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Zápis a uznesenia zo 17. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 20. apríla 2007
v Tajove (penzión Slniečko) pri Banskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
(11 prítomných), predseda Dozornej rady, predseda Disciplinár-
nej komisie, Ing. Stasselová v zastúpení predsedu Autorizačnej
komisie, riaditeľ Úradu SKSI, Ing. Tušová (generálna riaditeľka
SÚTN)

Ospravedlnení: Ing. Burda, Ing. Cmarková, doc. Fučila, Ing. Lu-
žica, prof. Turček

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 17. zasadnutie Predstavenstva SKSI

o 9.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Nevického a Ing. Ur-

bana.
Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe ro-

kovania:
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“
nasledujúce body:
� Záznam z 8. rokovania Dozornej rady SKSI (bod 8.5)

Príhovor predsedu SKSI

Vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom krátkom príhovore si
Vás dovolím upozorniť na niekoľko podstatných informácií:

11111. Zhr. Zhr. Zhr. Zhr. Zhromaždenia romaždenia romaždenia romaždenia romaždenia regionálnegionálnegionálnegionálnegionálnyyyyych zdrch zdrch zdrch zdrch združužužužužení SKSIení SKSIení SKSIení SKSIení SKSI

Pred Valným zhromaždením SKSI sa uskutočnia zhromažde-
nia regionálnych združení, v čase od 16. mája do 31. mája. Program
zhromaždenia na regionálnych združeniach bude pestrý – od sprá-
vy o činnosti výboru RZ, cez informácie o pripravovaných zme-
nách v právnych predpisoch a našich vnútorných poriadkoch, až
po výber kandidátov pre voľby do disciplinárnej komisie.

Využite možnosť prehovoriť v diskusii o Vašich predstavách
v dianí na regionálnom združení – pochvalne o akciách, ktoré
boli prínosom pri Vašej práci, a kriticky, ale konštruktívne o čin-
nosti, ktorá si vyžaduje úpravy.

Srdečne Vás na zhromaždenia na regionálnych združeniach
a samozrejme aj na Valné zhromaždenie SKSI v Košiciach po-
zývam.

Materiály na Valné zhromaždenie môžete sledovať na webo-
vej stránke Komory, kde sa postupne zverejňujú, v písomnej for-
me budú k dispozícii v regionálnych kanceláriách po 21. máji t. r.

Nedajte sa zastupovať, príďte osobne preukázať záujem o bu-
dúcnosť svojej Komory.

2. Zas2. Zas2. Zas2. Zas2. Zastttttaaaaavvvvvenie trenie trenie trenie trenie tresesesesestného stného stného stného stného stíhaniatíhaniatíhaniatíhaniatíhania

Uznesením 17.10 Predstavenstvo zobralo na vedomie uzne-
senie Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I o zastavení trestného
stíhania vo veci trestného činu porušenia povinností pri správe
cudzieho majetku č. ČVS: ORP-519/OEK-B1-2004-Mu.

Z doručeného uznesenia citujem:
„Podľa §-u 215 ods.1 písm. b) Trestného poriadku trestné stíha-

nie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cu-
dzieho majetku podľa §-u 255 ods. 1, ods. 3 Trestného zákona účin-
ného v čase spáchania skutku, ktorého sa mal dopustiť neznámy
páchateľ tým, že v sídle Slovenskej komory stavebných inžinierov,
zriadenej na základe zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení neskor-
ších predpisov, zodpovedný za hospodárenie s rozpočtovými

prostriedkami komory, v období roku 2002 a prvého štvrťroku 2003
nemal dbať o ich hospodárnosť a účelné využívanie, a teda mal na-
kladať s finančnými prostriedkami komory v rozpore čl. 22 Štatútu
SKSI, čím mal spôsobiť Slovenskej komore stavebných inžinierov, Bra-
tislava, Mýtna ul. č. 29 značnú škodu, zastavujem, nakoľko nie je
tento skutok trestným činom a nie je dôvod na postúpenie veci.“

„Posudzovanie etických, morálnych, resp. iných už trestno-práv-
nych aspektov konania nie je v zmysle príslušných predpisov úlo-
hou orgánov činných v trestnom konaní a nebolo ani objektom
predmetného vyšetrovania.“

3. Prís3. Prís3. Prís3. Prís3. Prístup k ttup k ttup k ttup k ttup k technickým norechnickým norechnickým norechnickým norechnickým normámmámmámmámmám

Dobrou správou je skutočnosť, že rokovania so SÚTN-om
o poskytovaní prístupu k technickým normám sú v pokročilom
štádiu, je predpoklad podpísania zmluvy s prijateľnými podmien-
kami.

V začiatočnom štádiu uhradíme prístup k technickým normám
z prostriedkov (účtu) SKSI, o ďalšom využívaní rozhodneme spo-
ločne na Valnom zhromaždení 9. júna 2007 v Košiciach.

4. Člens4. Člens4. Člens4. Člens4. Členské príské príské príské príské príspepepepepevky SKSI na rvky SKSI na rvky SKSI na rvky SKSI na rvky SKSI na rok 200ok 200ok 200ok 200ok 20077777

Podľa Štatútu SKSI, čl. 8, ods. 1 jednotný základný členský
príspevok na činnosť orgánov Komory platia všetci členovia do
31. januára príslušného roku.

Pri kontrole uhradenia základného príspevku na činnosť or-
gánov Komory sa zistilo, že mnohí pozabudli na túto povin-
nosť. Tým, ktorí si ešte nesplnili túto povinnosť, pripájame opako-
vane poštovú poukážku na uhradenie základného príspevku.

Kolegom, ktorí nemali problém s včasným uhradením, ďaku-
jeme za dodržiavanie disciplíny.



2

� Problematika elektrotechnikov v SKSI (bod 8.6)
� Zastavenie trestného stíhania (bod 8.7)
� Všeobecné informácie (bod 8.8):
� Schválenie delegácie SKSI na Slávnostné kolokvium
pri príležitosti dožitia 100 rokov prof. Danišoviča (bod 8.8a)
� Autorizácia stavbyvedúcich a stavebného dozoru
(bod 8.8b)
� Informácia o zmenách vo vedení Bavorskej inžinierskej
komory (bod 8.8c)
� Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky (bod 8.8d)
� Zabezpečenie účasti SKSI na podujatí FOR ARCH 2007
(bod 8.8e)
� Náhrady členom Predstavenstva a volených orgánov
(bod 8.8f)
� Zabezpečenie schôdzí regionálnych združení SKSI
(bod 8.9)
� Ing. Nevický navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“:
� Kontrola vzdelávania autorizovaných inžinierov (bod 8.10)
� Informácia o ponuke spolupráce poľskej regionálnej
komory Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierów Budownictva
v Rzeszówe, v Poľsku (bod 8.11)

Bod 2: Správa audítora o hospodárení SKSI v roku 2006
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil Správu audítora o hospodárení SKSI

v roku 2006. Účtovná závierka podľa audítora Ing. Kadleca po-
skytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu SKSI
k 31. 12. 2006, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za
rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch

Bod 3: Vzdelávanie členov a prístup k technickým normám
Bod 3.1: Energetická hospodárnosť budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o priebehu seminára „Energetická

hospodárnosť budov“ v Bratislave. V Košiciach SKSI zorganizuje
tento seminár v spolupráci so Stavebnou fakultou TU Košice. Tie-
to semináre sú určené hlavne pre autorizovaných inžinierov.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Lehocký, Ing. Nevický

Bod 3.2: Zavádzanie eurokódov do praxe
Predložil: prof. Majdúch
Situácia je dobrá, semináre pre betónové konštrukcie a pre

oceľové konštrukcie sú pripravené v Bratislave. V ostatných regi-
ónoch budú semináre organizované IKS v spolupráci s danou
regionálnou kanceláriou SKSI. Účastnícke poplatky pre členov
SKSI sú na minimálnej úrovni a pokrývajú manipulačné náklady.

Diskusia: Ing. Kyseľ, doc. Benko

Bod 3.3: Zmluva o poskytovaní prístupu k technickým
normám so SÚTN
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch v úvode privítal na prerokovanie tohto bodu

Ing. Tušovú, generálnu riaditeľku Slovenského ústavu technickej
normalizácie (SÚTN).

Rokovania prebiehajú s predstaviteľmi SÚTN, dosiahli sme
určitý úspech. SÚTN navrhuje prístup k technickým normám pre
všetkých členov SKSI. SKSI sa snaží dohodnúť so SÚTN v čo naj-
skoršom termíne.

Po skúsenostiach v ČR by sa SKSI a SÚTN mohli dohodnúť na
sprístupnení noriem v elektronickej forme vo výške 500,-Sk za
člena bez DPH (s pravidelnou aktualizáciou). SÚTN by začal in-
vestovať do systému, aby mohol túto službu poskytovať. SÚTN
akceptuje zmluvu iba s SKSI. Reálne je uzavretie zmluvy na obdo-
bie 9/2007 - 12/2008. Je predpoklad, že na zabezpečenie prístu-
pu SKSI – RK a Úradu bude potrebné dodoatočné vybavenie pra-
covnými stanicami.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Urban, Ing. Kyseľ, Ing. Antol, Ing. Nevic-
ký, Ing. Lehocký, Ing. Mišík, Ing. Hudoba, doc. Kolcun, Ing. Vrábel,
Ing. Tušová, Ing. Hanzel

Bod 3.4: Informácia o vzdelávaní na regionálnych združeniach
Predložil: Ing. Hudoba
Ing. Hudoba informoval o priebehu podujatí celoslovenských

a regionálnych odborných sekcií SKSI. Finančné návrhy pre jed-
notlivé podujatia sú schválené v rozpočte SKSI a rozpočtoch RZ
SKSI.

Bod 4: Návrh udelenia Pamätnej medaily SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhu RZ Banská Bystrica o ude-

lení pamätnej medaily Ing. Ďuricovi a o návrhu RZ Žilina o udele-
ní pamätnej medaily Ing. Urbanovi.

Bod 5: Legislatívne úpravy
Bod 5.1: Návrh stavebného zákona
Predložil: prof. Majdúch
Na poslednom rokovaní dňa 20. 2. 2007 o návrhu Stavebné-

ho zákona prijalo MVRR SR pripomienky SKSI. Do znenia Záko-
na predloženého do Legislatívnej rady Vlády SR však pripomien-
ky neboli zapracované. Legislatívna rada Vlády SR odložila roko-
vanie o tomto zákone na mesiac máj 2007.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ

Bod 5.2: Príprava novelizácie zákona č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhu novely zákona o autorizo-

vaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
ktorý bol zaradený na rokovanie Legislatívnej rady Vlády SR v apríli
2007. Materiál nie je k dispozícii.

Diskusia: Ing. Nevický, doc. Benko, Ing. Antol

Bod 6: Schválenie programu Valného zhromaždenia SKSI 2007
Predložil: prof. Majdúch
V rámci tohto bodu rokovania bol prerokovaný návrh Dozor-

nej rady SKSI, aby bolo na Valnom zhromaždení SKSI schválené
hospodárenie za rok 2005. Taktiež boli prerokované možnosti vý-
beru rokovacej sály, ako aj miesta zasadnutia Predstavenstva. Prof.
Majdúch navrhol možnosť všeobecne dobrovoľného členstva
autorizovaných inžinierov v SKSI.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, Ing. Vrábel, Ing. Mišík, doc. Ben-
ko, Ing. Hudoba, Ing. Lehocký

Bod 7: Kontrola uznesení 16. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval, že uznesenia boli splnené. Uznese-

nie č. 16.26 je vyriešené bez právnej analýzy; uznesenie bolo spl-
nené.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Hanzel

Bod 8: Rôzne
Bod 8.1: Výsledky rokovania s delegáciou Maďarskej
inžinierskej komory (MIK)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch stručne informoval o obsahu rokovaní pred-

staviteľov SKSI a MIK, ktoré sa konalo v dňoch 7. – 9. marca 2007
v Bratislave. V diskusii odzneli otázky, prečo MIK môže mať cen-
ník, a SKSI nie. V rozprave boli vymenené názory o možnosti vy-
dania metodiky na stanovenie ponukových cien projektových prác
a inžinierskych činností.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Hudoba, Ing. Stasse-
lová, doc. Kolcun, Ing. Urban

Bod 8.2: Schválenie prihlášok za nových členov SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností LIESKO-

STAV, spol. s r. o.; MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.; PRO-
KOS s. r. o. a SOLING s. r. o. za kolektívneho člena SKSI – práv-
nická osoba a o prihláškach: Ing. Cipricha, Ing. Fischera, Ing. Gaš-
párekovej, Ing. Greguša, Ing. Harušťovej, Ing. Hyžu, Ing. Lehot-
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ského, Ing. Mydliara, Ing. Skybu, p. Stašakovej, Ing. Šebeša, Ing. Uhrí-
na, Ing. Uváčeka, Ing. Višniarovej, Ing. Vojčíka, Ing. Voleka, Ing. Tomu
a Ing. Tvaroga za dobrovoľného člena SKSI – fyzická osoba.

Bod 8.3: Zhodnotenie práce pracovníkov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Predsedovia jednotlivých regiónov sa vyjadrili k činnosti pra-

covníkov regionálnych kancelárií SKSI a prof. Majdúch sa vyjadril
k činnosti pracovníkov Úradu SKSI. Prof. Majdúch predložil ná-
vrh valorizácie miezd pracovníkov SKSI.

Diskusia: Ing. Urban, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický, Ing. Lehocký,
Ing. Hudoba, Ing. Hanzel, Ing. Antol

Bod 8.4: Informácia o zahraničných aktivitách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pozvánke MIK do Budapešti v

termíne 18. – 19. mája 2007, a o pozvánke Poľskej komory do
Varšavy v termíne 22. – 24. júna 2007. V dňoch 22. – 23. júna
2007 sa v Karlových Varoch uskutoční Konferencia „Městské in-
ženýrství 2007“.

Doc. Benko zašle členom predstavenstva prehľad o výdav-
koch na zahraničné cesty SKSI.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Urban, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ

Bod 8.5: Záznam z 8. rokovania Dozornej rady SKSI
Predložil: Ing. Vrábel
Ing. Vrábel informoval Predstavenstvo o záveroch rokovania

Dozornej rady. Bola prerokovaná záležitosť autorizovaných inži-
nierov, ktorí boli vyčiarknutí zo zoznamu a naďalej používajú pe-
čiatky. Dozorná rada odporúča zverejniť záznamy zo zasadnutí
DR na web stránke SKSI.

Diskusia: Ing. Ďurica, prof. Majdúch, Ing. Kyseľ, Ing. Lehocký,
Doc. Benko, Ing. Stasselová

Bod 8.6: Problematika elektrotechnikov v SKSI
Predložil: Ing. Lehocký
Ing. Lehocký informoval, že veľa projektantov v oblasti elek-

tro, ktorí nie sú autorizovaní, vykonávajú projektovú činnosť na
nezodpovedajúcej technickej úrovni. SKSI by na túto problemati-
ku mala upozorniť MVRR SR. Autorizačná komisia vytvorila pra-
covnú skupinu na doriešenie otázky obsahu a rozsahu činnosti
autorizovaných inžinierov v jednotlivých kategóriách.

Diskusia: Ing. Stasselová, prof. Majdúch, Ing. Urban

Bod 8.7: Zastavenie trestného stíhania
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval členov Predstavenstva o uznesení

Okresného riaditeľstva PZ Bratislava I o zastavení trestného stíha-
nia vo veci trestného činu porušovania povinností pri správe cu-
dzieho majetku č. ČVS: ORP-519/OEK-B1-2004-Mu.

Bod 8.8: Všeobecné informácie
Bod 8.8a: Schválenie delegácie SKSI na Slávnostné
kolokvium pri príležitosti dožitia 100 rokov prof. Danišoviča
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o príprave oslavy storočnice prof.

Danišoviča dňa 1. júna 2007.

Bod 8.8b: Autorizácia stavbyvedúcich a stavebných dozorov
Predložil: prof. Majdúch
Predseda celoslovenskej sekcie VUS zaslal požiadavku na pre-

rokovanie možnosti autorizácie stavebných dozorov a stavbyve-
dúcich na zasadnutí Autorizačnej komisie.

Diskusia: Ing. Stasselová, Ing. Hudoba, Ing. Nevický, Ing. Ďu-
rica, prof. Majdúch, Ing. Hanzel, Ing. Antol

Bod 8.8c: Informácia o zmenách vo vedení Bavorskej
inžinierskej komory
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 30. 3. 2007 bol zvolený nový

prezident Bavorskej inžinierskej komory – Dr.-Ing. Heinrich Schro-

eter, ktorý v tejto funkcii nahradil doterajšiu prezidentku Dipl.-
Ing. Heidi Aschl.

Bod 8.8d: Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky
Predložil: Ing. Durbák
Ing. Durbák podal informáciu o ukončení redakčných prác

na 3. zväzku publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“. Publiká-
cia bude v blízkej budúcnosti predložená inžinierskym komorám
a zväzom krajín V-4.

Bod 8.8e: Zabezpečenie účasti SKSI na podujatí FOR ARCH
2007
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v dňoch 24. – 27. 4. 2007 sa

v Banskej Bystrici uskutoční 10. medzinárodný veľtrh stavebníc-
tva FOR ARCH 2007. SKSI bude na tomto podujatí oficiálne za-
stupovať Ing. Hudoba.

Bod 8.8f: Náhrady členom Predstavenstva a volených
orgánov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výške náhrad a možnosti uhrade-

nia režijných nákladov pri práci pre SKSI.

Bod 8.9: Zabezpečenie schôdzí regionálnych združení SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal predsedov výborov RZ SKSI zabez-

pečiť zdarný priebeh schôdzí regionálnych združení SKSI. Jed-
notlivé regionálne združenia zašlú na Úrad SKSI dátum konania
schôdzí RZ v termíne do 5. 5. 2007.

Diskusia: Ing. Urban, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický, Ing. Lehocký,
Ing. Hudoba, prof. Majdúch

Bod 8.10: Kontrola vzdelávania
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o otázke možnosti kontroly vzdelá-

vania autorizovaných inžinierov.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Hudoba, Ing. Nevický, Ing. Urban

Bod 8.11: Informácia o ponuke spolupráce Poľskej
regionálnej komory v Rzeszówe
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o ponuke spolupráce Poľskej regio-

nálnej komory Podkarpacka Okregowa Izba Inzynierów Budow-
nictva v Rzeszówe, v Poľsku

Bod 9: Návrh uznesení z 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 20. 4. 2007 o 18:00 hod.

Uznesenia z 1Uznesenia z 1Uznesenia z 1Uznesenia z 1Uznesenia z 177777. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Predsedsedsedsedstttttaaaaavvvvvensensensensenstvtvtvtvtva SKSIa SKSIa SKSIa SKSIa SKSI

Uznesenie 17.1
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 17. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodov 8.5 až 8.11.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 17.2
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Nevického a Ing. Urbana za

overovateľov zápisu zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 17.3
Predstavenstvo berie na vedomie Správu nezávislého audíto-

ra Ing. Kadleca zo dňa 22. 3. 2007.

Uznesenie 17.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o seminári „Ener-

getická hospodárnosť budov“.
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Uznesenie 17.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o seminári „Za-

vádzanie eurokódov do praxe“.

Uznesenie 17.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o vzdelávacích

podujatiach v rámci jednotlivých regiónov.

Uznesenie 17.7
Predstavenstvo berie na vedomie Správu z 8. rokovania Do-

zornej rady SKSI.

Uznesenie 17.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o návšteve de-

legácie MIK na SKSI.

Uznesenie 17.9
Predstavenstvo berie na vedomie spoluprácu s Poľskou regi-

onálnou komorou Lubelska Okregowa Izba Inzynierów Budow-
nictva v Lubline.

Uznesenie 17.10
Predstavenstvo berie na vedomie uznesenie Okresného ria-

diteľstva PZ Bratislava I o zastavení trestného stíhania vo veci trest-
ného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku
č. ČVS: ORP-519/OEK-B1-2004-Mu.

Uznesenie 17.11
Predstavenstvo berie na vedomie požiadavku možnosti auto-

rizácie stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Uznesenie 17.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o dokončení redakč-

ných prác na 3. zväzku publikácie Technické pamiatky krajín V-4.

Uznesenie 17.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zmenách vo

vedení Bavorskej inžinierskej komory.

Uznesenie 17.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnosti kon-

troly vzdelávania autorizovaných inžinierov.

Uznesenie 17.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o problematike

elektrotechnikov SKSI. Odborná sekcia RZ SKSI Bratislava zašle
písomné vyjadrenie v termíne do 10. 5. 2007.

Uznesenie 17.16
Predstavenstvo schvaľuje udelenie pamätnej medaily Ing. Ďuri-

covi a Ing. Urbanovi pri príležitosti významného životného jubilea.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2.

Uznesenie 17.17
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky spoločností LIESKO-STAV,

spol. s r. o.; MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o.; PROKOS
s. r. o. a SOLING s. r. o. za kolektívneho člena SKSI – právnická
osoba a prihlášky Ing. Cipricha, Ing. Fischera, Ing. Gašpárekovej,
Ing. Greguša, Ing. Harušťovej, Ing. Hyžu, Ing. Lehotského, Ing. Myd-
liara, Ing. Skybu, p. Stašakovej, Ing. Šebeša, Ing. Uhrína, Ing. Uváče-
ka, Ing. Višniarovej, Ing. Vojčíka, Ing. Voleka, Ing. Tomu a Ing. Tva-
roga za dobrovoľného člena SKSI – fyzická osoba.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.18
Predstavenstvo schvaľuje uskutočnenie vstupného rokovania

RZ Košice s Poľskou regionálnou komorou Podkarpacka Okre-
gowa Izba Inzynierów Budownictva v Rzeszówe.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 17.19
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť odborné

vyjadrenie Sekcie statika k zámeru predčasného ukončenia plat-
nosti STN 73 1201 Navrhovanie betónových konštrukcií.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 17.20
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o rokovaniach

so SÚTN-om o zmluve o poskytovaní prístupu k technickým nor-
mám. Predstavenstvo ukladá predsedovi spolu s doc. Benkom
a Ing. Lehockým rokovať podľa dohodnutých podmienok.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 17.21
Predstavenstvo ukladá predsedovi podpísať zmluvu so SÚTN

o poskytovaní prístupu k technickým normám.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 17.22
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI a predsedom RZ SKSI

zabezpečiť pozvánky na všetky akcie organizované IKS SKSI a Re-
gionálnymi združeniami SKSI s logom SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.23
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť organizáciu

voľby predsedu Celoslovenskej odbornej sekcie pre technológiu.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.24
Predstavenstvo ukladá podpredsedovi SKSI pre legislatívu

a predsedovi SKSI pokračovať v rokovaní o prijatí pripomienok
SKSI do nového Stavebného zákona na MVRR SR.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 17.25
Predstavenstvo ukladá podpredsedovi SKSI pre legislatívu skom-

pletizovať pripomienky k pripravovanej novele zákona č. 138/1992
Zb. v znení neskorších predpisov. Členovia predstavenstva a predse-
dovia komisií dodajú svoje pripomienky v termíne do 3. mája 2007.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.26
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ zaslať pripo-

mienky k stanovisku k podmienkam hospodárenia JUDr. Hazlin-
gerovej v termíne do 27. 4. 2007 na Úrad SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.27
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva, aby zaslali

vyjadrenia, prípadne doplnenia k pozvánke na VZ v termíne do
27. 4. 2007.

Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0.

Uznesenie 17.28
Predstavenstvo ukladá predsedovi upraviť základné mzdy pra-

covníkov SKSI o valorizáciu do výšky 5 %.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.

Uznesenie 17.29
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť rozposla-

nie pracovného materiálu odbornej sekcie VUS v termíne do
28. 4. 2007.

Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0.

Uznesenie 17.30
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI potvrdiť vydavateľovi

(Ing. Rawickému) objednané počty publikácie 3. zväzok „Tech-
nické pamiatky krajín V-4“ pre SKSI v termíne do 30. 4. 2007.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľ a riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Overovatelia: Ing. Miloš Nevický, PhD., Ing. Igor Urban, CSc.
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
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ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

� Právne predpisy
� Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
� Vykurovanie a príprava teplej vody
� Vetranie a klimatizácia
� Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov

sa uskutočnia v termínoch:

21. – 25. máj 2007 Košice
28. máj – 1. jún 2007 Bratislava
4. – 8. jún 2007 Žilina
11. – 15. jún 2007 Banská Bystrica
18. – 22. jún 2007 Košice

Odborný seminár je zameraný na prípravu projektantov pre
výpočet energetickej hospodárnosti budov vo fáze navrhovania
a projektovania novej budovy a významnej obnovy existujúcej
budovy, energetickej certifikácii skutočne vyhotovenej a prevádz-
kovanej budovy ako aj pri návrhu opatrení na zlepšenie energe-
tickej hospodárnosti hodnotenej budovy.

Účastníci seminára sa oboznámia so základnými požiadavka-
mi, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov a platných
technických noriem, rovnako aj s najnovšími poznatkami z odbor-
nej problematiky pre príslušné miesta spotreby energie v budove.

Seminár sa odporúča všetkým uchádzačom, ktorí chcú vyko-
nať skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 555/2005 Z.
z. o energetickej hospodárnosti budov.

Pozvánku, program, a ďalšie informácie nájdete na našej
webovej stránke www.sksi.sk.

Záväzná prihláška je zverejnená na našej webovej stránke
spravidla 1 mesiac pred konaním seminára.

InžinierInžinierInžinierInžinierInžinierssssskkkkke ke ke ke ke konzultonzultonzultonzultonzultačné sačné sačné sačné sačné strtrtrtrtredisedisedisedisediskkkkko SKSIo SKSIo SKSIo SKSIo SKSI
Vás pozýva na odborný seminár

ZaZaZaZaZavvvvvádzanie eurádzanie eurádzanie eurádzanie eurádzanie eurokokokokokódoódoódoódoódov do prv do prv do prv do prv do praxaxaxaxaxe:e:e:e:e:

NAVRHOVANIE OCEĽOVÝCH

KONŠTRUKCÍ PODĽA EUROKÓDOV

(EN 1993-1-1, EN 1993-1-8)

24. máj 2007
Bratislava, Úrad SKSI

Tento odborný seminár má za cieľ oboznámiť projektantov
statiky s princípmi navrhovania oceľových konštrukcií podľa EN
1993-1-1 a EN 1993-1-8. Príprava projektantov na navrhovanie
oceľových konštrukcií podľa spoločných európskych noriem na
navrhovanie znamená rozšírenie možnosti uplatnenia sa na jed-
notnom trhu EÚ.

Pozvánku, program, záväznú prihlášku a ďalšie informá-
cie nájdete na našej webovej stránke www.sksi.sk.

Odborné semináre Medzinárodná konferencia

EurópskEurópskEurópskEurópskEurópskej spoločnosti preej spoločnosti preej spoločnosti preej spoločnosti preej spoločnosti pre

stavebné právostavebné právostavebné právostavebné právostavebné právo

sa uskutoční v Prahe v dňoch
20. – 21. septembra 2007

na témy:
1. Európske perspektívy
pri povoľovaní stavieb
2. Verejné obstarávanie
vo výstavbe – „Kvalifikačné
požiadavky na uchádzačov

a zadávateľov vo verejnom obstarávaní vrátane vytvárania
zoznamov certifikovaných stavebných zhotoviteľov – dodávateľov“

Záštitu nad konferenciou prevzali:
Ministerstvo pro regionální rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě
Slovenská komora stavebných inžinierov
SIA ČR - Rada výstavby

Z poverenia Európskej spoločnosti stavebného práva (ESCL)
boli Česká spoločnosť pre stavebné právo (ČSSP) v spolupráci so
Združením pre stavebné právo Slovenska (ZPSPS) poverené uspo-
riadať v roku 2007 medzinárodnú konferenciu z oblasti stavebné-
ho práva, ktorá sa koná každoročne v inej členskej krajine ESCL.

Bližšie informácie o tejto medzinárodnej konferencii nájde-
te na www.escl2007.cz

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa tohto podujatia kon-
taktujte nás prosím písomne najneskôr do konca mája 2007
na e-mail: olsakovska@sksi.sk

JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti
Apríl 2007

Ing. Jozef Barát, Ing. František Botló,
 Ing. Peter Burian, Ing. Zuzana Čejková, Ing. Peter Demčák,

 Ing. Jaroslav Detko, Ing. Ján Ďurica, Ing. Štefan Erdélyi,
 Ing. Zlatica Fabianová, Ing. Eduard Galko, Ing. Adolf Kostrian,
Ing. Viktor Kováčik, Ing. Ľubomír Krajčí, Ing. Jozef Krajčovič,
Ing. Vladimír Kuchta, Ing. Cyril Lupták, Ing. Miroslav Miháč,

Ing. Jozef Milde, Ing. Juraj Pastor, Ing. Oľga Petríková,
Ing. Dušan Prepira, Ing. Roman Priehradný, Ing. Ján Rosa, Ing.

Peter Rudišin, Miroslav Sedlačik, Ing. Peter Slašťan,
Ing. Jozef Srogončík, Ing. Miroslav Ševčík, Ing. Ondrej Šulgan,

Ing. Stanislav Teplan, Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc.,
Jozef Varinsky, Ing. Jozef Zemanovič, Ing. Alexander Jakubove,

Ing. Jozef Vomela, Ing. Ján Mihók

Máj 2007
Ing. Gejza Adámy, Ing. Jozef Berzéthy, Ing. Anna Bunová,

Ing. Vladimír Čáni, Ing. Juraj Čičatko, Ing. Július Filo,
Jozef Gajdár, Ing. Oľga Horňáková, Ing. Peter Horniak,

Ing. Mária Karabinová, CSc., Ing. Daniel Kiaba,
 Ing. Ľubomír Knapík, Ing. Vladimír Krajčí,

doc. Ing. Jozef Kuzma, CSc., Ing. Svetozár Lichardus, PhD.,
DrSc.,, Ing. Jozef Lörinc, Ing. Milan Majerník, Juraj Meliško,

Ing. Klement Mišuth, Ing. Danica Nedobová, Ing. Oto Neumann,
Ján Novýsedlák, Ing. Pavel Olekšák, Ing. Vladimír Ondrejička,

Ing. Marta Osifová, Ing. Rudolf Priečinský, Ing. Juraj Rázus,
Ing. Vladimír Řikovský, CSc., Ing. Jozef Sidorják,

 Ing. Ladislav Stanko, Ing. Stanislav Susa, Ing. Peter Tatara,
prof. Ing. Peter Turček, PhD., Ing. Miloslav Uhrin,
Ing. Ján Uhrín, Ing. Juraj Vanek, Jaroslav Vinarčík,

Ing. Josef Vorlíček, Ing. Eduard Vyskoč, Ing. František Matúš,
Ing. Jozef Klačanský, Ing. Peter Paulis

UPOZORNENIE na nové bankové

spojenie: UniCreditBank, a. s.
nononononovvvvvé číslo účtu: 66039820é číslo účtu: 66039820é číslo účtu: 66039820é číslo účtu: 66039820é číslo účtu: 66039820111112/12/12/12/12/1111111111111111
Zmena je platná od 1. apríla 2007.
Do 30. júna 2007 budú akceptované platby na pôvodné
číslo bankového účtu!
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InformácieInformácieInformácieInformácieInformácie

zo Slovenskzo Slovenskzo Slovenskzo Slovenskzo Slovenského zväzu stavebných inžinierového zväzu stavebných inžinierového zväzu stavebných inžinierového zväzu stavebných inžinierového zväzu stavebných inžinierov

Od januára tohto roku sme pripravili:
a) odborný seminár na tému: TP 01/2007 Výpočet kapacity

pozemných komunikácií a ich zariadení spolu s SKSI v Banskej
Bystrici (32 účastníkov)

b) podobný seminár v Bratislave (28 poslucháčov) na jún pri-
pravujeme medzinárodný seminár „Automobil v meste“ ako po-
kračovanie seminára „Človek v meste“, ktorý sme robili v minu-
lom roku,

c) priložene uvádzame prihlášku na sympózium s jeho obsa-
hom, aby si čitatelia mohli vyplniť prihlášku a zaslať ju v stanove-
nom termíne. Bratislavských účastníkov upozorňujeme, že popla-
tok za ubytovanie im odpočítame.

V najbližšom období Vás budeme informovať o ďalších aktivi-
tách SZSI.

Slovenský zväz stavebných inžinierov
Slovenská komora stavebných inžinierov
Český svaz stavebních inženýrů
Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě
Polski zwiazek inžinierów i techników budownictwa
Magyar mérnöki kamara
Únia miest Slovenska Bratislava

Vás pozýva na medzinárodné sympózium

„AUTOMOBIL V MESTE“

Bratislava, 27. – 28. júna 2007,
budova Stavebnej fakulty STU, Radlinského 11,
vchod z ul. I. Karvaša 2 (bývalá Starohorská ul.),
v zasadacej miestnosti dekana SvF, 1. posch.

Čestné predsedníctvo:
prof. Ing. Ján Čelko, PhD., SvF ŽU Žilina
prof. Ing. arch. Bohuš Kováč, PhD., FA STU Bratislava

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., SKSI Bratislava
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Medelská, DrSc., SZSI Bratislava
prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, CSc., SAS Bratislava

Záštitu nad sympóziom prevzali:
Ivan Gašparovič, prezident SR
Andrej Ďurkovský, primátor hl. mesta SR Bratislava

Prípravný výbor:
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Medelská, DrSc., SZSI Bratislava
Ing. Igor Dula, CSc., Mestský parkovací systém, Bratislava
Ing. Anna Kollárová, SZSI Bratislava
Ing. Rudolf Surový, Bratislavská parkovacia služba, Bratislava
Ing. Mária Stasselová, SZSI Bratislava

Ciele sympózia:
Objasnenie podmienok pohybu automobilu v meste z hľadiska:
� príčin používania vozidiel v meste,
� hybnosti obyvateľov a spôsobu jej znižovania,
� možnosti zvýšenia bezpečnosti peších v meste.

Cieľová skupina:
Sympózium je určené zástupcom štátnej správy a miestnych

orgánov (primátori, starostovia miest a obcí, ich zástupcom v od-
bore dopravy) a projektantom.

Témy:
A. Východiskové podmienky:
� Primárny význam a funkcia vozidla v meste
� Potreby vozidiel pri preprave osôb a nákladov
B. Požiadavky vozidiel pri ich pohybe a odstavovaní
� Stanovenie prepravných nárokov

� podľa účelu
� medzi zdrojmi a cieľom
� v charakteristických obdobiach

� Optimálna/možná deľba práce: pešo, bicyklom, MHD/HD, ID
C. Stanovenie nákladov na prepravu v prognostickom období
D. Vplyv automobilov na životné prostredie
� ich stanovenie,
� metódy výpočtov znečistenia životného prostredia
E. Inteligentné dopravné systémy v meste
� tvorba IDS,
� podmienky na návrh,
� bezpečnosť IDS.
F. Dopravná nehodovosť v urbanizovanom prostredí

Odborné podujatia

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.

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA na Medzinárodné sympózium „Automobil v meste“ v dňoch 27. - 28. 6. 2007 v Bratislave
Meno, priezvisko , titul: ....................................................................................................................................................................................................

Názov a adresa vysielajúcej organizácie: .....................................................................................................................................................................

IČO: ............................... DIČ: ............................... Adresa účastníka (vrátane PSČ: .........................................................................................................

Tel./fax:.................................................................................  E-mail:.............................................................................................................................

� ubytovanie žiadam na deň: � 26. 6. � 1 27.6.
� izba: � jednolôžková � dvojlôžková
� stravovanie (R, O, V) 26. 6. � V 27. 6. ��R ��O � V 28. 6. ��R ��O

Vložné: Účastnícky poplatok vo výške 3700,- Sk uhradíme:
� prevodným príkazom z účtu č. ............................................................................................. � v hotovosti pri prezentácii

Účastnícky poplatok v prípade neúčasti nevraciame, je možnosť vyslať náhradníka.

V.................................................... dňa............................................ ....................................................................................................................
podpis a pečiatka firmy

Záväzné prihlášky zašlite najneskôr do 25. 5. 2007 na adresu: Slovenský zväz stavebných inžinierov,  Mýtna 29, 811 07 Bratislava
alebo faxom na č.: 02/5249 1302

�

�


