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Vážené kolegyne, kolegovia,
na prahu roku 2009 mi dovoľte zaželať nám všetkým úspešný

rok s pevným zdravím, dostatkom šťastia, množstvom zaujímavej
práce a pokojný rodinný život bez stresov a ťažkostí.

Takéto optimálne predsavzatia bude asi treba trochu korigo-
vať, ale o tom je reálny život. Úvodom sa chcem poďakovať za
množstvo blahoželaní, ktoré od Vás došli na Komoru. V krátkosti
budem informovať, na ktoré oblasti sa chceme zvlášť zamerať:

1. Odborné vzdelávanie členov
Všeobecne neustále zdôrazňovanie nevyhnutnosti priebež-

ného vzdelávania na zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu
práce chceme pretaviť do návrhu dvojročného cyklu vzdeláva-
nia. Stále na základe dobrovoľnosti, ale už so sledovaním účasti.

Návrh pripravuje komisia podpredsedu Komory doc. Kolcu-
na, svoje námety a postrehy môžete ešte poslať na Úrad Komory
(e-mail: sksi@sksi.sk). O podrobnostiach cyklu vzdelávania Vás
budeme informovať.

V ťažších podmienkach na stavebnom trhu v dôsledku hos-
podárskej krízy venujte vzdelávaniu zvýšenú pozornosť. Zatiaľ je
pripravený len malý bonus – zvýhodnenie spoluúčasti pri škodo-
vej udalosti, v budúcnosti aj iné výhody.

2. Medializácia činnosti
Výrazne chceme pracovať na medializácii činnosti autorizo-

vaných stavebných inžinierov. Predstavenstvo uložilo doc. Ben-
kovi a Ing. Vyskočovi vypracovať metodiku medializácie tejto čin-
nosti, pomôžte kolegom svojimi poznámkami. Že je to úloha ne-
ľahká, dlhodobá, je nám všetkým jasné. Každý musíme začať pra-
covať iniciatívne, bez širokej angažovanosti sa nepohneme z mies-
ta, nezlepšíme naše postavenie všeobecne v spoločnosti. Musí-
me prestať s plačom, že si našu prácu spoločnosť málo cení, ale-
bo podstatne viacej prezentovať naše výsledky.

Ako negatívne príklady uvediem okrajovo dva prípady. Pre-
behla diskusia k problematike Starého mosta cez Dunaj v Brati-
slave. V komisii pre súťaž na tento most sa nám stavebným inži-
nierom ušlo len jedno miesto, samozrejme s nespokojnosťou.
Výbor regionálneho združenia Bratislava vyzval predsedu SKSI
na zabezpečenie konzultácie s primátorom hlavného mesta SR.
Na moju požiadavku – pripraviť odborné materiály na toto stret-
nutie – však predsedovia odborných sekcií dopravné stavby a sta-
tika stavieb dodnes nereagovali.

Pred nedávnom publikovali v časopise Eurostav články Do-
pravné systémy v Bratislave. Autormi boli odborníci architekti. Na
moje upozornenie, že rozhodujúci podiel na riešenie tejto prob-
lematiky majú dopravní stavební inžinieri, mi pani šéfredaktorka
odpovedala – oslovila som s ponukou na spracovanie článkov aj
pracovníkov Stavebnej fakulty, aj špecialistov z praxe – odozva
nebola žiadna. Ťažko presvedčíme laickú verejnosť – keď mini-
málne publikujeme výsledky našej práce, že práve um autorizo-
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vaných stavebných inžinierov prispieva k tvorbe nádherných ori-
ginálnych stavieb.

A skromnosť nie je na mieste. Zverejňovanie úspešných prác
však musí byť nielen v odborných časopisoch, ale predovšetkým
v denníkoch pre širokú verejnosť. Nespravil som žiaden objav,
len treba s touto prácou začať a bez otázky, kedy to mám spraviť?

3. Legislatívna oblasť
Legislatívna oblasť zostáva ťažiskovou oblasťou činnosti, uve-

domujeme si, koľko mravenčej práce je potrebné na presadenie
i minimálnych požiadaviek v tvorbe nových zákonov a predpisov.

Tvorba nového stavebného zákona má už seriálové pokra-
čovanie. Musíme ju podrobne sledovať, pretože v rozhodujúcej
miere ovplyvní náš základný zákon – zákon o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Prosíme
Vás o spoluprácu v tejto oblasti, treba využiť lobizmus na každej
úrovni.

4. Aktivity SKSI
a) Poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôso-

benú pri vykonávaní činnosti autorizovaných stavebných inžinie-
rov sme uzavreli s Wüstenrot poisťovňou, a. s. Rozšírili sme pois-
tenie pre členov vykonávajúcich energetickú certifikáciu a úrazo-
vé poistenie, vhodne sa upravilo hlásenie škodovej udalosti.

Poistnú zmluvu o poistení právnej ochrany sme uzavreli v D.A.S.,
poisťovňa právnej ochrany, a. s.

Dôkladne si preštudujte obe poistné zmluvy, aby ste poznali
svoje práva a nezanedbali povinnosti pri prípadnej škodovej uda-
losti.

b) V podstatne vyššej miere budeme využívať elektronizáciu
v našej činnosti. Novinky chceme zavádzať postupne, aj s hospo-
dárskym priaznivým efektom.

Dovoľujem si požiadať, najmä mladších kolegov, pošlite nám
svoje návrhy na zlepšenie súčasnej situácie.

c) Obnovili sme práce na založenie Rady pre stavebníctvo a ar-
chitektúru s hlavným cieľom – spojiť sily organizácií v stavebníc-
tve a vytvoriť silného partnera na rokovania so zástupcami minis-
terstiev a štátnej správy, predovšetkým v pripomienkových kona-
niach návrhov zákonov a vyhlášok.

d) Začali sme skúšobnú etapu spolupráce s časopisom Sta-
vebnictví, ktorý vydávajú Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů
a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Tento časopis sa objednal na jednotlivé regionálne združe-
nia, takže bude k dispozícii pre odborné sekcie.

Časopis Projekt – stavba budeme vydávať naďalej, aj keď so
zabezpečením príspevkov sú nesmierne ťažkosti. Vyjadrite sa,
prosím, o optimálnej budúcnosti.

Záverom Vás chcem požiadať o uhradenie základného člen-
ského príspevku do 31. januára, pri zníženom príspevku 100 EUR/
rok musíme poznať prostriedky, s ktorými budeme hospodáriť.
Nectí nás skutočnosť, že zhruba pätina členov uhradí základný
členský príspevok až po zaslaní upomienky.

S optimistickým pohľadom prajem šťastné vykročenie do roku
2009.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
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losti boli vybavené s poskytnutím poistného plnenia, v jednom
prípade bola navrhnutá dohoda o urovnaní s prísľubom vyplate-
nia plnenia, a dve škodové udalosti boli ukončené bez poskytnu-
tia poistného plnenia. Ostatné škodové udalosti sú zatiaľ nevyba-
vené z dôvodu neukončenia šetrenia alebo neregistrované z dô-
vodu, že poistení zatiaľ nereagovali na vyžiadanie písomného
oznámenia o poistnej udalosti a predloženie dokladov potreb-
ných na registráciu a začatie šetrenia udalosti.

Zástupcovia poisťovne D.A.S., poisťovňa právnej ochrany
a. s., informovali, že v priebehu roka 2008 riešili právnu ochranu
pri piatich poistných udalostiach, a členovia SKSI telefonicky kon-
taktovali poisťovňu 70-krát.

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Mozgay, Ing. Chmelo

Bod 3.2: Návrh poistných zmlúv na rok 2009 s rozšírením
poistných produktov pre členov SKSI
Prof. Majdúch a Ing. Vyskoč informovali o ponuke poisťovne

Wüstenrot poisťovňa, a. s., na rok 2009, ktorá v porovnaní s pred-
chádzajúcim rokom obsahuje aj požiadavky SKSI – poistenie pre
členov SKSI, ktorí majú odbornú spôsobilosť v zmysle zákona
č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov EHB, mož-
nosť úrazového poistenia pre autorizovaných stavebných inžinie-
rov, ponuka rôznych zliav pre členov SKSI, ktorí uzavrú poistnú zmluvu
prostredníctvom SKSI. Poisťovňa Wüstenrot poisťovňa, a. s. ponúkla
opäť aj poistenie právnej ochrany. V poistnej zmluve na rok 2009
boli zvýhodnené spoluúčasti, predĺžilo sa poistné obdobie do
15. januára nasledujúceho kalendárneho roku a zvýšilo sa poist-
né krytie. Prof. Majdúch informoval o ponuke poistenia právnej
ochrany poisťovne D.A.S., poisťovňa právnej ochrany a. s., ktorá
navrhla SKSI zorganizovanie seminárov pre členov SKSI o poiste-
ní právnej ochrany.

Doc. Benko navrhol v článku 11 poistnej zmluvy „Hlásenie ško-
dovej udalosti“ predĺžiť dobu, za ktorú je poistník povinný nahlásiť
škodovú udalosť, na 30 dní. Ing. Vyskoč navrhol, aby členovia SKSI
boli dostatočne informovaní o poistení právnej ochrany prostred-
níctvom Inžinierskych informácií a webovej stránke SKSI.

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Ďurica,

Bod 3.3: Výber maklérskej spoločnosti pre zabezpečenie
uzavretia poistnej zmluvy na rok 2009
Prof. Majdúch informoval, že v roku 2008 maklérske služby

zabezpečovala pre SKSI spoločnosť Eurofin Consulting, a. s.. SKSI
dostala ponuku dvoch maklérskych spoločností pre zabezpeče-
nie uzavretia poistnej zmluvy na rok 2009, a to spoločností Euro-
fin Consulting, a. s., a Eurofinacie, s. r. o.. Predstavenstvo násled-
ne prerokovalo obe ponuky.

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Ďurica, Ing. Chmelo,
Ing. Ďurďa

Bod 4: Prerozdelenie prostriedkov na činnosť regionálnych
združení SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch v úvode informoval o uhradených členských

príspevkoch na rok 2008. Približne 20 % členov SKSI platí ročný člen-
ský príspevok až po zaslaní upomienky. Počet neplatičov v percen-
tách podľa jednotlivých regionálnych združení SKSI je nasledujúci:

RZ SKSI Bratislava   7,6 %
RZ SKSI Trnava   9,6 %
RZ SKSI Banská Bystrica 10,3 %
RZ SKSI Žilina   7,2 %
RZ SKSI Košice 13,6 %
Prof. Majdúch následne informoval, že 4. decembra 2008 boli

zaslané druhé zálohy prerozdelenia členských príspevkov SKSI
na účty regionálnych združení SKSI.

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Kolcun, Ing. Ďurica, Ing. Stasselová

Prof. Majdúch v rámci tohto bodu informoval Predstavenstvo,
že v dňoch 4. – 5. decembra 2008 sa uskutočnila Medzinárodná
vedecká konferencia „70 rokov SvF STU“, v rámci ktorej prof.
Majdúch prevzal v mene SKSI Pamätnú medailu Stavebnej fakul-
ty STU v Bratislave.

Zápis a uznesenia

zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 5. decembra 2008 o 9.30 hod.
v zasadacej miestnosti Diecézneho centra Jána
Pavla II. v Banskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Lehocký, Ing. Hudoba (predseda Vý-
boru RZ SKSI v Banskej Bystrici), Ing. Stasselová (predsedníčka
Autorizačnej komisie), Ing. Mozgay (riaditeľ Úradu), p. Slabejová
(referentka pre ekonomiku), Mgr. Zlatňanská (zapisovateľka)

Ospravedlnení: Ing. Cmarková, Ing. Durbák (predseda Dozor-
nej rady)

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 4. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.30

hod. Na úvod rokovania privítal všetkých prítomných Ing. Hudo-
ba, predseda Výboru RZ SKSI v Banskej Bystrici.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Petržalu a Ing. Šalin-

ga. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Ing. Mišík navrhol zaradiť do bodu č. 6 „Rozsah a obsah
činností a oprávnení kategórií autorizácie“ bod 6b
„Informácia o hospodárení SKSI za prvý až tretí štvrťrok 2008“.
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu č. 4 „Prerozdelenie
prostriedkov na činnosť RZ“ aj tému „Prechod na menu euro“.
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu č. 5 „Systém
vzdelávania a jeho kontrola“ aj tému „Termíny odborných
podujatí SKSI na rok 2009“.
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu č. 11 „Rôzne“
nasledujúce body:

� Návrh termínov zasadnutí Predstavenstva SKSI v roku
2009 (bod č. 11.1)
� Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI (bod č. 11.2)
� Ponuka výhod Všeobecnej úverovej banky, a. s.
pre členov SKSI (bod č. 11.3)
� Schválenie polročnej odmeny pracovníkov SKSI (bod
č. 11.4)
� Informácia o aktivitách Európskej rady stavebných
inžinierov ECCE (bod č. 11.5)
� Úprava skúšok odbornej spôsobilosti pre činnosti
stavbyvedúci, stavebný dozor (bod č. 11.6)
� Schválenie prihlášok za členov SKSI (bod č. 11.7)

Bod 2: Výsledky rokovania 15. zasadnutia inžinierskych
komôr a organizácií krajín V-4 v Segedíne
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že delegácia SKSI v zložení prof.

Majdúch, Ing. Petržala, Ing. Mozgay a Ing. Breza úspešne a aktív-
ne reprezentovala SKSI na 15. zasadnutí inžinierskych komôr a or-
ganizácií krajín V-4, ktoré sa konalo v dňoch 8. – 10. októbra 2008
v Segedíne, v Maďarsku. Prof. Majdúch informoval o obsahu Spo-
ločnej deklarácie, ktorú podpísali predstavitelia jednotlivých de-
legácií a o úlohách vyplývajúcich z deklarácie.

Diskusia: Ing. Petržala

Bod 3: Poistné zmluvy SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o stretnutí s predstaviteľmi vyššie

uvedených poisťovní, na ktorých sa za Predstavenstvo SKSI zú-
častnil aj Ing. Vyskoč.

Bod 3.1: Vyhodnotenie poistných zmlúv za rok 2008
(Wüstenrot poisťovňa a. s., D.A.S. poisťovňa právnej
ochrany a. s.)
Prof. Majdúch informoval, že v roku 2008 bolo nahlásených

(do 24. 11. 2008) 14 nových škodových udalostí. Tri škodové uda-



3

Predstavenstvo následne prerokovalo prechod na menu euro
od 1. januára 2009 a nasledujúce položky, ktorých sa prechod na
euro bude dotýkať:

� Zoznam úhrad realizovaných SKSI na činnosť orgánov
Komory a odborné úkony v SKSI
� Ceny publikácií vydávaných SKSI
� Náhrady za stratu času a odmeny členov volených
orgánov SKSI
� Schválené rozpočty SKSI na rok 2009 a 2010
� Mzdový poriadok SKSI a mzdy zamestnancov SKSI
� Usmernenie predsedu SKSI č. 1/2009 k organizovaniu
odborných seminárov prostredníctvom Inžinierskeho
konzultačného strediska SKSI
� Smernica SKSI pre uplatňovanie náhrad cestovného
Pani Slabejová informovala o smerniciach SKSI pre uplatňo-

vanie náhrad cestovného. SKSI požiadalo Ministerstvo práce, so-
ciálnych vecí a rodiny SR v roku 2005 o výklad, ako uplatňovať
náhrady cestovného členov volených orgánov SKSI, resp. odbor-
níkov, ktorí boli SKSI vyslaní na zahraničnú pracovnú cestu. Vo
výklade je informácia, že účtovanie vyššie uvedených osôb nespa-
dá pod zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, a SKSI si
môže stanoviť vlastné pravidlá uplatňovania vo svojich vnútor-
ných poriadkoch. Ing. Mišík požiadal o zmenu vnútorných po-
riadkov SKSI tak, aby náhrady cestovného členov volených orgá-
nov SKSI a odborníkov, ktorí boli SKSI vyslaní na zahraničnú pra-
covnú cestu, boli rovnaké ako náhrady cestovného pre zamest-
nancov SKSI v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.

Diskusia: Ing. Mišík, Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Chmelo,
Ing. Vyskoč

Predseda SKSI prerušil rokovanie od 13:00 do 14:00 hod.

Bod 5: Systém vzdelávania a jeho kontrola.
Termíny odborných podujatí SKSI na rok 2009.
Predložil: doc. Kolcun
Doc. Kolcun informoval, že systém vzdelávania SKSI bol pre-

rokovaný na zasadnutiach Výborov regionálnych združení SKSI.
Predložil Predstavenstvu SKSI návrh, ktorý zahŕňa návrh eviden-
cie celoživotného vzdelávania členov SKSI, aktívnejšie zapájanie
predsedov odborných sekcií SKSI prostredníctvom vytvorenia
komisie SKSI pre celoživotné vzdelávanie, ktorú navrhol vytvoriť
v priebehu 1. štvrťroka 2009.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Vyskoč

Bod 6a: Rozsah a obsah činností a oprávnení kategórií
autorizácie
Predložil: prof. Majdúch, Ing. Stasselová
Prof. Majdúch informoval o vnútrokomorovom materiáli o roz-

sahu a obsahu činností a oprávnení kategórií autorizácie, ktorý
vypracovali odborné sekcie SKSI pod gesciou jednotlivých čle-
nov Autorizačnej komisie SKSI. Autorizačná komisia má záujem,
aby bol na základe tohto materiálu vypracovaný materiál, ktorý
bude zverejnený na webovej stránke SKSI a zaslaný na stavebné
úrady. Ing. Stasselová následne informovala o najkritickejších čin-
nostiach rozsahu jednotlivých kategórií SKSI a navrhla, aby pracov-
ná skupina v zložení Ing. Stasselová, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč a Ing.
Olšakovská vypracovala materiál na všeobecné publikovanie.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Vyskoč

Bod 6b: Informácia o hospodárení SKSI za prvý až tretí
štvrťrok 2008
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch hospodárenia SKSI

za prvý až tretí štvrťrok 2008. Ing. Mišík požiadal, aby sa pre SKSI
účtovalo podľa účtovnej osnovy, ktorá bola schválená minulým
Predstavenstvom SKSI, nakoľko súčasná osnova nie je prehľad-
ná. Pani Slabejová vysvetlila, že účtuje v zmysle vnútorných po-
riadkov a smerníc SKSI a rešpektuje položky schválené Valným
zhromaždením SKSI v roku 2008.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Ďuri-
ca, Ing. Mišík, p. Slabejová

Bod 7: Správa Dozornej rady SKSI o kontrole hospodárenia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch ospravedlnil neúčasť Ing. Durbáka a Ing. Petrá-

ša z Dozornej rady SKSI. Dozorná rada SKSI vykonala kontrolu
hospodárenia na všetkých regionálnych združeniach SKSI a Úrade
SKSI a skonštatovala, že položky boli primerane vyčerpané a upo-
zornila, že regionálne združenia čerpajú málo finančných
prostriedkov na organizáciu odborných podujatí SKSI. Dozorná
rada tiež navrhla zaviesť v rámci SKSI kontrolu projektantov v ob-
lasti kvality práce.

Diskusia: Ing. Chmelo, Ing. Lehocký

Bod 8: Informácia o činnosti RZ SKSI Banská Bystrica
Predložil: Ing. Hudoba
Ing. Hudoba informoval o súčasných aktivitách RZ SKSI Ban-

ská Bystrica. Výbor RZ SKSI Banská Bystrica zasadol od posled-
ného zasadnutia Predstavenstva SKSI dvakrát. Približne polovica
krajských odborných sekcií SKSI je v regióne veľmi aktívna. Za
sledované obdobie odborné sekcie zorganizovali 23 odborných
podujatí. Výbor RZ SKSI skontaktoval krajské odborné sekcie,
vrátane predsedov menej aktívnych odborných sekcií. Regionál-
na kancelária je v súčasnosti pracovne vyťažená a členovia SKSI
ju často navštevujú a kontaktujú.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Stasselová, Ing. Ďurica, Ing. Pe-
tržala, Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Petržala

Bod 9: Aktivity SKSI
Bod 9.1: Registrácia združenia Tehlička
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch a doc. Benko informovali, že občianske zdru-

ženie „Tehlička“ bolo zaregistrované, a od roku 2010 bude môcť
prijímať 2 % dane z príjmu.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica, doc. Kol-
cun, doc. Benko

Bod 9.2: Vnútorné poriadky – aktualizácia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol, aby v roku 2009 boli knižne vydané

aktualizované vnútorné poriadky SKSI. Požiadal členov Predsta-
venstva, aby svoje pripomienky k návrhu úpravy Štatútu SKSI za-
slali v termíne do 15. 12. 2008 na Úrad SKSI. Požiadal všetkých
členov Predstavenstva, aby zaslali správu aj v prípade, že nebudú
mať k návrhu úpravy Štatútu SKSI pripomienky.

Prof. Majdúch následne informoval o 2. návrhu Zásad udeľo-
vania ocenení Slovenskej komory stavebných inžinierov a požia-
dal členov Predstavenstva, aby svoje pripomienky (vrátane vyjad-
renia k variantom v článku 7) zaslali v termíne do 15. 12. 2008 na
Úrad SKSI.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica, doc. Kol-
cun, doc. Benko

Bod 9.3: Ponuka objednávky časopisu Stavebnictví
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch rokovania ohľadom

spolupráce s vydavateľstvom časopisu Stavebnictví, ktoré sa usku-
točnilo dňa 16. 10. 2008 s predstaviteľmi SKSI (prof. Majdúch,
doc. Benko), ČSSI (Ing. Zídek), ČKAIT (Ing. Trnka) a EXPO DATA
spol. s r. o./ časopis Stavebnictví (Milan Kunčák; Jan Táborský).
SKSI bolo ponúknuté zvýhodnené predplatné pre členov SKSI,
a to objednaním predplatného časopisu prostredníctvom jednot-
livých RZ. Ing. Mozgay následne informoval všetky RZ SKSI, kto-
ré potvrdili nasledujúci počet objednaných výtlačkov:

RZ SKSI Bratislava 10 ks
RZ SKSI Trnava zatiaľ nenahlásilo
RZ SKSI Banská Bystrica   7 ks
RZ SKSI Žilina   7 ks
Rz SKSI Košice 16 ks
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Ďurďa, Ing. Ďurica, doc. Kolcun
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Bod 9.4: Využitie elektronizácie v činnosti SKSI
Prof. Majdúch a doc. Benko informovali, že dňa 5. 12. 2008

sa uskutočnilo stretnutie s Ing. Hrubovčákom, ktorý bol požiada-
ný prevziať agendu elektronizácie SKSI. Posledné vydané číslo
časopisu Projekt-Stavba a Inžinierske informácie bude zaslané
členom SKSI aj v elektronickej forme. Doc. Benko taktiež navr-
hol, aby boli materiály na zasadnutia Predstavenstva priebežne
zverejňované aj v Členskej zóne webovej stránky SKSI. Prístup
k materiálom budú mať len členovia Predstavenstva, prípadne iné
zainteresované osoby, určené Predstavenstvom SKSI.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica, doc. Kol-
cun, doc. Benko

Bod 9.5: Upomienkové predmety SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch a Ing. Petržala informovali o predložených

materiáloch, ktoré vypracovali Výbor RZ SKSI Košice a Úrad SKSI.
Predsedovia výborov RZ SKSI budú oslovení zaslať návrhy na
upomienkové predmety SKSI v termíne do 10. januára 2009 a ria-
diteľ Úradu SKSI následne predloží cenový návrh na schválenie
na najbližšie zasadnutie Predstavenstva SKSI.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Chmelo, Ing. Hudoba

Bod 9.6: Nové vedenie Slovenského zväzu stavebných
inžinierov (SZSI) a Spolku architektov Slovenska (SAS)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Cmarková, v zastúpení pred-

sedu SKSI, reprezentovala SKSI na Valnom zhromaždení Spolku
architektov Slovenska dňa 5. novembra 2008 v Žiline. Zhromaž-
denie zvolilo nového predsedu – Jána Bahnu a štyroch nových
viceprezidentov – pre Bratislavu je to Štefan Šlachta, pre zápa-
doslovenský región Tibor Zelenický, pre stredoslovenský región
Igor Teplan a pre východoslovenský región Tatiana Kollárová.

Doc. Kolcun informoval o Valnom zhromaždení SZSI, na kto-
rom bolo zvolené nové Prezídium SZSI v zložení: Ing. Dula, doc.
Kolcun, Ing. Kyseľ, Ing. Nagy, Ing. Plevák a Ing. Synák. Prezídium
si na svojom prvom zasadnutí spomedzi seba zvolilo Ing. Dulu za
prezidenta SZSI, a Ing. Nagy a doc. Kolcun boli zvolení za vice-
prezidentov.

Bod 9.7: Anketa elektroinžinierov
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Lehocký v rámci tohto bodu informoval, že Slovenský elek-

trotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska (SEZ–
KES) podal návrh na MVRR SR novely zákona č. 138/1992 Zb.
s pridaním existencie Komory elektrotechnikov Slovenska. Doc.
Benko informoval, že anketa na webovej stránke je pripravená
a môžeme ju po menších úpravách spustiť. Hlasovať v ankete na
otázku: Súhlasíte s vytvorením samostatnej elektrotechnickej ko-
mory v rámci zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpi-
sov?, ktorú vytvoril SEZ– KES, budú môcť len autorizovaní staveb-
ní inžinieri v odbore elektro-líniové vedenia a rozvody (A2 alebo
2-3) a elektrotechnické zariadenia (I4 alebo 5-3).

Diskusia: doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Lehocký

Bod 9.8: Skartácia podkladových materiálov
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay požiadal Predstavenstvo o súhlas na začatie vy-

raďovacieho konania. Úrad SKSI spíše zoznam materiálov na vy-
radenie a následne, po odsúhlasení Predstavenstvom SKSI, vyra-
dí materiály na skartovanie, už v zmysle schváleného Registratúr-
neho plánu a Registratúrneho poriadku SKSI v termíne do marca
2009.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Vyskoč

Bod 10: Kontrola uznesení z 3. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 3. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI č. 3.1 – 3.11, 3.15, 3.17, 3.18 a 3.19 boli splnené.
Uznesenia č. 3.12 -3.14, 3.16 a 3.20 sa priebežne plnia.

Diskusia: doc. Benko

Bod 11: Rôzne
Bod 11.1: Návrhy termínov zasadnutí Predstavenstva SKSI
v roku 2009
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrhy termínov zasadnutí Predsta-

venstva v roku 2009:
13. február 2009 Bratislava
24. apríl 2009 Košice
26. jún 2009 Banská Bystrica
25. september 2009 Žilina
4. december 2009 Trnava

Bod 11.2: Schválenie výkazu činností predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil na schválenie výkaz činnosti predse-

du SKSI za mesiace september – november 2008.

Bod 11.3: Ponuka výhod Všeobecnej úverovej banky, a. s.
pre členov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že väčšina členov SKSI realizuje

platby SKSI prostredníctvom osobného a/alebo podnikateľského
účtu najmä v troch bankových inštitúciách – VÚB banka, a. s.,
Tatra banka, a. s., a Slovenská sporiteľňa, a. s.. VÚB Banka, a. s.
predložila SKSI ponuku výhod pre členov SKSI pri rôznych retai-
lových produktoch. Slovenská sporiteľňa pracuje na predložení
ponuky výhod pre členov SKSI. Tatra banka, a. s., nezaslala ponu-
ku výhod pre členov SKSI.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Chmelo, Ing. Vyskoč

Bod 11.4: Schválenie polročnej odmeny pracovníkov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil na schválenie návrh polročnej odme-

ny pracovníkov SKSI v zmysle Mzdového poriadku SKSI. Všetci
členovia Predstavenstva písomne odsúhlasili, resp. pripomienko-
vali predložený návrh odmien.

Bod 11.5: Informácia o aktivitách Európskej rady
stavebných inžinierov ECCE
Predložil: prof. Majdúch
Mgr. Zlatňanská v predloženom materiáli informovala o sú-

časných aktivitách ECCE a pracovnom pláne ECCE na rok 2009.
Prof. Majdúch vyzval členov Predstavenstva, aby navrhli zástup-
cu SKSI, ktorý bude SKSI na zasadnutiach ECCE aktívne repre-
zentovať.

Bod 11.6: Úprava skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh na úpravu skúšok odbornej

spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, ktorý
vypracovala komisia v zložení doc. Makýš, doc. Kolcun, doc. Bo-
žík, Ing. Hanzel a Ing. Hudoba. Predstavenstvo následne prero-
kovalo možnosti úpravy skúšok odbornej spôsobilosti pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor v roku 2009.

Diskusia: Ing. Hudoba, Ing. Šaling, Ing. Petržala, Ing. Lehocký,
doc. Benko, Ing. Chmelo, Ing. Mišík, Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, Ing.
Vyskoč, Ing. Stasselová

Bod 11.7: Schválenie prihlášok za členov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

tívneho člena SKSI (právnická osoba) a prihláškach za dobrovoľ-
ného člena SKSI (fyzická osoba) podľa nasledujúceho zoznamu:

Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce
spoločnosti: BETONING & PARTNER, s. r. o.; HARTIPLAN s. r. o.;
LiV – EPI s. r. o.; PINEL, spol. s r. o.; PREPROJEKT, s. r. o.; RS - STATIK
s. r. o.; Zachar design, s. r. o..

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: Ing. Peter
ADAMOVSKÝ; Ing. Pavol BORŽÍK; Michal DAVALA; Ing. Imrich



5

HERDICS; Ing. Peter HNIDKA; Ing. Ľudovít GAJDOŠ; Ing. Mari-
án KOLENČÍK; Ing. Ondrej KUBOVČÍK; Ing. Ivan TAMAŠKOVIČ;
Ing. Vladimír ZÁVACKÝ.

Bod 12: Návrh uznesení zo 4. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Uznesenia zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 5. decembra 2008
o 18:00 hod.

Uznesenia zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 4.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Petržalu a Ing. Šalinga za ove-

rovateľov zápisu zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 4.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 4. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI s doplnením bodov č. 4., 6b, 5. a č. 11.1 až 11.7.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o výsledkoch 15.

zasadnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4.
Uznesenie 4.4
Predstavenstvo berie na vedomie vyhodnotenie poistných

udalostí poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spô-
sobenú v súvislosti s vykonávaním činnosti autorizovaných sta-
vebných inžinierov v poisťovni Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Uznesenie 4.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o vyhodnotení

poistenia právnej ochrany autorizovaných stavebných inžinierov
v poisťovni D.A.S., poisťovňa právnej ochrany, a. s.

Uznesenie 4.6
Predstavenstvo berie na vedomie prepočet náhrad za stratu

času a odmeny členov volených orgánov SKSI podľa zákona
č. 659/2007 Z. z. Generálny zákon o euromene.

Uznesenie 4.7
Predstavenstvo berie na vedomie prepočet návrhov rozpoč-

tov SKSI pre rok 2009 a rok 2010.
Uznesenie 4.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o rozsahu a ob-

sahu činností a oprávnení kategórií autorizácie, predloženú Au-
torizačnou komisiu SKSI.

Uznesenie 4.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o hospodárení

SKSI za 1. až 3. štvrťrok bez zistených nedostatkov.
Uznesenie 4.10
Predstavenstvo berie na vedomie správu Dozornej rady SKSI.
Uznesenie 4.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Regi-

onálneho združenia SKSI Banská Bystrica.
Uznesenie 4.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o registrácii ob-

čianskeho združenia Tehlička.
Uznesenie 4.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktualizácii

vnútorných poriadkov SKSI.
Uznesenie 4.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o využití elek-

tronizácie činnosti SKSI.
Uznesenie 4.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o nových vede-

niach Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Spolku archi-
tektov Slovenska.

Uznesenie 4.16
Predstavenstvo berie na vedomie pripravenosť ankety pre elek-

troinžinierov.

Uznesenie 4.17
Predstavenstvo berie na vedomie podanie žiadosti o schvále-

nie začatia vyraďovacieho konania archivovaných materiálov SKSI.
Uznesenie 4.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnosti po-

skytovania výhod v peňažných ústavoch pre členov SKSI.
Uznesenie 4.19
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách Eu-

rópskej rady stavebných inžinierov ECCE a podporuje aktivity SKSI
v tejto organizácii.

Uznesenie 4.20
Predstavenstvo schvaľuje zálohové poskytnutie prostriedkov

na činnosť regionálnych združení SKSI v celkovej sume 1 535 000
Sk (50 952,67 Eur):

RZ SKSI Bratislava 500 000 Sk (16 596,95 Eur)
RZ SKSI Trnava 360 000 Sk (11 949,80 Eur)
RZ SKSI Banská Bystrica 120 000 Sk (3 983,27 Eur)
RZ SKSI Žilina 175 000 Sk (5 808,93 Eur)
RZ SKSI Košice 380 000 Sk (12 613,68 Eur)
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.21
Predstavenstvo schvaľuje zoznam úhrad realizovaných na SKSI

zaokrúhľovaním smerom nadol na celé euro.
Za: 8, proti: 1, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.22
Predstavenstvo schvaľuje ceny publikácií SKSI zaokrúhľova-

ním smerom nadol na celé euro.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.23
Predstavenstvo schvaľuje úpravy v Mzdovom poriadku SKSI

prevodom na euro podľa predloženého návrhu a mzdy zamest-
nancov zaokrúhlené na 5 euro.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.24
Predstavenstvo schvaľuje odmeny uvedené v Usmernení pred-

sedu SKSI 1/2009 zaokrúhľovaním na euro smerom nahor.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.25
Predstavenstvo schvaľuje nomináciu Ing. Ďurďu a Ing. Vysko-

ča do pracovnej komisie na úpravu definitívneho znenia materiá-
lu Autorizačnej komisie SKSI o rozsahu a obsahu činností a opráv-
není kategórií autorizácie.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.26
Predstavenstvo schvaľuje termíny zasadnutia Predstavenstva

SKSI v roku 2009:
13. február 2009 Bratislava
24. apríl 2009 Košice
26. jún 2009 Banská Bystrica
25. september 2009 Žilina
4. december 2009 Trnava
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.27
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činností predsedu SKSI za

mesiace september – november 2008.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.28
Predstavenstvo schvaľuje polročnú odmenu zamestnancom

SKSI podľa odovzdaných pripomienok.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.29
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť plnenie úloh

vyplývajúcich zo spoločnej deklarácie 15. zasadnutia inžinierskych
komôr a organizácií krajín V-4.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.30
Predstavenstvo schvaľuje uzavretie poistnej zmluvy o poiste-

ní zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním
činnosti autorizovaných stavebných inžinierov na rok 2009 v po-
isťovni Wüstenrot poisťovňa, a. s., a ukladá predsedovi SKSI pre-
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rokovať existujúcu poistnú zmluvu s doplnením o nové produkty,
úpravou článku 11 poistnej zmluvy „Hlásenie škodovej udalosti“
a zabezpečiť podpísanie poistnej zmluvy v termíne do 18. 12. 2008

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.31
Predstavenstvo schvaľuje uzavretie poistnej zmluvy o poiste-

ní právnej ochrany v poisťovni D.A.S., poisťovňa právnej ochrany,
a. s., a ukladá predsedovi zabezpečiť podpísanie poistnej zmluvy
do 18. 12. 2008.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.32
Predstavenstvo schvaľuje na organizačné zabezpečovanie

prác v poisťovniach Wüstenrot poisťovňa, a. s., a D.A.S., poisťov-
ňa právnej ochrany, a. s., spoločnosť Eurofinancie, s. r. o., a ukla-
dá predsedovi oznámiť toto rozhodnutie poisťovniam.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 4.33
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúci spoločností za

kolektívneho člena SKSI (PO): BETONING & PARTNER, s. r. o;
HARTIPLAN s. r. o.; LiV – EPI s. r. o.; PINEL, spol. s r. o.; PREPRO-
JEKT, s. r. o.; RS - STATIK s. r. o.; Zachar design, s. r. o..

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za dobrovoľného člena
SKSI (FO): Ing. Peter ADAMOVSKÝ; Ing. Pavol BORŽÍK; Michal
DAVALA; Ing. Imrich HERDICS; Ing. Peter HNIDKA; Ing. Ľudovít
GAJDOŠ; Ing. Marián KOLENČÍK; Ing. Ondrej KUBOVČÍK; Ing.
Ivan TAMAŠKOVIČ; Ing. Vladimír ZÁVACKÝ.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.34
Predstavenstvo schvaľuje prepočet miezd zamestnancov SKSI

na euro a ukladá predsedovi zabezpečiť úpravu pracovných zmlúv
zamestnancov.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.35
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť vypracovanie

novej smernice SKSI o cestovných náhradách v rámci SKSI v termí-
ne do 15. januára 2009. Členovia Predstavenstva SKSI zašlú pripo-
mienky k novej smernici v termíne do 31. januára 2009. Návrh no-
vej smernice o cestovných náhradách v rámci SKSI bude predlože-
ný na schválenie na najbližšom zasadnutí Predstavenstva SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.36
Predstavenstvo schvaľuje ustanovenie Komisie celoživotného

vzdelávania, zloženej z predsedov celoslovenských odborných
sekcií SKSI a ukladá doc. Kolcunovi spracovať plán odborných
podujatí SKSI na rok 2009 a zásady hodnotenia celoživotného
vzdelávania a predložiť na schválenie Predstavenstvu SKSI na
najbližšie zasadnutie.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 4.37
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu v spolupráci s Ing.

Mišíkom uviesť novú účtovnú osnovu na rok 2009 s rešpektova-
ním položiek rozpočtu schválených Valným zhromaždením SKSI
v roku 2008. Ing. Mišík dodá návrh osnovy v termíne do 15. de-
cembra 2008, riaditeľ Úradu SKSI zabezpečí spracovanie návrhu
do 15. januára 2009 a predloží na schválenie Predstavenstvu SKSI
na najbližšie zasadnutie.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.38
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva SKSI pripomien-

kovať úpravu Štatútu SKSI a Zásad udeľovania ocenení SKSI v termí-
ne do 15. decembra 2008 a ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť pub-
likovanie vnútorných poriadkov SKSI v termíne do 30. marca 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.39
Predstavenstvo schvaľuje spoluprácu s vydavateľstvom Staveb-

nictví Praha a ukladá riaditeľovi Úradu zabezpečiť objednávku ča-
sopisu podľa požiadaviek RZ SKSI v termíne do 20. decembra 2008.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 4.40
Predstavenstvo schvaľuje zabezpečenie upomienkových pred-

metov SKSI a ukladá predsedom výborov RZ SKSI zaslať návrhy
na upomienkové predmety SKSI v termíne do 10. januára 2009
a ukladá riaditeľovi Úradu SKSI predložiť cenový návrh na schvá-
lenie na najbližšie zasadnutie Predstavenstva SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
 Uznesenie 4.41
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o úprave skú-

šok odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný
dozor a ukladá predsedovi zabezpečiť informáciu komisii doc.
Makýša z diskusie na Predstavenstve SKSI v termíne do 20. de-
cembra 2008. Predseda SKSI zabezpečí korešpondenčné hlaso-
vanie o návrhu komisie v termíne do 15. januára 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.42
Predstavenstvo ukladá Ing. Vyskočovi predložiť návrh zásad

pre poskytovanie loga SKSI v termíne do 20. januára 2009.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 4.43
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu SKSI všeobecne zvý-

šiť formu, prehľadnosť, primeraný rozsah a označovanie materiá-
lov zasielaných na zasadnutia Predstavenstva SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. Ján Petržala, Ing. Pavol Šaling
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

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.

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA
pozýva celú stavebnú verejnosť na odborné semináre

V Š E T KV Š E T KV Š E T KV Š E T KV Š E T K O  O  S T R E C H Á C H  2 0 0 9O  O  S T R E C H Á C H  2 0 0 9O  O  S T R E C H Á C H  2 0 0 9O  O  S T R E C H Á C H  2 0 0 9O  O  S T R E C H Á C H  2 0 0 9
Téma: STRECHA OD NÁSTRECHA OD NÁSTRECHA OD NÁSTRECHA OD NÁSTRECHA OD NÁVRHU PO REALIZÁVRHU PO REALIZÁVRHU PO REALIZÁVRHU PO REALIZÁVRHU PO REALIZÁCIUCIUCIUCIUCIU
 (v zmysle Pravidiel pre navrhovanie a zhotovovanie striech)

Školitelia:
� JUTA: Montáž poistných hydroizolácií

pri nízkych sklonoch striech
� RHEINZINK: Strešné systémy Rheinzink

– skúsenosti s uplatnením na Slovensku
TONDACH: Strecha od návrhu po realizáciu
� D.C.S.I.: Zásady pri navrhovaní a aplikácii

strešných hydro-tepelnoizolačných materiálov INDEX
� ANAVEK: Bezpečnosť strešných okien

� URSA: Správne skladby zateplených šikmých striech.
 Zateplenie šikmých striech pre dosiahnutie vyšších

ako bežných štandardov

Termíny:
20. 1. 2009 - Košice (Dom techniky)
21. 1. 2009 - Žilina (Hotel Slovakia)

11. 2. 2009 - Nitra (Agroinštitút)
12. 2. 2009 - Banská Bystrica (Hotel LUX)

Odborné prednášky sa uskutočnia od 12:00 do 17:00 hod.
Účastníkom bude odovzdané osvedčenie

o absolvovaní odborného seminára.

Prihlášky a ďalšie pokyny v kancelárii
Cechu strechárov Slovenska

na: tel. č. 02/4342 6259, fax: 02/4828 9406
e-mail: cech.strecharov@slovanet.sk

www.cechstrecharov.sk



7

Vážená pani, vážený pán,
spoločnosť EuroFinancie, s. r. o. rozhodnutím Predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov zo dňa 5. 12. 2008 je povere-
ná ako splnomocnený maklér zastupovaním členov Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) vo veci zabezpečenia

poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb autorizovaných stavebných inžinierov zapísaných v zozname, 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 autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, ktorí sú zároveň
členmi SKSI, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania podľa § 179 Zákonníka práce, znalcov z odboru stavebníctva a poiste-
nia zodpovednosti za škodu spôsobenú osobami oprávnenými vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov a vedením a spracovaním poistné-
ho záujmu SKSI.

Poistná zmluva (ďalej PZ) č. 1050036276 na profesijnú zodpovednosť a úrazové poistenie pre rok 2009 je uzatvorená so spoločnosťou Wüstenrot
poisťovňa, a.s., a PZ č. 38000 na poistenie právnej ochrany v poisťovni  D.A.S., poisťovňa právnej ochrany, a. s.. Výška poistného uvedeného v tabuľke
predstavuje súčet ročného poistného za poistenie profesijnej zodpovednosti  a právnej ochrany.

Poistený vstupujúci do poistenia dňom 1. 1. 2009 je poistený do 15. 1. 2010, uhradí poistné z tabuľky priebežne, najneskôr však do konca
marca tak, aby platba bola pripísaná na účet do 31. 3. 2009. Po tomto termíne bude zaradený do poistenia v priebehu kalendárneho roka a uhradí
poistné v alikvotnej čiastke, zaokrúhlené matematicky na celé eurá.

Poistenie zodpovednosti sa 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.

Aké novinky Vám prinášame v roku 2009?
� Benefity VÚB banky – Business Partner Program  predstavujúci ponuku retailových  produktov
� Úrazové poistenie pre prípad smrti spôsobenej úrazom, trvalých následkov v dôsledku úrazu, úrazu nezanechávajúceho trvalé následky

a hospitalizácia v zdravotníckom zariadení v dôsledku úrazu, vzťahujúca sa na úrazy na území celého sveta, ku ktorým dôjde počas výkonu činnosti
ASI, stavbyvedúceho, stavebného dozoru, znalca a pri činnosti posudzovania energetickej hospodárnosti budov, na základe vlastného rozhodnutia za
zvýhodnených podmienok bez prešetrovania zdravotného stavu v dvoch variantoch

� Pri  poistení profesijnej zodpovednosti v prípade poistnej udalosti automatické zníženie spoluúčasti na poistnom plnení pre tých autorizo-
vaných stavebných inžinierov, ktorí v uplynulom kalendárnom roku absolvovali poistníkom požadované a organizované vzdelávanie z dohodnutých
10 % z poistného plnenia, min. 660 eur (19.883,16 Sk)*, na 8 % z poistného plnenia, min. 660 eur (19.883,16 Sk) alebo z dohodnutých 3 % z poistného
plnenia, min. 330 eur (9.941,58)*, na 2,5 % z poistného plnenia, min. 330 eur (9.941,58)*

� Predĺženie poistnej doby od začiatku poistenia do 15. januára nasledujúceho kalendárneho roka
� Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inému v súvislosti s vydávaním certifikátov o energetickej hospodárnosti budov podľa zákona

č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
� V poistení právnej ochrany rozšírenie o právne poradenstvo v oblasti záväzkovo-právnych sporoch vtedy, ak poistená osoba vystupuje ako

dodávateľ a pravidelný e-mailing  o novinkách v oblasti legislatívy, praktické právne rady v oblasti platných zákonov
� Upravené zľavy na produktoch Wüstenrot poisťovne

Ročné poistné uvedené v tabuľkách tvoriacich prílohu uhraďte prevodom alebo vkladom v hotovosti v niektorej z pobočiek VÚB, a.s. v prospech
účtu č. 2541653257/0200, vedenom v pobočke VÚB, a. s.

P L A T B U  P O Š T O V Ý M  P E Ň A Ž N Ý M  P O U K A Z O M  N E V I E M E  P R I J A Ť !

Autorizovaní stavební inžinieri ako variabilný symbol uvedú prvé štyri čísla svojej pečiatky, súdni znalci číslo, pod ktorým sú zapísaní v zozname
znalcov. Stavbyvedúci a osoby vykonávajúce stavebný dozor ako variabilný symbol uvedú celé číslo svojej pečiatky. Osoby oprávnené vydávať
certifikáty o energetickej hospodárnosti budov ako variabilný symbol uvedú číslo celé pečiatky odbornej spôsobilosti bez hviezdičiek. Právnic-
ká osoba ako variabilný symbol uvedie IČO. Pre úrazové poistenie ako variabilný symbol uveďte číslo oprávnenia, na základe ktorého vykoná-
vate činnosť a do návratky uveďte rodné číslo. Konštantný symbol: 3558. Špecifickým symbolom platby je 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, prípadne poistky, je súčasťou listu aj návrat-
ka, jej vzor tvorí prílohu č. 2, v ktorej uveďte Vami zvolenú výšku poistnej sumy, spoluúčasť, územný rozsah, a tomu zodpovedajúce ročné poistné pre
profesijnú zodpovednosť, aj úrazové poistenie. Návratku zašlite faxom, e-mailom alebo poštou na kontaktnú adresu spoločnosti EuroFinancie, s. r. o.,
od  ktorej dostanete certifikát o poistení – poštou.

Spoločnosti EuroFinancie, s. r. o. Národná banka Slovenska udelila dňa 27. 10. 2008 povolenie č. OPK-15674/2008-PLP na sprostredkovanie
poistenia poisťovacím agentom podľa ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá ponúka komplexné poradenstvo v oblasti:

� životného, rizikového a úrazového poistenia pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov,
� majetkového poistenia - poistenie kancelárií, bytov, domácností, motorových vozidiel a pod.,
� investičných produktov, dôchodkového zabezpečenia 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.
S pozdravom

 Ing. Júliana Vráblová, MBA
                                                                                                                                                          konateľka

Kontaktná adresa: EuroFinancie, s.r.o., Západná 11, 010 04  Žilina. V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sa obráťte na osobu poverenú
spoločnosťou EuroFinancie, s.r.o.: p. Jana Španková, tel.: 041/5007182, fax: 041/5007184, mobil: 0915 727 085, e-mail: sksi@euro-financie.sk,

POISPOISPOISPOISPOISTENIE členoTENIE členoTENIE členoTENIE členoTENIE členovvvvv SKSI  SKSI  SKSI  SKSI  SKSI na rokna rokna rokna rokna rok 2009 –  2009 –  2009 –  2009 –  2009 – sssssplatnosť do platnosť do platnosť do platnosť do platnosť do 3333311111. marca 2009. marca 2009. marca 2009. marca 2009. marca 2009
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