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Zápisnica z rokovania

Valného zhromaždenia SKSI

konaného dňa 9. júna 2007 v zasadacej miestnosti

Magistrátu mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A

1. Otvorenie VZ, hymna SR

Valné zhromaždenie otvoril o 9:30 hod. predseda SKSI prof.
Majdúch, ktorý privítal prítomných členov Slovenskej komory
stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) a pozvaných hostí: Ing. Dari-
nu Čižmárovú, poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Košiciach
a členku Mestskej rady v Košiciach; Ing. Zuzanu Kavuličovú, členku
Predstavenstva Komory geodetov a kartografov (KGK); prof. Ing.
Ján Čelka, CSc., dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity (SvF
ŽU); Ing. Jozefa Hroša zo Slovenského zväzu stavebných inžinie-
rov (SZSI); doc. Ing. Vincenta Kvočáka, CSc., prodekana Staveb-
nej fakulty Technickej univerzity (SvF TU) v Košiciach; Ing. Jaro-
slava Jarábeka, viceprezidenta Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska (ZSPS) a prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD., prvého
podpredsedu Slovenskej komory architektov (SKA).

O 9.30 hod., po sčítaní hlasov prítomných prof. Majdúch kon-
štatoval, že sa prezentovalo 72 autorizovaných stavebných inži-
nierov (ďalej aj ako „ASI“), ktorí majú splnomocnenia od 276 au-
torizovaných stavebných inžinierov, 6 dobrovoľných členov (ďa-
lej „DČ“), ktorí majú splnomocnenia od 4 „DČ“. Prof. Majdúch
následne konštatoval, že Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“) nie je
uznášaniaschopné a v zmysle štatútu prerušil rokovanie na jednu
hodinu.

� Počas prerušenia rokovania VZ vystúpili so svojimi
príspevkami hostia VZ:
� Ing. Kavuličová, členka Predstavenstva KGK, pozdravila
účastníkov VZ, poďakovala za doterajšiu spoluprácu so SKSI
a vyzdvihla potrebu ďalšej spolupráce medzi oboma komorami.
� Prof. Pásztor, prvý podpredseda SKA, v krátkosti zhodnotil
dobrú spoluprácu medzi SKA a SKSI a zdôraznil postavenie
architektov a stavebných inžinierov v spoločnosti.
� Ing. Jarábek, viceprezident ZSPS ocenil dobrú spoluprácu
medzi SKSI a ZSPS, zhodnotil prípravu novely stavebného

zákona. Taktiež upozornil na kategorizáciu stavieb pri udeľovaní
stavebných povolení a vyjadril potrebu užšej komunikácie
medzi obdobnými profesijnými organizáciami.
� Doc. Kvočák, prodekan SvF TU v Košiciach, hovoril o potrebe
užšej spolupráce medzi SKSI a Stavebnou fakultou na základe
písomnej zmluvy.
� Prof. Čelko, dekan SvF ŽU, vyzdvihol aktívnu činnosť SKSI,
potrebu užšej spolupráce v oblasti výchovy stavebných
inžinierov medzi SKSI a stavebnými fakultami a univerzitami.
� Ing. Hroš zo SZSI tlmočil pozdrav prof. Medelskej,
prezidentky SZSI, ktorá sa nemohla zúčastniť VZ SKSI.
Prof. Majdúch ospravedlnil neprítomných hostí a odovzdal ďa-

kovné listy za dlhodobú aktívnu činnosť v Komore členom SKSI,
konkrétne Ing. Žipajovej, Ing. Ďurčákovej, Ing. Matiskovi a Ing. Pro-
kopovi.

O 10:30 hod., po opätovnom sčítaní hlasov prítomných, prof.
Majdúch otvoril rokovanie VZ a skonštatoval, že na VZ je prítom-
ných 84 autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí majú splno-
mocnenia od 317 ASI, 6 dobrovoľných členov, ktorí majú splno-
mocnenia od 5 DČ. V zmysle Štatútu SKSI bolo Valné zhromaž-
denie uznášaniaschopné, a tak prof. Majdúch oficiálne otvoril
rokovanie VZ s počtom členov 413.

Prof. Majdúch vyzval VZ na prijatie rozhodnutia VZ o tom, že
VZ bude o bodoch programu hlasovať verejne.

Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0. Návrh bol schválený.

1. Schválenie programu, overovateľov zápisu z VZ

Prof. Majdúch predniesol návrh programu VZ a predniesol
návrh na voľbu pracovných orgánov VZ. K ohlásenému progra-
mu VZ neboli vznesené žiadne pripomienky.

Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0. Program VZ bol schválený.

� Zápisnica z Valného zhromaždenia SKSI

� Príhovor prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD.

� Zápis z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI

� Poradenské stredisko pre statické riešenie stavebných

montovaných sústav

� Inštitút audítora stavieb

� SZSI informuje

� Informácie SEZ

� Odborné podujatia

� Jubilanti
� Prof. Majdúch následne informoval prítomných o podpí-

sanej zmluve medzi SKSI a Slovenským ústavom technickej nor-
malizácie (ďalej „SÚTN“) o poskytovaní prístupu k slovenským
technickým normám v pdf formáte pre členov SKSI. Od októbra
2007 budú mať členovia SKSI možnosť prezerania noriem STN
prostredníctvom internetu. Následne doc. Benko poskytol o tejto
novej výhode pre členov SKSI podrobnejšie informácie.

Súbor vybraných technických noriem bude rozdelený do troch
skupín: 1. stavebné normy, 2. normy z oblasti technického a tech-
nologického vybavenia stavieb, 3. normy z oblasti elektrotechniky.
Každý člen bude mať štandardne prístup len do jednej z definova-
ných skupín. Každý užívateľ si môže prístup do ďalšej skupiny do-
objednať v cene 250,- Sk/skupina bez DPH. Aktualizácia STN bude
poskytovaná jedenkrát v každom kalendárnom mesiaci. Prístup na
súbor noriem vo formáte pdf bude zabezpečený prostredníctvom
e-mailových adries, ktoré SKSI zriadi každému členovi SKSI.

Súbory noriem bude možné otvoriť priamo zo servera SÚTN,
alebo ich bude možné stiahnuť na lokálny disk a otvoriť v off-line
režime. To znamená, že počítač člena SKSI nebude musieť byť pri-
pojený na internet počas celej doby prezerania. Takto stiahnutý
súbor bude možné otvárať po dobu 14 dní bez toho, aby bol počí-
tač pripojený na internet. Po uplynutí 14 dní bude potrebné sa zno-
vu pripojiť. Tým sa možnosť otvorenia súboru znovu obnoví. Počet
stiahnutí bude technicky obmedzený na 30 dokumentov pre jed-
ného užívateľa za 1 kalendárny deň. Doc. Benko taktiež upozornil
na nevyhnutné zmeny z dôvodu zavedenia eurokódov.
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Vyhotovením zápisu bol poverený Ing. Mozgay. Za overova-
teľov zápisu boli navrhnutí: Ing. Ďurica a doc. Svrček.

Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Overovatelia zápisu VZ boli schválení.

2. Voľba pracovných komisií

Ing. Nevický predniesol návrh zloženia pracovných orgánov
tohto VZ:

a) MANDÁTOVÁ KOMISIA:
� Ing. Durbák, Ing. Ružička, Ing. Horňáková, Ing. Matisko,
Ing. Rabajdová
Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Mandátová komisia VZ bola schválená.

b) NÁVRHOVÁ KOMISIA:
� Ing. Ďurďa, Ing. Kollár, Ing. Lonský, Ing. Jakubov
Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 83, proti: 0, zdržalo sa: 1.
Návrhová komisia VZ bola schválená.

c) VOLEBNÁ KOMISIA:
� Ing. Voskár, Ing. Lehotský, Ing. Vaľko, Ing. Juríček,
Ing. Petržala, Ing. Tekula, Ing. Vyskoč
Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 81, proti: 0, zdržalo sa: 3.
Volebná komisia VZ bola schválená.

Prof. Majdúch vyzval jednotlivé komisie na voľbu svojich pred-
sedov podľa článku 6, ods. 3 Rokovacieho poriadku VZ SKSI.

V rámci tohto bodu dal prof. Majdúch hlasovať o programe VZ
tak, ako bol uverejnený v Inžinierskych informáciách s doplnením
programu o nasledujúce body:

� Voľba členov Disciplinárnej komisie SKSI
� Zmena bodu č. 12: „Schválenie rozpočtu za rok 2005“
a jeho premenovanie na: „Hospodárenie a rozpočet SKSI
za rok 2005“.
Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Program VZ so zmenami bol schválený.

Prof. Majdúch poveril Ing. Nevického, podpredsedu SKSI pre
legislatívnu činnosť, vedením ďalšej časti VZ.

3. Súhrnná správa o činnosti a hospodárení SKSI
od VZ 2005

Správu o činnosti a hospodárení SKSI od VZ 2005 predniesol
prof. Majdúch. K termínu konania VZ eviduje SKSI 4609 ASI
(z toho 314 technikov), 217 DČ – fyzických osôb, 53 členov –
právnických osôb, 264 hosťujúcich členov a 5 čestných členov.
Predstavenstvo SKSI zasadalo od posledného VZ SKSI osemkrát.
Ťažiskovou úlohou činnosti od posledného VZ bolo celoživotné
vzdelávanie autorizovaných stavebných inžinierov.

Celoživotné vzdelávanie autorizovaných stavebných inžinie-
rov ako i ostatných členov Komory je smerované po troch líniách
tak, aby ako celok obsiahlo potreby každého nášho člena vo svo-
jej činnosti. Každoročne odborné sekcie SKSI pripravujú svoj plán
činnosti, ktoré napr. pre rok 2007 schválilo februárové Predsta-
venstvo. Ďalšou formou celoživotného vzdelávania sú projekty
odborných seminárov organizovaných prostredníctvom Inžinier-
ského konzultačného strediska SKSI. Jedná sa najmä o semináre
pre prípravu autorizácie stavebných inžinierov, pre prípravu na
skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúcich a stavebných dozo-
rov, ako i semináre „Energetická hospodárnosť budov“ a séria
seminárov „Zavádzanie eurokódov do praxe“. SKSI sa podieľa na
ďalších odborných podujatiach, seminároch, školeniach, firem-
ných dňoch a pod., kde ako spoluorganizátor častokrát nominuje
aj odborného garanta na tieto akcie.

V správe o hospodárení, konkrétne k čerpaniu rozpočtu za
rok 2006, prof. Majdúch uviedol, že pre sprehľadnenie naklada-
nia s finančnými prostriedkami a z dôvodu zjednotenia postupov
evidencie a vyhodnocovania vynaložených finančných prostried-
kov na Úrade SKSI a na regionálnych združeniach SKSI (ďalej „RZ“)
bolo vypracované nové analytické členenie účtov. Na VZ sú na
schválenie predložené dva varianty návrhu rozpočtu na rok 2008.
Rozdiel medzi oboma variantmi návrhu rozpočtu spočíva v tom,
že variant A obsahuje zvýšenie členského príspevku o 600,- Sk za
rok z dôvodu úhrady poplatkov pre SÚTN na základe zmluvy
medzi SKSI a SÚTN o poskytovaní prístupu k slovenským tech-
nickým normám v pdf formáte pre členov SKSI.

Prof. Majdúch ďalej informoval, že čerpanie rozpočtu v roku
2007 bolo vyvážené a SKSI je v dobrej finančnej kondícii. Čo sa
týka neuhrádzania členských príspevkov, SKSI začala s vylučova-
ním tých členov, ktorí napriek viacerým písomným výzvam ne-
uhradili členské príspevky.

Doc. Benko v správe Komisie pre zahraničie SKSI vyzdvihol
dobré vzťahy s inžinierskymi komorami a organizáciami v Českej
republike a v Maďarsku. SKSI je aktívnym členom aj v európskych
organizáciách – v roku 2006 bola Mgr. Diana Zlatňanská, pra-
covníčka Úradu SKSI, zvolená za generálnu sekretárku Európskej
rady stavebných inžinierov (ďalej aj ako „ECCE“). Sekretariát ECCE
sídli na Úrade SKSI. Doc. Benko tiež informoval o aktívnej spolu-
práci obdobných profesijných organizácií z krajín Vyšehradskej
štvorky.

4. Správa Autorizačnej komisie

Prof. Juhás v správe o činnosti Autorizačnej komisie SKSI (ďa-
lej „AK“) uviedol, že AK sa v pôvodnom 13-člennom zložení zišla
na siedmich zasadnutiach. V súlade s poslaním AK bola dôleži-
tou súčasťou všetkých zasadaní príprava a hodnotenie priebehu
a výsledkov autorizácie stavebných inžinierov na vykonávanie
vybraných odborných činnosti vo výstavbe, a to tak domácich –
slovenských inžinierov, ako aj žiadateľov zo zahraničia.

V súvislosti so zavedením novej Smernice SKSI o uznávaní
odborných kvalifikácií sa urobila dôsledná kontrola platnosti
všetkých doterajších oprávnení. SKSI eviduje celkom 198 autori-
zovaných inžinierov zo zahraničia, s obmedzenou platnosťou ich
autorizačných osvedčení na 5 rokov, a títo inžinieri sú zároveň
členmi SKSI. Podľa novej Smernice SKSI o uznávaní odborných
kvalifikácií bolo doteraz vydaných 22 registračných osvedčení pre
hosťujúcich inžinierov – nečlenov SKSI.

AK na svojich zasadaniach i mimo nich venovala náležitú
pozornosť aj všetkým relevantným sťažnostiam, pripomienkam a ná-
metom, ktoré súviseli s kompetenciami, povinnosťami a celkovou
činnosťou komisie. K všetkým sťažnostiam, pripomienkam a ná-
metom boli prijaté konkrétne uznesenia, ktoré sa následne po-
skytli Úradu SKSI a ich samotným autorom.

Prof. Juhás na záver vyjadril poďakovanie Úradu SKSI za ústre-
tovosť a doterajšiu dobrú spoluprácu.

5. Správa Etickej rady

Doc. Kvočák v správe Etickej rady SKSI vymenoval jednotlivé
prípady, ktorými sa Etická rada zaoberala. Práca Etickej rady bola
podriadená potrebe prešetrovania podnetov, ktoré boli zaslané
na SKSI. Väčšina prípadov bola prerokovaná prostredníctvom elek-
tronickej korešpondencie, príp. telefonicky. V jednom prípade bol
uskutočnený osobný pohovor.

6. Správa Disciplinárnej komisie

Ing. Hanzel informoval prítomných, že Disciplinárna komisia
SKSI pracovala ako 11-členná v zložení, ako bola zvolená na Val-
nom zhromaždení dňa 3. 12. 2005 v Žiline.

V priebehu roku 2005 až 2007 nebol podaný žiadny podnet
na začatie disciplinárneho konania. Disciplinárna komisia mala
za toto volebné obdobie jedno zasadnutie. Predseda DK v súčin-
nosti s predsedom SKSI, predsedom AK, predsedom ER, predse-
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dom sekcie pre výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného
dozoru a riaditeľom Úradu SKSI riešili sťažnosti na členov, ako aj
nečlenov SKSI. Predseda DK postupoval pri objasňovaní pred-
metu sťažností v súlade s disciplinárnym poriadkom čl. 3 odsek 3.
Celá agenda DK je archivovaná na Úrade SKSI.

Ing. Hanzel na záver informoval, že na komisiu boli predlože-
né v mesiaci máj 2007 štyri sťažnosti, ktoré momentálne rieši.

7. Správa Dozornej rady

Ing. Vrábel v správe Dozornej rady SKSI (ďalej „DR“) uviedol,
že zasadnutia DR boli zvolané častejšie za účelom riešenia prob-
lémov, ktoré vyplynuli z rokovaní Predstavenstva SKSI, prípadne
z kontrol, ktoré DR vykonávala.

Aj počas rokov 2006 a 2007 sa DR zaoberala kontrolou hos-
podárenia na Úrade SKSI a na jednotlivých regionálnych kance-
láriách SKSI. DR sa tiež začala zaoberať otázkou ozrejmovania
pravidiel používania autorizačných pečiatok na stavebných úra-
doch.

Záverom Ing. Vrábel podotkol, že v spolupráci s Predstaven-
stvom sa DR podarilo sprehľadniť finančné analýzy a DR bude
naďalej občasne kontrolovať finančné toky v SKSI. DR sa taktiež
začala zaoberať konkurencieschopnosťou členov SKSI a postup-
ným vylučovaním nekalej konkurencie. Akékoľvek pripomienky
a návrhy zo strany členov SKSI na činnosť DR sú vítané.

8. Kontrola plnenia uznesení z VZ 2005

Doc. Benko predniesol v rámci tohto bodu Správu o kontrole
plnenia uznesení z Valného zhromaždenia SKSI, ktoré sa konalo
dňa 3. decembra 2005 v Dome odborov v Žiline.

9. Diskusia k predloženým správam

Ing. Nevický vyzval zúčastnených na podanie písomných pri-
hlášok do diskusie. V rámci diskusie k predneseným správam so
svojimi príspevkami vystúpili:

� Ing. Kurimský zdôraznil otázku etiky členov SKSI –
autorizovaných stavebných inžinierov, stavbyvedúcich
a stavebných dozorov. Vyzdvihol spoluprácu medzi
Maďarskou komorou inžinierov a RZ SKSI Košice. Vyjadril sa
k otázke cenníkov. Vyzval SKSI na prijatie uznesenia
o spolupráci s Asociáciou civilných inžinierov Slovenska.
� Ing. Petráš vo svojom vystúpení vyzdvihol problém
odovzdávania osvedčení a pečiatok vyčiarknutých ASI.
V zmysle zákona má vyčiarknutý ASI odovzdať osvedčenie
a pečiatku do troch dní od oznámenia o vyčiarknutí.
� Ing. Kati vo svojom vystúpení poďakoval Predstavenstvu
SKSI, že podpísaním zmluvy so SÚTN umožnili prístup členov
SKSI k aktuálnym technickým normám, ako aj o zabezpečení
elektronickej komunikácie SKSI so svojimi členmi.
� Ing. Kollár navrhol, aby Predstavenstvo pripravilo návrh
zmeny zákona č. 138/1992 Zb., týkajúci sa autorizácie
stavbyvedúcich a stavebných dozorov v záujme zvýšenia
kvality výkonu činnosti.
� Ing. Juríček požiadal o možnosť dobrovoľnej voľby
príslušnosti k regionálnemu združeniu SKSI. Požiadal
o presunutie skúšok odbornej spôsobilosti podľa zákona
č. 555/2005 Z. z. na neskorší termín a o sprístupnenie STN
v skoršom termíne.
Na diskusné príspevky odpovedal prof. Majdúch. Dňa 1. ok-

tóbra 2007 bude umožnený prístup členov SKSI k technickým
normám. V zmysle platného uznesenia VZ je možné pracovať
v hociktorom RZ, prípadne vytvoriť nové RZ.

Rokovanie VZ SKSI bolo prerušené od 11:55 do 12.10 hod.

Doc. Sokol, v zastúpení dekana SvF STU v Bratislave pozdra-
vil účastníkov VZ, a poprial účastníkom úspešné rokovanie.

10. Správa Mandátnej komisie
o uznášaniaschopnosti VZ

Správu Mandátnej komisie o uznášaniaschopnosti VZ prečí-
tala Ing. Horňáková:

„Na Valnom zhromaždení je prítomných 87 autorizovaných sta-
vebných inžinierov, ktorí majú splnomocnenia od 331 „ASI“, 6 dob-
rovoľných členov, ktorí majú splnomocnenia od 6 „DČ“, 1 právnic-
ká osoba. Celkový počet mandátov je 430, čo predstavuje 8,91
percentnú účasť na rokovaní VZ“.

11. Voľba členov Disciplinárnej komisie

Ing. Lehocký predniesol návrh kandidátov za členov do Dis-
ciplinárnej komisie: Ing. Vladimír Hanzel (RZ Bratislava), Ing. Ró-
bert Kati (RZ Trnava), Ing. Jozef Alchus (RZ Trnava), Ing. Bohumil
Heis (RZ Banská Bystrica), Ing. Stanislav Surovček (RZ Žilina),
Ing. Eva Rabajdová (RZ Košice), Ing. Miroslav Chovanec (RZ Ko-
šice).

Ing. Nevický dal hlasovať o verejnom hlasovaní na voľbu čle-
nov Disciplinárnej komisie.

Výsledky hlasovania: počet prítomných: 84
Za: 84, proti: 0, zdržalo sa: 0.
VZ odsúhlasilo návrh na verejné hlasovanie o kandidátoch za

členov Disciplinárnej komisie.

Ing. Nevický dal hlasovať o voľbe členov Disciplinárnej komi-
sie v zložení: Ing. Hanzel, Ing. Kati, Ing. Alchus, Ing. Heis, Ing. Su-
rovček, Ing. Rabajdová, Ing. Chovanec.

Výsledky hlasovania:
Za: 293, proti: 0, zdržalo sa: 22.
Navrhnutí členovia Disciplinárnej komisie boli zvolení.

Ing. Nevický dal hlasovať o voľbe náhradníkov DK v zložení:
Ing. Jozef Kuzma, EURING (RZ Bratislava), doc. Ing. Roman Ra-
vinger, PhD. (RZ Bratislava), Ing. Ivan Thomka (RZ Trnava),
Ing. Elena Šufliarska (RZ Banská Bystrica), prof. Ing. Ján Čelko,
PhD. (RZ Žilina), Ing. Jozef Schlosser (RZ Košice), Ing. Vladimír
Kuchta (RZ Košice).

Výsledky hlasovania:
Za: 293, proti: 0, zdržalo sa: 22.
Navrhnutí náhradníci Disciplinárnej komisie boli zvolení.

12. Hospodárenie a rozpočet SKSI za rok 2005

Ing. Mišík informoval prítomných o výsledku hospodárenia
SKSI v roku 2005.

13. Schválenie hospodárenia za rok 2006

Ing. Mišík predniesol správu o hospodárení za rok 2006 a o
hospodárskych výsledkoch za rok 2006.

14. Schválenie rozpočtu na rok 2008

Ing. Mišík predniesol návrh rozpočtu SKSI na rok 2008.

15. Schválenie návrhu zmien a doplnkov
vnútorných poriadkov SKSI

Ing. Nevický uviedol, že nebolo možné pripraviť na rokovanie
VZ konkrétne návrhy zmien a doplnkov vnútorných poriadkov
SKSI a odporučil VZ prijať tieto uznesenia:

� „VZ udeľuje Predstavenstvu SKSI kompetenciu na úpravu
vnútorných poriadkov Komory s cieľom zabezpečiť uplatnenie
nevyhnutných úprav vyplývajúcich zo zmien právnych predpisov“.
� „VZ ukladá Predstavenstvu SKSI zapracovať do vnútorných
poriadkov správne novelizované znenie zákona č. 138/1992 Zb.
Ing. Nevický následne informoval o stave prípravy nového sta-

vebného zákona.
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16. Všeobecná diskusia

Vo všeobecnej diskusii so svojimi príspevkami vystúpili:
� Ing. Soták vo svojom diskusnom príspevku hovoril
o sporoch medzi členmi SKSI a požiadal o rýchlejšie riešenie
sporov a sťažností v rámci SKSI. Zároveň požiadal o informáciu,
ako je možné čo najrýchlejšie získať eurokódy.
� Ing. Ďurica informoval o nedostatku odborníkov
v robotníckych profesiách, hlavne v stavebníctve, a vyzdvihol
potrebu spolupráce so strednými odbornými školami
stavebnými.
� Ing. Kati vo svojom vystúpení reagoval na správu, že bolo
uskutočnených niekoľko rokovaní viacerých inžinierskych
organizácií s predstaviteľmi SKSI na rôznych úrovniach.
Navrhol, aby SKSI rozšírila svoje spoločenské aktivity
so snahou zvýšiť prestíž inžinierskeho povolania.
� Ing. Hanzel navrhol rozšírenie autorizácie o kategóriu
pre stavebnú fyziku. Stavebná fyzika je dôležitá, a v budúcnosti
bude potrebná aj v oblasti energetickej hospodárnosti budov.
� Ing. Stejskal sa vyjadril k rozpočtu na rok 2008. Následne
sa vyjadril k otázke preškolenia elektroprojektantov v zmysle
zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, preškolenia
projektantov a konštruktérov v oblasti protikoróznej ochrany
výškových konštrukcií, ochrany proti prepätiam. Taktiež
zdôraznil potrebu spolupráce medzi jednotlivými stavebnými
odbormi.
� Ing. Kyseľ navrhol potrebu systematických krokov pre ochranu
záujmov stavebných inžinierov. Navrhol, aby SKSI organizovala
viac spoločenských podujatí a stretnutí.
� Ing. Nevický požiadal členov Návrhovej komisie, aby pri-

pravili návrh uznesení tohto VZ a požiadal prof. Majdúcha o re-
akciu na niektoré otázky, ktoré zazneli vo všeobecnej diskusii. Prof.
Majdúch reagoval na diskusné príspevky:

� SKSI má záujem o spoluprácu s Asociáciou civilných
inžinierov Slovenska (ďalej aj ako „ACIS“) a ostatnými spolkami,
avšak na rovnocennej úrovni; nie pod vedením ACIS-u.
� Inžinierom, vyčiarknutým zo Zoznamu autorizovaných
stavebných inžinierov, boli zaslané písomné výzvy
na vrátenie autorizačného osvedčenia a pečiatky.
� SKSI rieši spory medzi inžiniermi v odbornej oblasti.
� SKSI iniciovala vedecké kolokvium so Stavebnou fakultou
Slovenskej technickej univerzity pri ocenení prof. Danišoviča.
� Vytvorenie novej kategórie pre stavebnú fyziku SKSI
neplánuje, stavebná fyzika je zahrnutá v rámci odboru
„Pozemné stavby“.
� Uznávanie kvalifikácie stavebných inžinierov v Českej
republike je iné ako na Slovensku. Na rozdiel od Českej
komory autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě SKSI nemá právomoc uznávať doklady o vzdelaní.
Uznávanie dokladov o vzdelaní stavebných inžinierov spadá
pod kompetenciu Ministerstva školstva SR.
� Čo sa týka vzťahov a kontaktov s orgánmi štátnej a verejnej
správy SR, situácia je dobrá.

17. Návrh a schválenie uznesení z VZ

Ing. Jakubov predniesol návrhy uznesení z Valného zhromaž-
denia SKSI konaného dňa 9. júna 2007 zasadacej miestnosti Ma-
gistrátu mesta Košice, Trieda SNP č. 48/A.

Uznesenia

z Valného zhromaždenia SKSI

konaného dňa 9. júna 2007

Uznesenie č. 1
Valné zhromaždenie prerokovalo:
a) Súhrnnú správu o činnosti a hospodárení SKSI od VZ v roku

2005 prednesenú predsedom SKSI prof. Majdúchom;

b) Správu Autorizačnej komisie SKSI prednesenú jej predse-
dom prof. Juhásom;

c) Správu Disciplinárnej komisie SKSI prednesenú jej predse-
dom Ing. Hanzelom;

d) Správu Etickej rady SKSI predsedu prof. Turčeka, predne-
senú doc. Kvočákom;

e) Správu Dozornej rady SKSI prednesenú jej predsedom
Ing. Vráblom;

f) Čerpanie rozpočtu SKSI za rok 2005 a 2006;
g) Návrh rozpočtu pre rok 2008;
h) Voľbu Disciplinárnej komisie SKSI.

Valné zhromaždenie schvaľuje:
a) predloženú Správu o činnosti a hospodárení Komory od

VZ 2005
b) Správu Autorizačnej komisie
c) Správu Disciplinárnej komisie
d) Správu Etickej rady
e) Správu Dozornej rady
f) Čerpanie rozpočtu za rok 2005
g) Návrh rozpočtu pre rok 2006
h) Návrh rozpočtu pre rok 2008
i) Výsledky volieb do Disciplinárnej komisie.
Výsledky hlasovania:
Za: 332, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 1 bolo prijaté.

Uznesenie č. 2
Valné zhromaždenie ukladá Predstavenstvu vyhodnotiť dis-

kusné príspevky účastníkov VZ a zaujať k nim písomné stanovis-
ko formou uznesení z najbližšieho zasadnutia Predstavenstva,
vrátane publikovania v Inžinierskych informáciách.

Výsledky hlasovania:
Za: 296, proti: 9, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 2 bolo prijaté.

Uznesenie č. 3
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu zapracovať

do vnútorných poriadkov:
� správne znenie zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
� zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
� o uznávaní odborných kvalifikácií pre výkon vybraných
činností vo výstavbe usadenými inžiniermi a hosťujúcimi
inžiniermi zo zahraničia (Európskej únie) v Slovenskej republike
� usmernenia predsedu SKSI.
Výsledky hlasovania:
Za: 327, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 3 bolo prijaté.

Uznesenie č. 4
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu požiadať

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o prerokovanie
a akceptovanie pripomienok SKSI a ich zapracovanie do návrhu
nového stavebného zákona.

Výsledky hlasovania:
Za: 330, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 4 bolo prijaté.

Uznesenie č. 5
Valné zhromaždenie SKSI ukladá návrh úprav zákona č. 138/

1992 Zb. predložiť ich na verejnú rozpravu na internetovej strán-
ke SKSI a zhrnúť ich do znenia, ktoré bude posúdené po právnej
stránke a následne bude predložené a prerokované s MVRR SR.

Výsledky hlasovania:
Za: 338, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 5 bolo prijaté.
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Uznesenie č. 6
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu, aby v legisla-

tíve presadzovalo rozšírenie odborných činností vo výstavbe o ka-
tegóriu „Inžinier pre stavebnú fyziku“.

Výsledky hlasovania:
Za: 91, proti: 167, zdržalo sa: 3.
Uznesenie č. 6 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 7
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI pokra-

čovať v rokovaniach a uzatvoriť dohodu o vzájomnej spolupráci
medzi SKSI a Asociáciou civilných inžinierov Slovenska.

Výsledky hlasovania:
Za: 134, proti: 126, zdržalo sa: 76.
Uznesenie č. 7 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 8
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI aktív-

ne spolupracovať s odbornou sekciou Vedenie uskutočňovania
stavieb (ďalej aj ako „VUS“) pri tvorbe a pripomienkovaní legisla-
tívnych materiálov sekcie VUS, zameraných na autorizáciu čin-
ností stavbyvedúci a stavebný dozor v nasledujúcom období pre
návrh na novelizáciu zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Výsledky hlasovania:
Za: 245, proti: 1, zdržalo sa: 55.
Uznesenie č. 8 bolo prijaté.

Uznesenie č. 9
Valné zhromaždenie SKSI schvaľuje postup vymáhania neza-

platených jednotných členských príspevkov splatných v zmysle
Štatútu – čl. 8, ods. 1 do 31. januára príslušného roku.

1. Mesiac po lehote splatnosti jednotných členských príspev-
kov všetkým neplatičom poslať doporučený list s upozornením na
nesplnenie základnej povinnosti člena s výzvou na uhradenie prí-
spevku v stanovenej lehote (napr. 2 týždne) bez ďalších sankcií

2. V prípade nezareagovania na tento upozorňujúci list ani
do troch mesiacov od splatnosti základných členských príspev-
kov, t.j. do konca apríla, predseda SKSI podá podnet Disciplinár-
nej komisii na začatie disciplinárneho konania s neplatičmi, ktorá
okrem vymáhania jednotného členského príspevku môže v zmysle
disciplinárneho poriadku čl. 6 ods. 1 uložiť neplatičom discipli-
nárne opatrenie (napr. písomné napomenutie)

3. Zákonom č. 138/1992 Zb. v znení neskorších novelizácií
k stanovenému postupu vyčiarknutia zo zoznamu a následnému
odobratiu autorizačného osvedčenia a pečiatky (viď § 17 ods. 4)
pristúpiť až po vyčerpaní predchádzajúcich krokov.“

Výsledky hlasovania:
Za: 42, proti: 84, zdržalo sa: 172.
Uznesenie č. 9 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 10
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI veno-

vať väčšiu pozornosť propagácii výsledkov inžinierskeho povola-
nia konkrétnym postupom a systematicky podporovať rozširova-
nie „kolegiálneho inžinierskeho ducha“.

Výsledky hlasovania:
Za: 279, proti: 8, zdržalo sa: 37.
Uznesenie č. 10 bolo prijaté.

Uznesenie č. 11
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI pod-

porovať konanie konferencií o vykonávaní slobodného inžinier-
skeho povolania.

Výsledky hlasovania:
Za: 120, proti: 28, zdržalo sa: 189.
Uznesenie č. 11 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 12
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI presa-

dzovať definovanie obvyklej ceny stavebných diel v oblasti verej-
ného obstarávania.

Výsledky hlasovania:
Za: 156, proti: 1, zdržalo sa: 173.
Uznesenie č. 12 nebolo prijaté.

Uznesenie č. 13
Valné zhromaždenie SKSI schvaľuje zvýšenie základného člen-

ského príspevku o 600,- Sk na rok, viazaného na prístup k tech-
nickým normám v elektronickej forme. V prípade vypovedania
zmluvy medzi SKSI a SÚTN sa k uvedenému dátumu členský prí-
spevok o sumu 600,- Sk opätovne zníži.

Výsledky hlasovania:
Za: 303, proti: 0, zdržalo sa: 7.
Uznesenie č. 13 bolo prijaté.

Uznesenie č. 14
Valné zhromaždenie SKSI poveruje Predstavenstvo SKSI pri-

praviť úpravu vnútorných poriadkov SKSI v období medzi kona-
ním dnešného VZ a najbližšieho VZ SKSI v rozsahu nevyhnut-
ných úprav vyplývajúcich zo zmien právnych predpisov SR a plat-
ných právnych smerníc EÚ na území SR, ktoré sa priamo dotýka-
jú činnosti SKSI. Predložený návrh Predstavenstva schváli porad-
ný zbor SKSI.

Výsledky hlasovania:
Za: 329, proti: 0, zdržalo sa: 0.
Uznesenie č. 14 bolo prijaté.

Uznesenie č. 15
Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu SKSI pod-

poriť uskutočnenie jubilejného celoslovenského odborného se-
minára „Štyridsiate dni stavebného dozoru“.

Výsledky hlasovania:
Za: 259, proti: 3, zdržalo sa: 46.
Uznesenie č. 15 bolo prijaté.

Prof. Majdúch poďakoval všetkým prítomným za účasť a ozná-
mil, že najbližšie Valné zhromaždenie SKSI sa bude konať na jar
2008. V rámci tohto Valného zhromaždenia sa uskutočnia aj voľ-
by do volených orgánov SKSI. Prof. Majdúch na záver poďakoval
Regionálnemu združeniu SKSI Košice za výbornú organizáciu
Valného zhromaždenia SKSI.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie VZ SKSI o 15.20 hod.

Tento zápis bol napísaný v súlade s Notárskou zápisnicou, kto-
rú zapísala a overila JUDr. Martina Mižiková, notárka so sídlom
v Košiciach.

V Košiciach, dňa 9. júna 2007

Zapísal: Ing. Vojtech Mozgay, riaditeľ Úradu SKSI
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Overovatelia: Ing. Ján Ďurica, doc. Ing. Ján Svrček, CSc.
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Architektonická politika

– spoločná agenda SKA a SKSI

Príhovor prof. Ing. arch. Petra Pásztora, PhD.

Je to zvláštny pocit, keď mám dnes pred Vami vystúpiť ako hosť.
Na to je tu medzi Vami príliš veľa známych tvárí. Aj spolupracovní-
kov a skutočných priateľov. A predsa, združení sme v dvoch rôznych
komorách – aj keď podľa jedného zákona. A možno, že aj s totožný-
mi cieľmi. A som o tom hlboko presvedčený, že z celospoločenské-
ho hľadiska, veľmi užitočnými. Pretože v štatútoch našich inštitúcií je
zameranie našej činnosti v prospech obecného blaha jasne zakotve-
né. To, že to nie sú len formálne deklarácie, mali sa možnosť všetci
už presvedčiť za posledných 15 rokov. Sme tu – na stráži odbornosti!

Hoci niekedy sa nám zdá, že nás spoločnosť nechápe. Žijeme
zvláštnu dobu. Dobu, v ktorej je vážne ohrozená naša odbornosť.
Koncepciu miest určujú developeri. Čierne stavby je ľahšie legalizo-
vať ako odstrániť. Na pulze dňa sú celebrity, ktoré nie sú osobnosťa-
mi. Na existenciu komôr nedávno útočili dokonca aj tí, ktorým po-
máhame riešiť problémy, ktorým amatéri nemôžu rozumieť. Útoky
skončili vo chvíli, keď sa objektívne zistilo, že komory nie sú mono-
polmi a nikomu nebránia pri vstupe na podnikateľský trh. Najmä sa
ukázalo, že komory nie sú napojené na štátny rozpočet – teda ich
zrušením by balík peňazí, ktorý môže vláda rozdeliť, nebude ani
o korunu väčší! Práve naopak, ministerstvám by pribudla agenda,
ktorú by celkom iste neriešili nárastom produktivity práce!

Naša Slovenská komora architektov predložila do vlády predne-
dávnom materiál pod názvom Architektonická politika na Slovensku.
Je to širokospektrálny dokument, ktorý hovorí o tom, čo je potrebné
na Slovensku urobiť pre to, aby ústavné právo občana na kvalitu živo-
ta nezostalo prázdnou frázou, resp. aký by mal byť príspevok Sloven-
ska – myslíme tým náš kultúrny podiel – v rámci zjednotenej Európy?

Rozhodujúcim činiteľom pre vznik kvalitnej architektúry je dob-
rá legislatíva. Preto nás neteší, že neustále transformujeme netrans-
formovateľné, namiesto toho, aby sme súčasný stavebný zákon –
vykopávku z čias totality – nahradili moderným európskym záko-
nom, v ktorom budú jasne definované kompetencie našich komôr,
resp. autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inži-
nierov – na koncepte takého zákona sme s kolegami z vašej komory
spolupracovali už tak dávno, že mám vážne obavy, že sa na to nik
z prítomných nepamätá – práve preto to pripomínam.

V dokumente o architektonickej politike upozorňujeme na to,
že verejné investície by sa mali stať strhujúcim príkladom pre súk-
romný sektor – predovšetkým transparentnosťou a korektnosťou
architektonických súťaží a výberových konaní.

Upozorňujeme aj na fakt, že ochrana krajiny, ale aj pamiatok
nebude v tejto krajine vyriešená, pokiaľ budú mať ich vlastníci voči
štátu len povinnosti a štát nebude na ich prevádzku a obnovu zá-
sadným spôsobom prispievať.

Architektonická politika prináša aj ďalšie námety pre oblasti
riadenia výstavby, pre celú oblasť školstva od základných až po
univerzity tretieho veku, ba až po celoživotné vzdelávanie a mno-
ho ďalších. Hovorím tu o tom preto, lebo som presvedčený, že pre-
sadzovanie tohto materiálu, ktorý je výsostne apolitický a zamera-
ný na podporu odbornosti, ktorej strážcami sú naše komory, by sa
mohlo stať našou spoločnou agendou. Mám pocit, že by to mohla
byť veľmi dobrá príležitosť na zintenzívnenie našich stykov a ďalší
argument – popri našej každodennej spolupráci – v tom zmysle, že
to, čo nás spája, prevažuje nad tým, čo nás delí!

Pred desiatimi rokmi, ako vtedajší predseda komory architektov,
som na podobnom fóre predstavil svoj sen – o jednej spoločnej ko-
more... Možno sa nájdu ešte pamätníci. Ten sen ma dodnes tak cel-
kom neopustil – a dôvody sú preto evidentné – pôsobíme v tej istej
krajine, ktorú chceme odovzdať ďalším generáciám nie exploato-
vanú, ale zveľadenú! Preto, lebo každý má rovnaké právo na kvali-
tu života! To by malo byť cieľom nielen našej spoločnej agendy, ale
predovšetkým architektonickej politiky našej krajiny!

Peter Pásztor,
prvý predseda SKA

Zápis a uznesenia z 18. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 8. júna 2007 v zasadacej miestnosti

Regionálnej kancelárie SKSI v Košiciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - členovia predstavenstva
(13 prítomných), predseda Dozornej rady, predseda Disciplinár-
nej komisie, predseda Autorizačnej komisie, riaditeľ Úradu SKSI,
zapisovateľka

Ospravedlnení: doc. Fučila, prof. Turček
Neprítomný: Ing. Burda

Program zasadnutia:

Prof. Majdúch otvoril 18. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00
hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov doc. Benka a Ing. Cmarkovú.
Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe ro-

kovania:
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ nasledujúce
body:

� Spolupráca SKSI so Stavebnou fakultou TU Košice –
schválenie Dohody o spolupráci (bod č. 9.1)
� Zahájenie činnosti Poradenského strediska pre statické
riešenie stavebných montovaných sústav (bod č. 9.2)
� Informácia o výzve na vrátenie autorizačných osvedčení
a pečiatok (bod č. 9.3)
� Schválenie výkazu o činnosti predsedu SKSI (bod č. 9.4)

� Ing. Nevický navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ nasledujúce
body:

� Informácie o projekte KORID „Košická regionálna
integrovaná doprava“ (bod č. 9.5)
� Informáciu o problémoch autorizácie absolventov
SvF TU Košice (bod č. 9.6)

� Ing. Urban navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 9.7
– Informácia o Cene Dom 2007 o krištáľovú tehlu
� Ing. Mozgay navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 9.8
– Schválenie prihlášok za dobrovoľného člena SKSI

Bod 2: Príprava Valného zhromaždenia SKSI 2007
Bod 2.1: Zhodnotenie priebehu členských schôdzí
regionálnych združení (RZ) SKSI
Predložil: predsedovia výborov regionálnych združení SKSI
Prof. Majdúch navrhol, aby predsedovia výborov RZ informo-

vali najmä o výsledkoch rokovania schôdzí v týchto oblastiach:
povinné členstvo SKSI; úradne overené splnomocnenia na Valné
zhromaždenie (VZ) SKSI; systém delegátov na VZ SKSI; zmeny
vo vnútorných poriadkoch; kontrola a evidencia vzdelávania čle-
nov SKSI.

Ing. Kyseľ informoval o priebehu členskej schôdze RZ SKSI
v Trnave. Na schôdzi členovia podporili zavedenie systému dele-
gátov na VZ SKSI; potreba doriešenia decentralizácie RZ SKSI;
návrh, aby predsedami skúšobných komisií boli autorizovaní inži-
nieri z praxe.

Ing. Urban informoval o priebehu členskej schôdze RZ SKSI
v Žiline. Schôdza podporila nepovinné členstvo, usmernenie kon-
troly vzdelávania a nepodporila systém delegátov na VZ SKSI.

Ing. Hudoba informoval o priebehu členskej schôdze RZ SKSI
v Banskej Bystrici – schôdza podporila návrh autorizácie odbor-
ných spôsobilostí stavbyvedúci a stavebný dozor a väčšiu kontro-
lu vzdelávania členov a nepodporila systém delegátov na VZ SKSI.

Ing. Nevický informoval o priebehu členskej schôdze RZ SKSI
v Košiciach – schôdza podporila prípravu uznesenia na VZ ohľa-
dom nového stavebného zákona, preskúmať vnútorné poriadky
SKSI, a ponechať povinné členstvo v SKSI.
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Ing. Lehocký informoval o priebehu členskej schôdze RZ SKSI
v Bratislave – schôdza nepodporila systém delegátov na VZ SKSI,
ako aj nepovinné členstvo v SKSI.

Doc. Benko navrhol zvýšiť kompetenciu Predstavenstva SKSI
upravovať vnútorné poriadky SKSI na zosúladenie s právnymi
predpismi SR a smernicami EK – po nadobudnutí ich právoplat-
nosti v členských krajinách EÚ – medzi VZ SKSI.

Na základe výsledkov rokovania jednotlivých schôdzí RZ SKSI
prebehla diskusia, ktoré otázky a uznesenia budú predložené na
Valnom zhromaždení SKSI. Členovia Predstavenstva následne hla-
sovali, či jednotlivé otázky budú na VZ predložené za Predsta-
venstvo SKSI:

� Otázka zvýšenia kompetencie Predstavenstva upravovať
vnútorné poriadky SKSI – doc. Benko spolu s Ing. Nevickým
naformulujú uznesenie na VZ SKSI.
� Predložiť otázku zastupovania delegátov na VZ SKSI.
Za: 1, proti: 4, zdržali sa: 7.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Predložiť otázku nepovinného členstva SKSI.
Za: 2, proti: 3, zdržali sa: 8.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Otázka predloženia rozpočtu SKSI na rok 2008
so zvýšením členského o 600,- Sk , ktoré bude účelovo
viazané na sprístupnenie noriem STN.
Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1.
Otázka bude predložená Predstavenstvom na VZ.
� Nepredložiť otázku úradného overovania splnomocnení
na VZ SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržali sa: 2.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Otázka preskúmania vnútorných poriadkov SKSI – táto otázka
nebude predložená na VZ.
� Nepredložiť otázku evidencie vzdelávania autorizovaných
inžinierov.
Za: 9, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomný: 1.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Otázka novely stavebného zákona – otvorený list ministrovi
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Za: 11, proti: 0, zdržali sa: 1.
Otázka bude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Otázka možnosti autorizácie odborných spôsobilostí
stavbyvedúci a stavebný dozor.
Za: 4, proti: 2, zdržali sa: 6.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
� Otázka decentralizácie regionálnych združení SKSI.
Za: 5, proti: 4, zdržali sa: 3.
Otázka nebude na VZ predložená Predstavenstvom.
Na VZ SKSI budú predložené nasledujúce otázky za Predsta-

venstvo SKSI:
� Otázka zvýšenia kompetencie Predstavenstva upravovať
vnútorné poriadky SKSI – doc. Benko spolu s Ing. Nevickým
naformulujú uznesenie na VZ SKSI.
� Otázka predloženia rozpočtu SKSI na rok 2008
so zvýšením členského o 600,- Sk, ktoré bude účelovo
viazané na sprístupnenie noriem STN
� Otázka novely stavebného zákona – otvorený list ministrovi
výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Diskusia: doc. Benko, prof. Juhás, Ing. Cmarková, prof. Majdúch,

Ing. Kyseľ, Ing. Vrábel, Ing. Nevický, Ing. Urban, Ing. Hudoba,
Ing. Lužica, Ing. Mišík

Bod 2.4: Organizačné zabezpečenie VZ SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v účinnej spolupráci s RK SKSI

Košice je Valné zhromaždenie SKSI 2007 výborne pripravené,
s predpokladom plynulého priebehu VZ.

Diskusia: Ing. Nevický

Bod 9.1: Spolupráca SKSI so Stavebnou fakultou
TU Košice – uzavretie Dohody o spolupráci
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal prof. Šenitkovú, dekanku Stavebnej fa-

kulty Technickej univerzity Košice (SvF TU). Následne bola klad-
ne zhodnotená doterajšia spolupráca medzi oboma organizácia-
mi a prerokovaná možnosť uzavretia Dohody o spolupráci medzi
SKSI a SvF TU Košice.

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

Bod 9.6: Informácia o problémoch autorizácie
absolventov TU Košice
Predložil: Ing. Nevický
V rámci tohto bodu boli prerokované problémy autorizácie

absolventov TU Košice v odbore Pozemné stavby.
Diskusia: Ing. Cmarková, prof. Majdúch, Ing. Urban, Ing. Ďuri-

ca, prof. Juhás, Ing. Nevický, prof. Šenitková

Bod 2.2: Súhrnná správa o činnosti a hospodárení SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch stručne informoval o obsahu Súhrnnej správy

o činnosti a hospodárení SKSI.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Hanzel, doc. Benko

Bod 2.3: Návrh kandidátky na voľbu Disciplinárnej
komisie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o kandidátoch navrhnutých jednot-

livými RZ SKSI:
� RZ Bratislava: Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Jozef Kuzma,
doc. Ing. Roman Ravinger, PhD.
� RZ Trnava: Ing. Róbert Kati, Ing. Ivan Thomka,
Ing. Jozef Alchus
� RZ Banská Bystrica: Ing. Bohumil Heis, Ing. Elena Šufliarska
� RZ Žilina: Ing. Stanislav Surovček, prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
� RZ Košice: Ing. Jozef Schlosser, Ing. Vladimír Kuchta,
Ing. Eva Rabajdová, Ing. Miroslav Chovanec
Ing. Hanzel navrhol, aby Predstavenstvo predložilo na VZ

zoznam 7 kandidátov na členov Disciplinárnej komisie a zoznam
náhradníkov na členov Disciplinárnej komisie.

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

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 13:30 hod. do 15:00 hod.

Bod 3: Zmluva medzi SKSI a SÚTN o prístupe
k technickým normám
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o Zmluve o poskytovaní prístupu

k STN vo formáte .pdf, ktorú SKSI podpísalo so Slovenským ústa-
vom technickej normalizácie (SÚTN) dňa 6. júna 2007.

Doc. Benko následne podrobne informoval o obsahu zmluvy,
ako aj o prístupe členov SKSI k normám STN v elektronickej for-
me. Súbor vybraných technických noriem bude rozdelený do
troch skupín: stavebné normy, normy z oblasti z oblasti technic-
kého a technologického vybavenia stavieb a normy z oblasti elek-
trotechniky.

Každý člen bude mať štandardne prístup len do jednej z defi-
novaných skupín od 1. 10. 2007. Každý užívateľ si môže prístup
do ďalšej skupiny doobjednať v cene 250,- Sk/skupina bez DPH.
Cena za poskytovanie prístupov STN za jedného užívateľa na jed-
nu zo skupín (a, b, c) je stanovená vo výške 500,- Sk bez DPH na
jeden kalendárny rok. Celková cena bude stanovená v roku 2007
a 2008 pre 3000 členov a od roku 2009 bude závisieť od skutoč-
ného počtu členov SKSI.

Aktualizácia STN bude vykonávaná jedenkrát v každom ka-
lendárnom mesiaci. Prístup na súbor noriem vo formáte .pdf bude
zabezpečený prostredníctvom e-mailových adries, ktoré SKSI zria-
di každému členovi SKSI. Konkrétna forma e-mailovej adresy bude
v blízkej budúcnosti spresnená. Prístupové heslo bude generova-
né systémom a rozosielané automaticky e-mailom.
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Súbory noriem bude možné otvoriť priamo zo servera SÚTN
alebo ich bude možné stiahnuť na lokálny disk a otvoriť v off-line
režime. To znamená, že počítač člena SKSI nebude musieť byť
pripojený na internet počas celej doby prezerania. Takto stiahnu-
tý súbor bude možné otvárať po dobu 14 dní bez toho, aby bol
počítač pripojený na internet. Po uplynutí 14 dní bude potrebné
sa znovu pripojiť. Tým sa možnosť otvorenia súboru znovu obno-
ví. Počet stiahnutí bude technicky obmedzený na 30 dokumen-
tov pre jedného užívateľa za 1 kalendárny deň.

Diskusia: Ing. Antol, Ing. Cmarková, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický,
Ing. Vrábel, Ing. Lužica, Ing. Lehocký

Bod 4: Poistné udalosti členov v 1. štvrťroku 2007
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o poistných udalostiach členov SKSI

v 1. štvrťroku 2007. Následne boli prediskutované poistné udalos-
ti dvoch členov SKSI. Predstavenstvo sa tiež zaoberalo otázkou
právneho poradenstva a právnej ochrany členov SKSI.

Diskusia: Ing. Antol, Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, doc. Benko,
Ing. Mozgay, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch

Bod 5: Stav prípravy na vydávanie certifikátov
k energetickej hospodárnosti budov (EHB)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o seminároch k EHB,

ktoré prebehli v mesiacoch apríl – jún 2007. Vzhľadom na veľký
záujem bude SKSI organizovať pravdepodobne ďalšie semináre na
jeseň 2007. SKSI momentálne spracúva pripomienky Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR SR) k skúšobnému
poriadku a pripravuje otázky na písomné testy skúšok odbornej
spôsobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z. z. Termín prvých skúšok
stále nie je stanovený – SKSI čaká na vyjadrenie MVRR SR.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Cmarková

Bod 6: Zhodnotenie seminárov „Zavádzanie eurokódov
do praxe“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch poskytol informácie o seminároch zo série

„Zavádzanie eurokódov do praxe“. Všetky semináre sa najprv
organizujú v Bratislave, a následne sú ponúknuté jednotlivým RZ
SKSI, ktoré ich môžu prijať, odmietnuť, prípadne zabezpečiť si
vlastných prednášajúcich. V Bratislave už v tomto roku prebehli
semináre k Eurokódom 2 a 3, v júni sa uskutoční seminár k Euro-
kódu 4 a v októbri 2007 sa uskutoční seminár k Eurokódu 8. Ku
všetkým seminárom SKSI vydáva zborník, ktorý je možné zakúpiť
si aj na Úrade SKSI.

Diskusia: Ing. Nevický

Bod 7: Schválenie udelenia Pamätnej medaily SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal o dodatočné schválenie udelenia Pa-

mätnej medaily SKSI Ing. Antonovi Jablonskému pri príležitosti
jeho významného životného jubilea za jeho aktívnu činnosť v SKSI
a SvF TU v Košiciach za dlhodobú úspešnú spoluprácu s SKSI, pri
príležitosti 30. výročia založenia Technickej univerzity v Košiciach.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Nevický

Bod 8: Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia predstavenstva
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval, že uznesenia č. 17.15, 17.19, 17.22,

17.26, 17.27, 17.28, 17.29, 17.30 boli splnené.
Uznesenie 17.23 – zasadnutie bolo zvolané dňa 22. mája 2007;

prítomní boli iba dvaja členovia sekcie. Predseda sekcie nebol
zvolený. Uznesenie trvá.

Uznesenie 17.24 – nový stavebný zákon bol dvakrát vrátený
Legislatívnou radou Vlády SR na prepracovanie. MVRR SR má
znova predložiť nový návrh na prerokovanie v termíne do 31. 5.
2007. Uznesenie priebežne trvá.

Uznesenie 17.25 – vláda SR schválila novelu Zákona č. 138/
1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Diskusia: Ing. Nevický

Bod 9: Rôzne
Bod 9.2: Zahájenie činnosti Poradenského strediska pre sta-

tické riešenie stavebných montovaných sústav
Predložil: prof. Majdúch
Poradenské stredisko pre statické riešenie stavebných mon-

tovaných sústav zahájilo svoju činnosť 14. mája 2007 v budove
Úradu SKSI. Túto činnosť vykonáva Ing. Milan Čaprnda, EURING.
V súčasnej dobe sa pripravuje sadzobník služieb, t.j. za kopírova-
nie, napálenie na CD a pre samostatnú poradenskú službu.

Bod 9.3: Informácia o vyzvaní na vrátenie autorizačných
osvedčení
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Úrad SKSI zaslal na začiatku júna

56 doporučených zásielok – výziev na vrátenie autorizačných
osvedčení a pečiatok vyčiarknutým autorizovaným inžinierom –
členom SKSI.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Hudoba, prof. Majdúch, Ing. Lehocký

Bod 9.4: Schválenie výkazu o činnosti predsedu
Predložil: prof. Majdúch

Bod 9.5: Informácie o projekte KORID – projekte Košickej
regionálnej integrovanej dopravy
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický stručne informoval o projekte integrovaného

dopravného systému koľajovej osobnej dopravy v Košickom re-
gióne KORID. Cieľom projektu dopravného systému koľajovej
osobnej dopravy v Košickom regióne je realizovať regionálnu in-
tegrovanú dopravu doplnenú autobusmi. Projekt by mal zlepšiť
celkový systém verejnej osobnej dopravy, a očakáva sa aj úspora
nákladov.

Bod 9.7: Informácia o cene Dom 2007 o krištáľovú tehlu
Predložil: Ing. Urban
Informoval o navrhovanej spolupráci s Poľským bytovým spo-

ločenstvom ohľadom súťaže Dom 2007 – cena o krištáľovú tehlu.
Diskusia: Ing. Nevický, prof. Majdúch

Bod 9.8: Schválenie prihlášok za dobrovoľného člena SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláške spoločnosti STRABAG

DEVELOPMENT SK, s. r. o. za kolektívneho člena SKSI (PO) a pri-
hláškach Ing. Zoltána Kalinu a Ing. Márie Trojanovej za dobrovoľ-
ného člena SKSI (FO).

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

Bod 10: Návrh uznesení z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 8. 6. 2007 o 16:30 hod.

Uznesenia z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 18.1
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 18. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodov č. 9.1 až 9.8.
Za:12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.2
Predstavenstvo schvaľuje doc. Benka a Ing. Cmarkovú za ove-

rovateľov zápisu z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu prof. Šenitko-

vej, dekanky SvF TU Košice, o dobrej spolupráci s SKSI.
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Uznesenie 18.4
Predstavenstvo berie na vedomie Súhrnnú správu o činnosti

a hospodárení SKSI, ktorá bude predložená na Valné zhromažde-
nie SKSI dňa 9. júna 2007.

Uznesenie 18.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o seminároch

„Zavádzanie eurokódov do praxe“.

Uznesenie 18.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zahájení čin-

nosti Poradenského strediska pre statické riešenie stavebných
montovaných sústav na Úrade SKSI.

Uznesenie 18.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o projekte KO-

RID – projekte Košickej regionálnej integrovanej dopravy.

Uznesenie 18.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o navrhovanej

spolupráci s Poľským bytovým spoločenstvom ohľadom súťaže
Dom 2007 – cena o krištáľovú tehlu.

Uznesenie 18.9
Predstavenstvo schvaľuje predloženie aj nasledujúcich bodov

na VZ SKSI dňa 9. júna 2007:
1. Požiadať VZ SKSI o zvýšenie kompetencie Predstavenstva

upravovať vnútorné poriadky SKSI na zosúladenie s právnymi pred-
pismi SR a EÚ medzi VZ SKSI.

2. Predložiť návrh rozpočtu so zvýšením základného členské-
ho príspevky o 600,- Sk na rok, viazaného na prístup k technic-
kým normám v elektronickej forme. V prípade vypovedania zmluvy
medzi SKSI a SÚTN sa k uvedenému dátumu členský príspevok
o sumu 600,- Sk opätovne zníži.

3. Predložiť problematiku novely stavebného zákona – otvo-
rený list Ministrovi výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.10
Uznesenie predložil doc. Benko.
Predstavenstvo schvaľuje finančné prostriedky vo výške

100 000,- Sk na technické vybavenie potrebné pre zabezpečenie
prístupu k STN pre každého člena SKSI v súlade s licenčnými
a technickými podmienkami zmluvy medzi SKSI a SÚTN.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.11
Uznesenie predložil doc. Benko.
Predstavenstvo schvaľuje rozšírenie používania elektronickej

pošty pre členov SKSI v termíne od 1. 1. 2008 s výnimkou časopi-
su Projekt-Stavba, Inžinierske informácie a s výnimkou doporu-
čených zásielok v súlade so zákonom.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.12
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily Staveb-

nej fakulte Technickej univerzity v Košiciach za dlhodobú úspeš-
nú spoluprácu s SKSI, pri príležitosti 30. výročia založenia Tech-
nickej univerzity v Košiciach.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.

Uznesenie 18.13
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI

Ing. Antonovi Jablonskému pri príležitosti jeho významného ži-
votného jubilea za jeho aktívnu činnosť v SKSI.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.

Uznesenie 18.14
Predstavenstvo schvaľuje výkaz o činnosti predsedu SKSI za

mesiace február až apríl 2007.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 2.

Uznesenie 18.15
Predstavenstvo schvaľuje prihlášku spoločnosti STRABAG

DEVELOPMENT SK s.r.o. za kolektívneho člena SKSI (PO) a pri-
hlášky Ing. Zoltána Kalinu a Ing. Márie Trojanovej za dobrovoľné-
ho člena SKSI (FO).

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.16
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI podpísať dohody o všeobec-

nej spolupráci so stavebnými fakultami v Košiciach, Bratislave a v Žiline.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o energetickej

hospodárnosti budov a ukladá predsedovi zistiť možnosť odovzda-
nia prezentácií jednotlivých prednášajúcich zo seminárov EHB.

Za: 9, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.18
Predstavenstvo berie na vedomie informácie o poistných uda-

lostiach a ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť uzavretie konzultá-
cie a možnosti pripoistenia právnej ochrany členov SKSI, ktorí
uzavreli rámcovú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu na
rok 2007 so spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.

Uznesenie 18.19
Predstavenstvo poveruje predsedu SKSI vedením úvodnej časti

VZ SKSI a podpredsedu SKSI pre legislatívu vedením VZ SKSI.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.20
Predstavenstvo predkladá návrh kandidátky na členov Dis-

ciplinárnej komisie SKSI: Ing. Jozef Alchus, Ing. Vladimír Hanzel,
Ing. Bohumil Heis, Ing. Miroslav Chovanec, Ing. Róbert Kati,
Ing. Stanislav Surovček, Ing. Eva Rabajdová.

Predstavenstvo predkladá návrh kandidátky náhradníkov Dis-
ciplinárnej komisie SKSI: prof. Ing. Ján Čelko, PhD.; Ing. Vladimír
Kuchta; Ing. Jozef Kuzma, EURING; doc. Ing. Roman Ravinger, PhD.;
Ing. Ivan Thomka; Ing. Jozef Schlosser; Ing. Elena Šufliarska.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Uznesenie 18.21
Predstavenstvo upozornilo vedenie Stavebnej fakulty TU Ko-

šice na problémy autorizovania absolventov SvF TU Košice v od-
bore Pozemné stavby.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. Edita Cmarková, doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

U P O Z O R N E N I E
na nové bankové spojenie:
U n i C r e d i t B a n k ,  a . s .
nové číslo účtu: 6603982012/1111
Zmena je platná od 1. apríla 2007.
Do 30. júna 2007 boli akceptované platby na pôvodné
číslo bankového účtu!
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O ZAČATÍ ČINNOSTI PORADENSKÉHO STREDISKA
PRE STATICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÝCH MONTOVANÝCH SÚSTAV

Poradenské stredisko pre statické riešenie montovaných stavebných sústav začalo svoju činnosť 14. mája 2007 v budove
Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov, Mýtna 29, Bratislava. Stredisko svoju činnosť sústreďuje na digitalizáciu sta-
vebných výkresov jednotlivých montovaných stavebných sústav. Projektové podklady na všetky panelové sústavy postavené na
Slovensku, ktoré postupne získava z mestských archívov, archívov ministerstiev, bytových družstiev a bytových podnikov, budú
slúžiť na ich ďalšie spracovanie. Nemenej dôležitá činnosť, ktorú bude Stredisko vykonávať, bude poskytovanie poradenských
služieb, ktoré je určené najmä statikom, ale aj ostatným stavebným inžinierom, ktorí si môžu prekonzultovať odborné, či praktické
záležitosti z danej problematiky, ako aj pre majiteľov panelových domov, bytové družstvá, správcovské organizácie a prenajímate-
ľov. V súčasnej dobe sa pripravuje sadzobník služieb za kopírovanie v tlačenej alebo elektronickej podobe. Osobné konzultácie
sa poskytujú 1 deň v týždni (v stredu medzi 8:30 a 15:30 hod. na Úrade SKSI v Bratislave – na prízemní) alebo v tento deň na tel.
č.: 02/5245 1218. Písomné konzultácie je možné adresovať na e-mail: sksi@sksi.sk alebo mozgay@sksi.sk. Na osobnú konzul-
táciu je vhodné prihlásiť sa telefonicky. Samotné poradenské služby sa poskytujú zatiaľ bezplatne.

Inštitút audítora stavby

Návrh nového stavebného zákona (stavebného poriadku) je
založený na základných princípoch racionalizácie stavebných
konaní:

� na decentralizácii stavebného konania na obce,
� na zjednodušení a zrýchlení stavebného konania,
� na možnosti presunu niektorých činností stavebných
úradov na privátne odborne spôsobilé osoby a
� na zvýšenie účinnosti kontroly stavebnej činnosti.
V rámci týchto už schválených princípov povoľovania, reali-

zácie a užívania stavieb významná úloha prislúcha preneseniu
výkonu niektorých činností stavebných úradov na odborne spô-
sobilé privátne fyzické osoby s verejnoprávnou pôsobnosťou. Pre-
nesenie týchto činností musí spĺňať tieto základné ciele:

� neznížiť právomoci stavebných úradov,
� prispieť k zjednodušeniu, zhospodárneniu a zrýchleniu
stavebných konaní nielen z hľadiska racionalizácie práce
stavebných úradov, ale najmä z hľadiska zjednodušenia
činnosti stavebníka,
� zabezpečiť kvalifikovaný výkon činnosti stavebných úradov
aj v podmienkach ich decentralizácie na obce, najmä čo
do ich potreby kvalifikovaných pracovníkov,
� zvýšiť autoritu stavebných povolení a iných rozhodnutí
stavebných úradov, najmä zvýšiť ich vymožiteľnosť,
� účinnejšou kontrolou stavebnej činnosti prispieť nielen
k vyššej autorite stavebných povolení a iných rozhodnutí
stavebných úradov, ale súčasne eliminovať nepriaznivé
dopady decentralizácie stavebných úradov na obce aj
prenesenie výkonu niektorých činností stavebných úradov
na privátne osoby.
Pre zabezpečenie týchto cieľov treba zabezpečiť základné

podmienky a predpoklady:
� Osoba, na ktorú bude prenesená pôsobnosť výkonu
niektorých činností stavebného úradu, musí mať primeranú
kvalifikáciu, založenú na jej vzdelaní a na jej praxi práve
v oblasti práce na stavebných úradoch. Túto podmienku plní
inštitút audítora stavby, ktorého základné ustanovenia
stanovuje priamo zákon a jeho inštitucionálne a procesné
upresnenie stanoví osobitný predpis.
� Prenesenie pôsobnosti výkonu treba orientovať na činnosti
stavebného úradu, ktoré sú procesne jednoduchšie
a stavebný úrad zaneprázdňujú najmä administratívne,
a prenesením pôsobnosti ich výkonu na audítora stavby
sa dosiahne nielen racionalizácia práce stavebného úradu,
ale najmä jednoduchšia pozície stavebníka vo vzťahu
k stavebnému úradu a skrátenie doby potrebnej na získanie
stavebného povolenia; preto aj náklady na úhradu výkonu
tejto činnosti znáša stavebník. Tomu najviac odpovedá
výkon vypracovania a vydania osvedčenia k stavebnému
povoleniu menej významných stavieb, kedy sa stavebné

povolenie vydáva na základe skráteného stavebného konania
a k užívaniu stavby alebo výkon kontrolných prehliadok
stavieb. Tieto činnosti, u ktorých je pôsobnosť výkonu
prenesená na audítora stavby, stanovuje priamo zákon.
� Stavby, pre ktoré platí skrátené stavebné konanie, ktorého
základným podkladom je osvedčenie vydané audítorom
stavby, musia byť jasne určené, nielen pre vzťah stavebného
úradu k audítorovi stavby, ale najmä musia byť jednoznačne
a zrozumiteľne poznateľné stavebníkovi, ktorý podľa toho
rozhoduje o svojom postupe pri podávaní žiadosti
o stavebné povolenie. Preto tieto stavby stanovuje zákon.
� Stavebný úrad môže pre výkon činnosti v rámci jeho
kompetencie aj mimo skráteného stavebného konania využiť
na svoj náklad spoluprácu audítora stavby s tým, že o takej
možnosti rozhodne sám stavebný úrad. Táto možnosť vyplýva
z toho, že audítor stavby má minimálne rovnakú kvalifikáciu
a odbornú spôsobilosť ako pracovníci stavebného úradu.
� Prenesením pôsobnosti výkonu niektorých činností
stavebného úradu na audítora stavby sa nemá principiálne
obmedziť právomoc obcí – stavebných úradov pri povoľovaní
stavieb a pri iných rozhodnutiach o stavbách. Audítor stavby
preto nevydáva príslušné rozhodnutie zo svojej právomoci ani
ňu nemôže túto právomoc stavebný úrad preniesť, ale vydáva
osvedčenie, na základe ktorého právomocné rozhodnutie
vydáva stavebný úrad.
� Činnosťou, ktorá je prenesená na audítora stavby, môže
audítor spôsobiť škody tak stavebníkovi ako aj obci, prípadne
tretím osobám. Preto sa požaduje, aby bol audítor stavby
poistený proti takto spôsobeným škodám. Túto povinnosť
stanovuje zákon.
� Pri činnostiach, pri ktorých je alebo môže pôsobnosť ich
výkonu prenesená zo stavebného úradu na audítora stavby,
môže dôjsť ku konfliktu záujmov, ak sa audítor alebo jemu
blízki podieľali na príprave alebo realizácii stavby. Zákon musí
taký konflikt záujmov vylúčiť.
Audítor stavby je fyzická osoba, ktorá na základe menovania

ministerstvom po vyjadrení Slovenskej komory stavebných inži-
nierov alebo Slovenskej komory architektov získa oprávnenie na
vykonávanie činnosti audítora.

Audítorom stavby sa môže stať osoba, ktorá o menovanie po-
žiada, ak:

a) dosiahla univerzitné vzdelanie II. stupňa stavebného alebo
architektonického zamerania,

b) je autorizovanou osobou, alebo znalcom v odbore staveb-
níctvo podľa osobitného predpisu,

c) preukázala najmenej desaťročnú prax v oblasti projektova-
nia, odborného vedenia uskutočňovania stavby,

d) preukázala svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov,
nie starším ako tri mesiace,

e) preukázala právne a odborné vedomosti a skúsenosti po-
trebné pre výkon funkcie zložením skúšky pred odbornou komi-
siou, ktorej členov menuje a odvoláva minister.

Informácia
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Audítorom stavby môže byť aj osoba, ktorá
a) je zamestnancom technickej univerzity, výskumného pra-

coviska alebo vedeckého ústavu stavebného alebo architektonic-
kého zamerania a preukázala najmenej desaťročnú prax v oblasti
projektovania, odborného vedenia uskutočňovania stavieb,

b) bola zamestnancom stavebného úradu alebo orgánu štát-
nej správy vecne nadriadeného stavebnému úradu a preukázala
desaťročnú prax v tejto oblasti.

Činnosť audítora stavby sa nevzťahuje na stavby povoľované
špeciálnymi vojenskými a inými stavebnými úradmi.

Spracoval: Ing. Vojtech Mozgay

SZSI informuje

V poslednom období sme v prezídiu a Odbornej sekcii – do-
prava pripravili nasledovné:

1. obnovili sme Zmluvu o spolupráci s MDPaT SR,
2. pripravili sme návrh Zmluvy o spolupráci so SSC,
3. Zmluva o spolupráci s MVRR SR je pripravená na jej para-

fovanie na ministerstve, následne na oficiálny podpis,
4. pripravili sme medzinárodné sympózium na tému: „Auto-

mobil v meste“, ktoré sa konalo dňa 27. a 28. júna v budove SvF
v Bratislave. Na sympóziu sa zúčastnilo 46 osôb, pričom odzne-
lo 8 príspevkov zo zahraničia (Maďarsko, Rakúsko, ČR), ostatné
boli zo SR.

Nad sympóziom prevzali záštitu p. Ivan Gašparovič, prezident
SR a p. Andrej Ďurkovský, primátor hlavného mesta SR Bratislavy,
spolupracovali SKSI, komory a zväzy ČR, Maďarska a Poľska a Únia
miest Slovenska.

Sympózium sa zaoberalo týmito hlavnými témami:
a) Východiskové podmienky významu vozidla v meste a jeho

potreby,
b) Požiadavky vozidiel pri ich pohybe a odstavovaní,
c) Stanovenie požiadaviek na prepravu v prognostickom ob-

dobí,
d) Vplyv automobilov na životné prostredie mesta vrátane

bezpečnosti dopravy, čo je vlastne riešenie problému automobi-
lov v meste, ich dynamických a statických dôsledkov na urbani-
zované a aglomerované územie v súčasnosti i vo výhľade.

Možno ešte uviesť – dlhodobá odborná spolupráca SZSI so
zväzmi a komorami V-4 a inými organizáciami, Úniou miest Slo-
venska, odborníkmi z vysokých škôl vo Viedni, Grazi, Budapešti,
Brne, Prahe, Pardubiciach, Ostrave, v Nemecku, Žiline, Košiciach,
či s podnikmi na území celej SR umožnila nielen aktívnu účasť
odborníkov v tejto oblasti, ale i výmenu názorov na problémy.

Odborné príspevky a následná diskusia medzi prítomnými
dopravnými inžiniermi a architektmi, projektantmi, obstarávateľ-
mi zo štátnych a samosprávnych orgánov i škôl sa niesli v zname-
ní hľadania východísk zo súčasných problémov. Na základe ana-
lýz sa definovali príčiny aj následky neakceptovateľných požiada-
viek automobilizmu na územie sídiel, rozoberali sa koncepčné
prístupy pri ich dopravno-urbanistickej prestavbe ako i možnosti
zmien deľby prepravnej práce či skúsenosti s eliminovaním do-
pravných kolapsov spôsobovaných individuálnou automobilovou
dopravou vo väčších mestách.

Na základe prednesených odborných príspevkov, diskusie, a po
zodpovedaní otázok došli prítomní k nasledovným uzáverom:

� Využívanie osobných automobilov na individuálnu
prepravu osôb na území mesta je nadmerne vysoké,
čo spôsobuje vážne komplikácie pri zabezpečovaní
potrebnej obsluhy mestských priestorov.
� Nadmerné využívanie osobných vozidiel si vyžaduje
neúnosne veľké priestory na komunikáciách, ale najmä priestory
na ich parkovanie a odstavovanie.
� Naproti tomu je podiel individuálnej automobilovej
dopravy na celkovej preprave osôb v meste veľmi nízky,
okolo 20 %.

� Berúc do úvahy uvedené fakty, ako aj nepriaznivý vplyv
automobilov na životné prostredie, bezpečnosť, urbanizáciu
a obyvateľnosť priestorov sa ukázalo, že osobný automobil
nemožno z mesta vylúčiť, jeho využitie však musí byť
regulované.
Na základe tejto konštatácie, je v záujme nutnosti uchovať

urbanistickú štruktúru našich miest, humanizovať priestor a za-
bezpečiť komplexné potreby životného prostredia potrebné:

1. cieľavedomým postupom znížiť podiel individuálnej auto-
mobilovej dopravy (IAD) v dopravnom prúde do takej miery, aby
sa vytvorila rovnováha v mestských priestoroch medzi možnos-
ťou zaparkovania (odstavovania) vozidiel a kapacitou uličného
profilu. Podmienkou zníženia nárokov na IAD je vytvorenie alter-
natívnych možností prepravy osôb za účelmi bezprostredne si
nevyžadujúcimi prepravu osobným automobilom.

Neposledným spôsobom na znižovanie podielu IAD a obslu-
ha priestorov, je aj zníženie nárokov aktivít v tomto priestore na
celkovú dopravnú obsluhu.

2. vyžadovať splnenie požadovaných kritérií na umiestňova-
nie či prestavbu objektov, najmä z hľadiska a možností ich do-
pravnej obsluhy. V prvom rade sú to kapacitné možnosti širšieho
priestoru a komunikačnej sústavy mesta, ale aj potreby všetkých
užívateľov priestoru,

3. vyzdvihnúť dôsledky nedocenenia návrhov na dopravnú
obsluhu pri výučbe urbanizmu, dopravného plánovania a doprav-
ného inžinierstva na príslušných vysokých školách,

4. uprieť pozornosť príslušných orgánov štátu, miest, ale aj
výskumu i na riešenie problémov dopravy v osídlených územiach,
najmä nehodovosti, ale i ďalších odlišností dopravy v mestských
podmienkach. Uvedomme si, že je to priestor, v ktorom sa vyko-
ná viac ako 70 % dopravného výkonu celej komunikačnej siete,
ale tiež sa tu stáva viac ako 70 % všetkých dopravných nehôd,

5. usporiadať aspoň jedenkrát za rok obdobné sympóziá pre
projektantov, správne orgány s odborníkmi aj zo zahraničia, ako
fórum na výmenu skúseností.

Upozorňujeme pracovníkov v odbore, že z tohoročného sym-
pózia pripravujeme zborník, ktorý dostanú jeho účastníci a záu-
jemcovia na objednávku za čiastku 500,- Sk.

Informácie Slovenského

elektrotechnického zväzu

� Aktualizačnú prípravu v zmysle zákona NR SR č. 124/2006
Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, je potrebné
vykonať najneskôr do 30. apríla 2008. Po tomto termíne
všetky osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
budú bez aktualizačnej prípravy neplatné.
� Slovenský elektrotechnický zväz je oprávnená výchovno-
vzdelávacia organizácia v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006
Z. z. Termíny aktualizačnej prípravy sú vopred plánované,
avšak pri počte najmenej 30 účastníkov, je možné dohodnúť
aj iný termín.
� Valné zhromaždenie SEZ-u sa konalo 21. 3. 2007 v Bratislave.
Valné zhromaždenie schválilo zmenu názvu s platnosťou od
1. 1. 2008 na názov: Slovenský elektrotechnický zväz
– Komora elektrotechnikov Slovenska.
� Valné zhromaždenie SEZ-u zvolilo nové prezídium v zložení:
Ľ. Bučo, Ing. P. Fillippi, doc. Ing. D. Gašparovský, PhD.,
Ing. V. Gregáň, Ing. Ľ. Harnoš, Ing. H. Horňáková,
Ing. J. Jarkovský, Ing. F. Kinčeš, Ing. F. Kolada, Ing. H. Kubeš,
Ing. L. Lehocký, Ing. P. Oravec, Ing. J. Voskár.
Členovia prezídia zvolili za prezidenta Ing. F. Kinčeša.
� Prezídium na svojom zasadnutí prijalo za spolkových
členov SEZ-u podnikateľské subjekty: SALTEK Slovakia, s. r. o.
Bratislava, ŽOS Trnava, a. s., TRIPOS Slovakia, s. r. o. Zlaté
Moravce, ENERGONET Nitra, s. r. o., Tepláreň Košice, a. s.
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� SANHYGA 2007
12. medzinárodná konferencia

V dňoch 30. a 31. októbra 2007 sa v Trenčianskych Tepliciach
v hoteli SLOVAKIA uskutoční 12. medzinárodná konferencia SAN-
HYGA 2007. Konferenciu organizuje Slovenská spoločnosť pre
techniku prostredia ZSVTS Bratislava v spolupráci s Katedrou tech-
nických zariadení budov SvF STU Bratislava za sponzorskej pod-
pory SKSI Bratislava. Ako každý rok je určená pre projektantov
a realizátorov zdravotnotechnických inštalácií, protipožiarnych
vodných zariadení a plynových odberných zariadení. Nové infor-
mácie a poznatky chce prípravný výbor konferencie ponúknuť
nielen v tradičných sekciách (záväzné právne predpisy, normy
STN EN, potrubné materiály, úprava vody, odvodnenie vonkaj-
ších priestorov, predčistenie odpadovej vody a DČOV). Jednanie
tejto odbornej akcie by sme chceli rozšíriť o problematiku pre-
vencie proti legionele, degradácie potrubných rozvodov, využi-
tia dažďovej vody, využitia obnoviteľných energetických zdrojov
pre ohrievanie pitnej vody a o problematiku čerpadiel v zdravot-
nej technike. Vítané sú aj príspevky z oblasti technológií, ako sú
technologické zariadenia kuchýň, práčovní a pod. Radi by sme
pokračovali v samostatnej sekcii s pracovným názvom „Skúse-
nosti s návrhom a realizáciou ZTI v objekte...“. Na konferencii sa
budú s odbornými firemnými prednáškami prezentovať aj viaceré
renomované firmy z oblasti ZTI. Budú vystavovať nové výrobky
a poskytnú podrobné technické podklady.

Srdečne Vás touto cestou pozývame na 12. medzinárodnú
konferenciu SANHYGA 2007 v Trenčianskych Tepliciach a teší-
me sa na stretnutie.

Za prípravný výbor:
prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD., doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.,

Katedra TZB, SvF STU Bratislava

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.

JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti

Jún 2007
doc. Ing. Milan Čabrák, PhD., Ing. Peter Čanády,

 Ing. Kamil Frankovič, Vladimír Haas, Ing. Svorad Heger,
Ing. Pavol Hlavačka, Ing. Jozef Jančík, Ing. František Králik,

Ing. Pavol Kubala, Ing. Ľubomír Lengyel, Ing. Ján Lepko,
Ing. Dušan Matušík, Ing. Ján Mikita, Ing. Ján Mokriš,

Ing. Ladislav Nižník, Ing. Jozef Opálený,
Ing. Peter Povrazník, Oľga Remeselníková,
Ing. Alexander Ritter, Ing. Vladimír Rusňák,

Ing. Miroslav Sekera, CSc., Ing. Martin Schmuck,
Ing. Ladislav Siegfried, Ing. Eva Sluková, Ing. Milan Strúčka,
Ing. Anton Sučík, Ing. Vladimír Vajzer, Ing. Viliam Valašík,

Ing. Jozef Vook, Ing. Alojz Zachar

Júl 2007
Ing. Ján Bača, Ing. Viera Bartová, Ing. Gustáv Bereczk,

Rudolf Brutenič, Vladimír Bušniak, Vladimír Fedor,
Ing. Ján Gottweis, Ing. Terézia Hajdoczyová,

Ing. Ján Hladík, Ing. Marta Hlavatá, Ing. Miroslav Izák,
Ing. Ivan Janovec, Pavol Kapuš, Ing. Miroslav Kolenič,

 Ing. Ján Kurilec, Ing. Jozef Lahký, Ing. Ivica Ondrušová,
Ing. Zita Oremusová, Ing. Peter Pokrivčák,

Ing. Cyril Rečičár, Ing. Pavol Satina, Ing. Karol Sičár,
Ing. Juraj Siničák, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
 Ing. Jozef Škvarenina, Ing. Jozef Špáni, Emil Tokár,

Ing. František Volf, Ing. Miloslav Zahradník

August 2007
Ing. Peter Arpáš, Ing. Marta Babušáková, Ing. Ivan Bebják,

Ing. Ján Blaško, Ing. Ivan Genda, Ing. Ján Gontkovský,
Ing. Jozef Grebáč, prof. Ing. Karol Honner, PhD.,

 Ing. Stanislav Jančuš, Juraj Karen, Ing. Vladimír Koblík,
doc. Ing. Juraj Králik, PhD., Ing. Hana Kučerová,

Ing. Štefan Laššán, CSc., Ing. Ján Marko,
Ing. Jaroslav Moravčík, Ing. Božena Nedorostová,

Ing. Peter Nürnberger, Ing. Ján Pagáč, Ing. Vojtech Pajtáš,
Vladimír Petrovič, Ing. Eduard Ponc, Ing. Daniel Prevužňák,

Ing. Ľudmila Rusková, Ing. Darina Sedlačková,
Ing. Milan Schmidt, Ing. Jiří Starý,

Ing. Jaroslav Ždímal

Odborné podujatia

Spolok inžinierov pozemných stavieb Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov
Sekcia PS RZ Bratislava

Vás pozýva
na jubilejný 10. odborný seminár

� MATERIÁLY A KONŠTRUKCIE
V POZEMNOM STAVITEĽSTVE

Štrbské Pleso 1. – 3. októbra 2007

Cieľom seminára je poskytnúť širokému okruhu pracovníkov
v oblasti investičnej výstavby a predovšetkým projektantom po-
zemných stavieb nevyhnutné technické informácie a podklady
potrebné k navrhovaniu, realizácii, údržbe, oprave a rekonštruk-
cii stavebného diela.

Odborní a organizační garanti
Ing. Jozef Ďurďa, SIPSS, RZ SKSI Bratislava
telefón: 02/4363 7334, fax: 02/4363 7335
e-mail: dbdstaving@stonline.sk

Ing. Juraj Brhlovič, SIPSS, RZ SKSI Bratislava
telefón: 02/4342 9912
e-mail: reprima@stonline.sk

Zborník

Zlepšovanie vlastností

základových pôd

je k dispozícii k nahliadnutiu

na Úrade SKSI

Mýtna 29, Bratislava


