajúcich stavebný dozor.

§ 12 Poistenie zodpovednosti za škodu
(1) Architekti a inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu, ktorú spôsobili

osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.
(2) Architekt a inžinier uzavrie do desať dní po zápise do zoznamu autorizovaných architektov alebo do zoznamu autorizovaných stavebných

inžinierov (ďalej len „zoznam“) zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu11), ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho
zamestnancov. Uzavretie zmluvy oznámi komore.

(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapísaných v zozname
vedenom komorou. Člen je povinný platiť poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho povinnosť podľa odseku 2 naďalej trvá.

(4) Poistenie podľa odseku 2 trvá po celý čas výkonu činnosti a zamestnávania zamestnancov.

Z toho dôvodu SKSI poverila spoločnosť EuroFin Consulting, a.s. rozhodnutím Predstavenstva SKSI zo dňa 5. 11. 2004 zastupova-
ním členov SKSI vo veci zabezpečenia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním činnosti autorizova-
ných stavebných inžinierov zapísaných v zozname ASI, na ktorú je poistený oprávnený platným autorizačným osvedčením vydaným na
základe zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, právnických osôb, stavbyvedúcich a osôb vykonávajúcich stavebný dozor,
ktorým SKSI vydala osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizova-

nosti za škodu a poistenia právnej ochrany publikovanie v Inži-
nierskych informáciách a zabezpečiť výklad oboch poistení pra-
covníkmi poisťovní a maklérskej spoločnosti na jednotlivých člen-
ských schôdzach regionálnych združení SKSI.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.33
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť rokova-

nia o možnosti vydania Smernice na určenie ceny za projektové
práce a inžinierske služby formou rozsahu prác so súkromnými
subjektmi.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.34
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI v spolupráci s pod-

predsedom SKSI pre legislatívu spracovať smernicu pre organi-
záciu volieb do volených orgánov na Valné zhromaždenie SKSI
podľa nasledujúcich zásad:

� Predsedovia výborov RZ SKSI nahlásia v termíne
do 21. januára 2008 miesto a dátum konania členskej schôdze
RZ SKSI. Členské schôdze RZ SKSI sa uskutočnia v termíne
od 4. do 17. februára 2008.
� Predsedovia výborov RZ SKSI nahlásia v termíne
do 21. januára 2008 návrh kandidátov na funkciu predsedu
SKSI a funkciu 2 podpredsedov
� Predseda SKSI zabezpečí oznámenie kandidátov na funkcie
predsedu SKSI a podpredsedov SKSI, termíny členských
schôdzí s oznámením možnosti účasti kandidátov na členských
schôdzach RZ SKSI.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Predstavenstva
bude dvojnásobný – podľa počtu zvolených členov
– regionálne združenia SKSI (RZ SKSI) Bratislava, Trnava
a Košice navrhnú 4 kandidátov a RZ SKSI Žilina a Banská
Bystrica navrhnú 2 kandidátov.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Autorizačnej
komisie: predsedovia celoslovenských odborných sekcií
nominujú po 2 kandidátoch a každý výbor RZ SKSI po
jednom kandidátovi – spolu 21 kandidátov
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Dozornej rady
– výbory RZ SKSI navrhnú nasledujúci maximálny počet
kandidátov za jednotlivé regióny: Bratislava – max. 6
kandidátov, Trnava a Košice max. 4 kandidátov; Žilina
a Banská Bystrica max. 2 kandidátov; spolu max. 18 kandidátov.
� Počet miest na kandidátke pre voľbu členov Etickej rady
– výbory RZ SKSI navrhnú nasledujúci maximálny počet
kandidátov za jednotlivé regióny: Bratislava – maximálne
6 kandidátov, Trnava a Košice maximálne 4 kandidátov; Žilina
a Banská Bystrica max. 2 kandidátov; spolu max. 18 kandidátov.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.

Uznesenie 20.35
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ SKSI zaslať plán

činnosti odborných sekcií na regionálnu kanceláriu SKSI Banská
Bystrica v termíne do 15. 1. 2008.

Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 20.36
Predstavenstvo ukladá predsedovi zverejniť informáciu o členskom

príspevku SKSI za rok 2008 na webovej stránke SKSI v decembri 2007.
Za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0.

zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: doc. Ing. Jozef Fučila., PhD., Ing. Miloš Hudoba, PhD.
riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

MVRR SR a SKSI

M e d z i n á r o d n á   k o n f e r e n c i a
„Skúsenosti pri uplatnení Smernice EÚ

č. 2002/91/ES
o energetickej hospodárnosti budov

v krajinách Európskej únie“

17. – 19. marec 2008, Bratislava, Slovensko

1 .  o z n á m e n i e  a  v ý z v a  n a  p r í s p e v o k

Hlavné témy konferencie:
� Legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov,
� Aplikácia Smernice EÚ č. 2002/91/ES vo Vašej krajine,

� Vplyv nových metód na úsporu energie v bytových domoch,
� Analýza uskutočňovania alternatívneho zásobovania energie,

� Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti pre oblasť energetickej
hospodárnosti budov

� Používané výpočtové programy pre výpočet energetickej potreby
� prípadne ďalšie, Vami navrhnuté témy.

Príspevok je potrebné zaslať v termíne do 31. januára 2008
na e-mailovú adresu Sekretariátu konferencie:

e-mail: mozgay@sksi.sk
(do predmetu napísať: „Medzinárodná konferencia“)

Podrobnejšie informácie možno získať na webovej stránke
www.sksi.sk a na Sekretariáte konferencie:

Ing. Vojtech Mozgay, riaditeľ Úradu SKSI
Mýtna 29, P.O. Box 10, 810 05 Bratislava

Tel.: +421 (0)2 52 49 50 42, fax: +421 (0)2 52 44 40 93
e-mail: mozgay@sksi.sk

POISPOISPOISPOISPOISTENIE PRE ČLENOTENIE PRE ČLENOTENIE PRE ČLENOTENIE PRE ČLENOTENIE PRE ČLENOV SKSI – V SKSI – V SKSI – V SKSI – V SKSI – sssssplatné najnesplatné najnesplatné najnesplatné najnesplatné najneskôr do kôr do kôr do kôr do kôr do 3333311111. marca 2008. marca 2008. marca 2008. marca 2008. marca 2008

11) § 789 a nasl. Občianskeho zákonníka
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1. Ročné poistné za krytie zodpovednosti a právnej ochrany podnikateľov:

Poistná Spoluúčasť Autorizovaný stavebný inžinier Stavbyvedúci a osoba vykonávajúca stavebný dozor
suma v Sk

Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec.
rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol

1 000 000 10% min. 20 000 SR   1 550 18711605 EÚ   1 810 18711704 SR   2 025 18611604 EÚ   2 415 18611703
2 000 000 10% min. 20 000 SR   2 070 18712606 EÚ   2 480 18712705 SR   2 805 18612605 EÚ   3 420 18612704
3 000 000 10% min. 20 000 SR   2 400 18713607 EÚ   2 900 18713706 SR   3 300 18613606 EÚ   4 050 18613705
4 000 000 10% min. 20 000 SR   2 940 18714608 EÚ   3 580 18714707 SR   4 110 18614607 EÚ   5 070 18614706
5 000 000 10% min. 20 000 SR   3 370 18715609 EÚ   4 130 18715708 SR   4 755 18615608 EÚ   5 895 18615707
10 000 000 10% min. 20 000 SR 14 150 18716610 EÚ 15 630 18716709 SR 20 925 18616609 EÚ 23 145 18616708
20 000 000 10% min. 20 000 SR 18 610 18717611 EÚ 20 540 18717710 SR 27 615 18617610 EÚ 30 510 18617709
30 000 000 10% min. 20 000 SR 21 630 18718601 EÚ 23 850 18718711 SR 32 145 18618611 EÚ 35 475 18618710
40 000 000 10% min. 20 000 SR 24 640 18719602 EÚ 27 160 18719701 SR 36 660 18619601 EÚ 40 440 18619711
1 000 000 3% min. 10 000 SR   2 030 18731603 EÚ   2 420 18731702 SR   2 745 18631602 EÚ   3 330 18631701
2 000 000 3% min. 10 000 SR   2 810 18732604 EÚ   3 330 18732703 SR   3 915 18632603 EÚ   4 695 18632702
3 000 000 3% min. 10 000 SR   3 460 18733605 EÚ   4 240 18733704 SR   4 890 18633604 EÚ   6 060 18633703
4 000 000 3% min. 10 000 SR   4 110 18734606 EÚ   5 150 18734705 SR   5 865 18634605 EÚ   7 425 18634704
5 000 000 3% min. 10 000 SR   4 760 18735607 EÚ   6 060 18735706 SR   6 840 18635606 EÚ   8 790 18635705
10 000 000 3% min. 10 000 SR 16 850 18736608 EÚ 18 600 18736707 SR 24 975 18636607 EÚ 27 600 18636706
20 000 000 3% min. 10 000 SR 22 100 18737609 EÚ 24 380 18737708 SR 32 850 18637608 EÚ 36 270 18637707
30 000 000 3% min. 10 000 SR 25 650 18738610 EÚ 28 280 18738709 SR 38 175 18638609 EÚ 42 120 18638708
40 000 000 3% min. 10 000 SR 29 190 18739611 EÚ 32 170 18739710 SR 43 485 18639610 EÚ 47 955 18639709

ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí sú zároveň ale členmi SKSI, poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania podľa § 179 Zákonníka práce a znalcov z odboru stavebníctva.

Poistná zmluva č. 1050025526 na profesijnú zodpovednosť je uzatvorená so spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a. s., pričom
sadzby poistného zostávajú zachované z predchádzajúceho roku. Predstavenstvo SKSI dňa 7. 12. 2007 rozhodlo o rozšírení základné-
ho poistenia pre všetkých poistených o poistenie právnej ochrany v D.A.S. poisťovni právnej ochrany, a.s.. Ročné poistné za poistenie
právnej ochrany podnikateľov na sumu 500.000,- Sk predstavuje 600,- Sk a v pracovnoprávnych sporoch na 350.000,- Sk 348,- Sk.
Výška poistného uvedeného v tabuľke predstavuje súčet poistného za poistenie profesijnej zodpovednosti a právnej ochrany.

Poistený vstupujúci do poistenia dňom 1. 1. 2008 je povinný uhradiť poistné z tabuľky tak, aby bolo pripísané na účet do
31. 3. 2008. Po tomto termíne bude zaradený do poistenia v priebehu kalendárneho roka a uhradí poistné v alikvotnej čiastke, za-
okrúhlené matematicky na celé koruny.

Poistenie zodpovednosti sa zároveň vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na stavebnej dokumentácii do výšky 10
% Vami zvolenej poistnej sumy. V priebehu roka je možné zvýšiť poistnú sumu, rozšíriť územnú platnosť i jednorázovo pripoistiť
individuálne zákazky.

1. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním odborných činnosti autorizovaných stavebných
inžinierov a s vykonávaním odborných činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru vrátane poistenia právnej ochrany
podnikateľov pre členov – fyzické osoby SKSI

1.1.2 Ročné poistné pre základné poistné krytie pre autorizovaného stavebného inžiniera a pre stavebný dozor a
stavbyvedúceho (bez poistenia právnej ochrany) ako člena SKSI, ktorý poberá starobný dôchodok a zároveň má viac
ako 70 rokov, člena SKSI, ktorý poberá invalidný dôchodok, člena na materskej dovolenke a člena SKSI (fyzickú osobu),
ktorý je konateľom poistenej právnickej osoby:

1.2 Ročné poistné pre následné profesijné poistenie zodpovednosti pre autorizovaného stavebného inžiniera a pre stavebný
dozor a stavbyvedúceho (bez poistenia právnej ochrany) ako člena SKSI (max. 3 roky) – poistné krytie po ukončení resp.
pri prerušení výkonu činnosti:

2. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním činnosti autorizovaných stavebných inžinierov,
činností stavbyvedúceho a stavebného dozoru vrátane poistenia právnej ochrany podnikateľov pre právnické osoby
–  dobrovoľných členov SKSI
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na právnickú osobu zaregistrovanú ako dobrovoľného člena SKSI, ktorá vykonáva odborné činnosti

a zamestnáva spolu maximálne päť zamestnancov vykonávajúcich činnosť autorizovaného inžiniera, stavebného dozoru a stavbyvedúceho.

Poistná Spoluúčasť Autorizovaný stavebný inžinier Stavbyvedúci a osoba vykonávajúca stavebný dozor
suma v Sk

Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec.
rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol

1 00 000 5 000 SR 350 18900607 - - - SR 525 Sk 18800606 - - -

Poistná Spoluúčasť Autorizovaný stavebný inžinier Stavbyvedúci a osoba vykonávajúca stavebný dozor
suma v Sk

Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec. Územný Roč. poist. Špec.
rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol rozsah v Sk symbol

1 000 000 3% min. 10 000 SR 500 18431611 EÚ 900 18431710 SR 750 18231609 EÚ 1350 18231708
2 000 000 3% min. 10 000 SR 900 18432601 EÚ 1 100 18432711 SR 1350 18232610 EÚ 1 650 18232709
3 000 000 3% min. 10 000 SR 1 000 18433602 EÚ 1 300 18433701 SR 1 500 18233611 EÚ 1 950 18233710
4 000 000 3% min. 10 000 SR 1 100 18434603 EÚ 1 500 18434702 SR 1 650 18234601 EÚ 2 250 18234711
5 000 000 3% min. 10 000 SR 1 300 18435604 EÚ 1 600 18435703 SR 1 950 18235602 EÚ 2 400 18235701
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INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/52495042, FAX: 02/52444093. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.

2.1 Ročné poistné za krytie zodpovednosti (vrátene spätného krytia po dobu troch rokov, s limitom plnenia do výšky poistnej
sumy, max. päť miliónov Sk) a právnej ochrany podnikateľov

3. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania vrátane poistenia právnej ochrany v pracovnoprávnych
sporoch – zamestnanci:

4. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním znaleckej činnosti pre poistených členov SKSI
(bez poistenia právnej ochrany)

Ročné poistné je možné uhradiť prevodným príkazom alebo vkladom
v hotovosti v niektorej z pobočiek ČSOB, a. s.:
na účet č.: 4003040575/7500
(vedenom v pobočke ČSOB, a. s., Lehotského 3, 815 63 Bratislava).

Platba poštovým peňažným poukazom nie je možná!

Variabilný symbol:
– autorizovaní stavební inžinieri uvedú prvé štyri čísla svojej autorizačnej
pečiatky,

– súdni znalci uvedú číslo, pod ktorým sú zapísaní v zozname znalcov.
– stavbyvedúci a osoby vykonávajúce stavebný dozor uvedú celé číslo svojej pečiatky.
– právnická osoba uvedie svoje IČO.

Špecifický symbol: uvedie sa číslo z tabuľky pre príslušný variant poistenia a v správe pre prijímateľa uveďte svoje meno
a priezvisko, resp. názov právnickej osoby.

Z dôvodu zabezpečenia presnej a rýchlej identifikácie vašich platieb a zaslania certifikátu o poistení je návratka, v ktorej uveďte
Vami zvolenú výšku poistnej sumy, spoluúčasť, územný rozsah, a tomu zodpovedajúce ročné poistné. Návratku zašlite faxom, e-mailom
alebo poštou na kontaktnú adresu spoločnosti EuroFin Consulting, a. s. uvedenú na konci tohto listu. Od našej spoločnosti dostanete
certifikát o poistení (návratku si stiahnite na www.sksi.sk).

EuroFin Consulting, a. s. je spoločnosť, ktorá má povolenie Národnej banky Slovenska na výkon činnosti poisťovacieho agenta
a činnosti sprostredkovateľa investičných služieb. Spoločnosť ponúka komplexné poradenstvo v oblasti:

– životného, rizikového a úrazového poistenia pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov,
– majetkového poistenia (poistenie kancelárii, bytov, domácnosti, motorových vozidiel a pod.).,
– investičných produktov a služieb.
Wüstenrot poisťovňa, a. s. Vám ako poistenému poskytne zľavy na poistenie motorových vozidiel, majetku, stavebno-montážne

poistenie. V prípade záujmu Vám na požiadanie vypracujeme ponuku.
Kontaktná adresa: EuroFin Consulting, a. s., pobočka

Národná 4
010 01 Žilina 1

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa obráťte na osobu poverenú spoločnosťou EuroFin Consulting, a. s.:
p. Jana Hyravá, tel.: 041/5007182, fax: 041/5007184, mobil: 0915 727 085, e-mail: sksi@euro-fin.sk

Poistná Spoluúčasť Územný Ročné Špec. Územný Ročné Špec.
suma v Sk rozsah poistné v Sk symbol rozsah poistné v Sk symbol

1 000 000 3% min. 10 000 SR 2 800 x počet zamestnancov (max 5) 28731604 EÚ 3 400 x počet zamestnancov (max 5) 28731703
2 000 000 3% min. 10 000 SR 4 000 x počet zamestnancov (max 5) 28732605 EÚ 4 800 x počet zamestnancov (max 5) 28732704
3 000 000 3% min. 10 000 SR 5 000 x počet zamestnancov (max 5) 28733606 EÚ 6 200 x počet zamestnancov (max 5) 28733705
4 000 000 3% min. 10 000 SR 6 000 x počet zamestnancov (max 5) 28734607 EÚ 7 600 x počet zamestnancov (max 5) 28734706
5 000 000 3% min. 10 000 SR 7 000 x počet zamestnancov (max 5) 28735608 EÚ 9 000 x počet zamestnancov (max 5) 28735707
10 000 000 3% min. 10 000 SR 15 600 x počet zamestnancov (max 5) 28736609 EÚ 17 100 x počet zamestnancov (max 5) 28736708
20 000 000 3% min. 10 000 SR 20 850 x počet zamestnancov (max 5) 28737610 EÚ 22 880 x počet zamestnancov (max 5) 28737709
30 000 000 3% min. 10 000 SR 24 400 x počet zamestnancov (max 5) 28738611 EÚ 26 780 x počet zamestnancov (max 5) 28738710
40 000 000 3% min. 10 000 SR 27 940 x počet zamestnancov (max 5) 28739601 EÚ 30 670 x počet zamestnancov (max 5) 28739711
1 000 000 5% min. 15 000 SR 2 400 x počet zamestnancov (max 5) 28751602 EÚ 2 800 x počet zamestnancov (max 5) 28751701
2 000 000 5% min. 15 000 SR 3 200 x počet zamestnancov (max 5) 28752603 EÚ 4 000 x počet zamestnancov (max 5) 28752702
3 000 000 5% min. 15 000 SR 4 200 x počet zamestnancov (max 5) 28753604 EÚ 5 200 x počet zamestnancov (max 5) 28753703
4 000 000 5% min. 15 000 SR 5 000 x počet zamestnancov (max 5) 28754605 EÚ 6 200 x počet zamestnancov (max 5) 28754704
5 000 000 5% min. 15 000 SR 5 800 x počet zamestnancov (max 5) 28755606 EÚ 7 200 x počet zamestnancov (max 5) 28755705
10 000 000 5% min. 15 000 SR 14 100 x počet zamestnancov (max 5) 28756607 EÚ 15 180 x počet zamestnancov (max 5) 28756706
20 000 000 5% min. 15 000 SR 18 830 x počet zamestnancov (max 5) 28757608 EÚ 20 650 x počet zamestnancov (max 5) 28757707
30 000 000 5% min. 15 000 SR 22 020 x počet zamestnancov (max 5) 28758609 EÚ 24 160 x počet zamestnancov (max 5) 28758708
40 000 000 5% min. 15 000 SR 25 200 x počet zamestnancov (max 5) 28759610 EÚ 27 660 x počet zamestnancov (max 5) 28759709

Poistná Spoluúčasť Územný Ročné Špec.
suma v Sk rozsah poistné v Sk symbol

Štvornásobok priemerného hrubého mesačného zárobku 10% z plnenia poisťovne, min. 1 000 Sk, max. 20 000 Sk EÚ 1% z dojednanej poistnej sumy + 348 Sk 38710606
zamestnanca, min. 60 000 Sk navyšuje sa po celých
10 000 Sk, maximálne však 400 000 Sk

Poistná Spoluúčasť Územný Ročné Špec.
suma v Sk rozsah poistné v Sk symbol

1 000 000 5% min. 15 000 SR 1 400 48751604
2 000 000 5% min. 15 000 SR 1 900 48752605
3 000 000 5% min. 15 000 SR 2 200 48753606
4 000 000 5% min. 15 000 SR 2 400 48754607
5 000 000 5% min. 15 000 SR 2 600 48755608
10 000 000 5% min. 15 000 SR 5 000 48756609


