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Príhovor predsedu SKSI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
prihováram sa Vám na začiatku nového volebného obdobia.
Väčšinou ste mi vyslovili dôveru na vykonávanie funkcie pred-

sedu SKSI aj na ďalšie obdobie. Spolu s ostatnými členmi Pred-
stavenstva, rovnako Autorizačnej komisie, Dozornej rady, Etickej
rady a Disciplinárnej komisie budeme spoločne hájiť Vaše záuj-
my, presadzovať požiadavky inžinierov a technikov na zlepšenie
podmienok pri náročnej a zodpovednej práci.

Konkurencia na trhu práce, aj zásluhou otvorenia hraníc, je stále
väčšia, zvyšujú sa požiadavky na rýchlosť vypracovania dokumentá-
cie, samozrejme s dodržiavaním vysokej precíznosti a kvality.

Pri dostatočnom množstve práce treba sa vyvarovať hrubým
chybám a nedostatkom, aj keď sme všetci povinne poistení za
škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním odborných činností
autorizovaných stavebných inžinierov. Aj z tohto pohľadu vystu-
puje do popredia nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania, prie-
bežné sledovanie vývoja vedy a teórie, rovnako aj vývoja nových
materiálov a progresívnych technologických postupov výstavby.

Vidieť, že úlohy Komory narastajú. Musíme vytvoriť pokojné
pracovné ovzdušie pre všetkých našich členov, rozvíjať nenútene
vzdelávacie aktivity, poskytovať služby na zlepšenie náročnej práce
projektantov.

Všeobecne chceme dosiahnuť, aby členovia hovorili, „o na-
šej Komore“, aby členstvo, i keď v súčasnosti vyplýva zo zákona,
bolo cťou a základom na príjemné stretávanie sa, nielen odbor-
ne, ale aj spoločensky.

Cítime, že v spoločenskej oblasti v ostatných rokoch, plných
hektického diania, sú značné rezervy. Prílivom mladých kolegov
a kolegýň do Komory je predpoklad, že aj spoločenské dianie sa
podstatne vylepší.

Valné zhromaždenie 2008

Dobre sa počúvalo vyjadrenie kolegov, že Valné zhromažde-
nie bolo dobre pripravené.

Priebeh Valného zhromaždenia, aj keď bolo volebné, bol
dôstojný s aktívnym prístupom diskutujúcich. Odpadli predvoleb-
né vášne, všetci boli presvedčení, že urobili všetko pre zdarný
a úspešný priebeh volieb. Výsledky volieb do volených orgánov
SKSI sú známe.

Som presvedčený, že všetci volení funkcionári si uvedomujú
náročnosť práce, ktorá ich čaká a budú ochotní ukrojiť zo svojho
pracovného, prípadne voľného času v prospech činnosti Komory.

Výsledky volieb spôsobili, že došlo k potrebnej obmene funkci-
onárov vo všetkých volených orgánoch. Využívam príležitosť aj
touto cestou poďakovať odchádzajúcim členom volených orgánov
za dlhoročnú prospešnú činnosť pre Komoru, sú to kolegovia:

� Predstavenstvo: Ing. Antol, Ing. Burda, Ing. Durbák,
Ing. Hudoba, Ing. Kyseľ, Ing. Lužica, Ing. Nevický, Ing. Urban,
� Autorizačná komisia: Ing. Jakubov, prof. Juhás, Ing. Kollár,
prof. Valášek,
� Dozorná rada: Ing. Adamec, Ing. Gála, Ing. Kučera,
Ing. Petržala, Ing. Prónay, Ing. Rajčan, Ing. Vrábel,
Ing. Žipajová,
� Etická rada: prof. Gschwendt, doc. Kvočák, Ing. Lieskovský,
Ing. Matisko, prof. Turček
a požiadať ich o pokračovanie v činnosti pre Komoru na iných

pozíciách.

Výsledky volieb vedenia volených orgánov SKSI

Prvé zasadnutia volených orgánov sa uskutočnili 6. mája 2008,
kde si členovia zvolili vedenie:

Autorizačná komisia: predsedníčka Ing. Stasselová, podpred-
seda Ing. Ján Tomko,

Dozorná rada: predseda Ing. Durbák, podpredseda Ing. Petráš,
Etická rada: predsedníčka Ing. Szabóová, podpredsedníčka

Ing. Stanislava Horňáková,

Z volieb 2007

Disciplinárna komisia: predseda Ing. Hanzel, podpredseda Ing.
Chovanec. Potešujúcou skutočnosťou je, že do vedenia sa presa-
dili naše kolegyne.

Činnosť v budúcnosti

Všeobecne môžem povedať, že Komoru chcem viesť v na-
stúpenom trende. Myslím si, že potom je predpoklad splnenia
vízií k spokojnosti našich členov. A konkrétne činy:

� dôsledne sledovať vývoj v legislatívnej oblasti,
pripomienkovať právne normy v prospech stavebných
inžinierov,
� výrazne aktivizovať činnosť odborných sekcií, zabezpečovať
ich požiadavky na vydávanie odborných publikácií,
� koordinovať vzdelávacie aktivity, ponúkať semináre
a konferencie s účasťou na dobrovoľnej báze, rozšíriť
spoluprácu v tejto oblasti so stavebnými fakultami,
� rozšíriť služby členom v prístupe k technickým normám,
� koordinovať podmienky k energetickej certifikácii,
� pomôcť pri riešení problematiky činností stavbyvedúci
a stavebný dozor,
� zintenzívniť spoluprácu so Slovenskou komorou
architektov, Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,
Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov a inžinierskymi
spolkami,
� pokračovať v spolupráci so zahraničnými inžinierskymi
komorami.
Privítame Vaše návrhy a podnety na činnosť v budúcnosti.

Máte možnosť priebežne sa obracať na Úrad komory alebo pria-
mo na člena predstavenstva podľa rozdelenia činnosti členov pred-
stavenstva, dohodnutom na 1. zasadnutí dňa 6. mája 2008.

Chcem veriť, že naše predsavzatia spoločne dokážeme naplniť.
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Zápis a uznesenia z 22. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 18. apríla 2008
v zasadacej miestnosti Hotela Slovakia
v Trenčianskych Tepliciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva SKSI
(14 prítomných), Ing. Hanzel (predseda Disciplinárnej komisie), prof.
Juhás (predseda Autorizačnej komisie), prof. Turček (predseda Etic-
kej rady), Ing. Vrábel (predseda Dozornej rady), Ing. Mozgay (ria-
diteľ Úradu SKSI), Mgr. Zlatňanská (zapisovateľka)

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 22. zasadnutie Predstavenstva SKSI

o 14.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Lužicu a Ing. Mišíka.

Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 8.1 „Schvá-
lenie výkazu činností predsedu SKSI“.

Bod 2: Zasadnutie editorov publikácie „Technické pamiatky
krajín Vyšehradskej štvorky“ v Bratislave
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o stretnutí editorov inžinierskych

organizácií k príprave IV. dielu publikácie „Technické pamiatky
krajín Vyšehradskej štvorky“, ktoré prebehlo v dňoch 19. – 20.
marca 2008 v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili editori a pred-
stavitelia SKSI, Slovenského zväzu stavebných inžinierov (SZSI),
Maďarskej inžinierskej komory (MMK), Českej komory autorizo-
vaných inženýrů a techniků ve výstavbě (ČKAIT), Českého svazu
stavebních inženýrů (ČSSI). Dr. Rawicki, predstaviteľ Poľskej ko-
mory stavebných inžinierov (PIIB) a Poľského zväzu inžinierov a tech-
nikov v stavebníctve (PZITB), sa pre neodkladné záležitosti ne-
mohol stretnutia zúčastniť.

Účastníci prerokovali predbežné návrhy príspevkov – objek-
tov do IV. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V-4, návrh
scenára spracovania jednotlivých príspevkov a dohodli harmo-
nogram prípravy IV. dielu publikácie nevyhnutný na dodržanie
konečného termínu odoslania publikácie do tlače v auguste 2010.
Zúčastnené organizácie uhradia v roku 2009 zálohové platby SKSI
na zabezpečenie tlače publikácie. Zostatok nákladov uhradia
organizácie v roku 2010 po prebratí výtlačkov IV. dielu publiká-
cie a stanovení konečných nákladov. Po oznámení SKSI o vytla-
čení publikácie si distribúciu zabezpečí každá organizácia na vlast-
né náklady do jedného mesiaca.

Hlavným editorom publikácie je Ing. Vladimír Kohút. Prof.
Majdúch navrhol, aby Ing. Durbák zostal styčnou osobou pre Pred-
stavenstvo SKSI pre tento projekt.

Bod 3: Príprava stretnutia inžinierskych komôr
a organizácií krajín V-4 v Maďarsku
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že XV. stretnutie inžinierskych ko-

môr a organizácií krajín V-4 bude organizované Maďarskou inži-
nierskou komorou v Szegedi v dňoch 8. – 12. októbra 2008. Pri
príležitosti tohto stretnutia MMK organizuje aj sprievodnú konfe-
renciu na tému „Mesto a jeho rieka“. Zameraním konferencie
bude spojenie mesta ako zaľudneného miesta popri pretekajúcej
rieke. Organizátori požiadali SKSI o vyslanie prednášateľov na túto
konferenciu. Úrad SKSI oslovil Ing. Kedroviča a prof. Agócsa. Doc.
Benko navrhol osloviť firmu Alfa 04, konkrétne Ing. Maťaščíka.
Prof. Majdúch vyzval aj ostatných členov regiónu zaslať návrhy
prednášok a prednášateľov na túto konferenciu.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Urban

Bod 4: Sprievodný program veľtrhu
CONECO / RACIOENERGIA 2008
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o sprievodnom programe medzi-

národného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2008, na ktorom
sa SKSI zúčastnila ako organizátor a spoluorganizátor. SKSI spo-
lupracovala na organizácii 15. konferencie s medzinárodnou účas-
ťou „Teória a konštrukcie pozemných stavieb – Významná obno-
va a energetická certifikácia budov“, ktorú každoročne organizu-
je VVÚPS-NOVA. SKSI v spolupráci so Slovenskou komorou ar-
chitektov zorganizovala dňa 3. apríla 2008 workshop s témami:
„Zavádzanie eurokódov do praxe“ (prednášajúca: Ing. Henrietta
Tölgyessyová), „Energetická hospodárnosť budov – skúška od-
bornej spôsobilosti“ (prednášajúci: prof. Ivan Chmúrny) a „Pane-
lové domy – úpravy konštrukčného systému“ (prednášajúci: Ing.
Milan Čaprnda).

Bod 5: Zabezpečenie zasadnutia Valného zhromaždenia
dňa 19. 4. 2008 v Trenčíne
Predložil: prof. Majdúch
Na úvod prof. Majdúch informoval o návrhoch na udelenie

ocenení členom SKSI. Regionálne združenia navrhli udelenie Pa-
mätnej medaily SKSI prof. Hudákovi (návrh RZ SKSI Košice), Ing.
Prokopovi (návrh RZ SKSI Košice) a Ing. Šinkovi (návrh RZ SKSI
Trnava) a Ing. Šepákovej (návrh RZ SKSI Banská Bystrica). Ing.
Bohunický predložil návrh na ocenenie pre Ing. Kyseľa, doc. Haj-
du a prof. Majdúcha.

Prof. Majdúch následne informoval o časovom pláne priebe-
hu Valného zhromaždenia SKSI. Predstavenstvo prerokovalo ná-
vrhy jednotlivých regionálnych združení SKSI za členov mandá-
tovej, návrhovej a volebnej komisie VZ SKSI, ako aj návrhy za
overovateľov. Predstavenstvo následne prerokovalo celý program
zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI 2008.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Kyseľ, Ing. Kyseľ, Ing. Vrábel,
Ing. Burda, Ing. Hudoba, doc. Benko, Ing. Hanzel

Bod 6: Schválenie prihlášok kolektívnych členov
a dobrovoľných členov SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

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

Prihlášky za kolektívneho člena (právnická osoba) SKSI zasla-
li nasledujúce spoločnosti: ARS – PROJEKT s. r. o.; ASPA projekt
s. r. o.; AS – PROJEKT s. r. o.; ELPP, s. r. o.; GEO statik a. s.; H-AC
Projekt s. r. o.; HAJDÚ, s. r. o.; CHMEL, s. r. o.; INGART, s. r. o.;
ING – PRODUKT s. r. o.; INSVET s. r. o.; JUSKAL s. r. o.; kolomym-
cm, s. r. o.; KOVOPROJEKT ES spol. s r. o.; LM Clima, s. r. o.;
LEMA projekt, s. r. o.; MOSTAT, spol. s r. o.; O. P. EXPERT, s. r. o.;
PIPS SK s. r. o.; PROVAK s. r. o.; PT ENGINNERRING, s. r. o.; S.A.B.A
spol. s r. o.; SC STATIK s. r. o.; S – projekt, s. r. o.; Steel profil, s. r. o.;
ŠEBEŇ, s. r. o.; ÚVR Košice a. s.; Varga projekt s. r. o.; TECTUM –
GEOSYTHETIC s.r.o.; TDI – Kompleting, s. r. o.; TK Projekt, s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena – fyzická osoba SKSI zaslali:
FARBIAK Ján; FRANEK Ivan, Ing.; JÁNOŠ Marek, Ing.; KOCIAN
Maroš, Ing.; KOCIAN Stanislav; PAPAJÍK Stanislav; PĚTIOKÝ Pa-
vel, Ing.; PREKOP Jozef, Ing.; VOLŠÍK Alexander, Ing.

Bod 7: Kontrola uznesení z 21. zasadnutia predstavenstva
Predložili: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 21. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI č. 21.1 - 21.14, 21.16 - 21.20, 21.22 - 21.29 boli
splnené. Uznesenia č. 21.15 a 21.21 sa plnia priebežne.

Čo sa týka nominácií do volených orgánov SKSI vo voľbách
2008, nominácií sa vzdali: Ing. Jozef Kuzma (nominovaný na čle-
na Autorizačnej komisie), doc. Oto Makýš (nominovaný na člena
Etickej rady), Ing. Ján Kollár (nominovaný na člena Predstaven-
stva), prof. František Ohrablo (nominovaný na člena Predstaven-
stva), a Ing. Valéria Šepáková (nominovaná na členku Predsta-
venstva).
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Bod 8: Rôzne
Bod 8.1: Schválenie výkazu činností predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil členom Predstavenstva výkaz činností

predsedu SKSI za mesiace február – marec 2008.

Bod 9: Návrh uznesení z 22. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Uznesenia z 22. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 18. 4. 2008 o 17:30 hod.

Uznesenia z 22. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 22.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Lužicu a Ing. Mišíka za overo-

vateľov zápisu z 22. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5.
Uznesenie 22.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 22. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodu č. 8.1.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 5.
Uznesenie 22.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zasadnutí edi-

torov Technické pamiatky.
Uznesenie 22.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave XV.

stretnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 v Maďar-
sku. Členovia PR v termíne do 30. 4. môžu nahlásiť na Úrad SKSI
autorov ďalších príspevkov na Sprievodnú konferenciu.

Uznesenie 22.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o sprievodnom

programe veľtrhu CONECO / Racioenergia 2008.
Uznesenie 22.6
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení z 21. za-

sadnutia Predstavenstva SKSI.
Uznesenie 22.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zákonoch o

prijatí meny Euro v Slovenskej republike č. 659/2007 v znení zá-
kona č. 70/2008.

Uznesenie 22.8
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI

prof. Hudákovi.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 3.
Uznesenie 22.9
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.

Prokopovi.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomní: 3.
Uznesenie 22.10
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.

Šinkovi.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 22.11
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.

Šepákovej.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 22.12
Predstavenstvo schvaľuje udelenie finančnej odmeny vo výš-

ke 10 000 Sk pri odovzdávaní pamätnej medaily a ukladá predse-
dovi SKSI zabezpečiť odmeny z reprezentačného fondu.

Za: 9, proti: 1, zdržal sa: 4.
Uznesenie 22.13
Predstavenstvo schvaľuje udelenie ďakovného pozdravného

listu pre prof. Hajdu.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 22.14
Predstavenstvo schvaľuje udelenie ďakovného pozdravného

listu pre Ing. Kyseľa.
Za: 12, proti: 1, zdržal sa: 1.

Uznesenie 22.15
Predstavenstvo schvaľuje udelenie ďakovného pozdravného

listu pre prof. Majdúcha.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 22.16
Predstavenstvo schvaľuje Súhrnnú správu o činnosti a hospo-

dárení SKSI od VZ SKSI 2007 – materiál k bodu 6 VZ SKSI 2008.
Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 22.17
Predstavenstvo schvaľuje prezentáciu pre voľby do Predsta-

venstva SKSI vydaním súhrnného volebného lístku a na požiada-
nie člena pri prezentácii rozdelením splnomocnených hlasov na
dva volebné lístky.

Za: 8, proti: 2, zdržal sa: 4.
Uznesenie 22.18
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (Právnická osoba): ARS – PROJEKT
s. r. o.; ASPA projekt s. r. o.; AS – PROJEKT s. r. o.; ELPP, s. r. o.;
GEO statik a. s.; H-AC Projekt s. r. o.; HAJDÚ, s. r. o.; CHMEL, s. r. o.;
INGART, s. r. o.; ING – PRODUKT s. r. o.; INSVET s. r. o.; JUSKAL
s. r. o.; kolomymcm, s. r. o.; KOVOPROJEKT ES spol. s r. o.; LM
Clima, s. r. o.; LEMA projekt, s. r. o.; MOSTAT, spol. s r. o.; O. P.
EXPERT, s. r. o.; PIPS SK s. r. o.; PROVAK s. r. o.; PT ENGINNER-
RING, s. r. o.; S.A.B.A spol. s r. o.; SC STATIK s. r. o.; S – projekt,
s. r. o.; Steel profil, s. r. o.; ŠEBEŇ, s. r. o.; ÚVR Košice a. s.; Varga
projekt s. r. o.; TECTUM – GEOSYTHETIC s.r.o.; TDI – Kompleting,
s. r. o.; TK Projekt, s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za dobrovoľného člena
SKSI (Fyzická osoba):FARBIAK Ján; FRANEK Ivan, Ing.; JÁNOŠ
Marek, Ing.; KOCIAN Maroš, Ing.; KOCIAN Stanislav; PAPAJÍK
Stanislav; PĚTIOKÝ Pavel, Ing.; PREKOP Jozef, Ing.; VOLŠÍK Ale-
xander, Ing.; VOLŠÍK Alexander, Ing.

Za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 22.19
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace február – marec 2008.
Za: 13, proti: 0, zdržal sa:1.
Uznesenie 22.20
Predstavenstvo odporúča Valnému zhromaždeniu SKSI tajný

spôsob hlasovania vo voľbách do volených orgánov SKSI. Platný
volebný lístok je s označením predpísaného maximálneho počtu
kandidátov na kandidátke a vyčiarknutím ostatných kandidátov.
Opravuje sa kandidát č. 1 v kandidátke do Etickej rady SKSI: Ing.
Marián Flimmel.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 3.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. František Lužica, Ing. Dušan Mišík
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

! ! !  U P O Z O R N E N I E  ! ! !
Odstávka servera www.stn-online.sk v termíne 15. – 19. sep-
tembra 2008

Vážení členovia,
v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb elektronického prí-
stupu k normám STN pripravuje Slovenský ústav technickej nor-
malizácie (SÚTN) po dohode s SKSI odstávku servera www.stn-
online.sk v termíne od 15. do 19. septembra 2008. Spustenie no-
vého servera umožní zvýšenie rýchlosti internetového spojenia
a optimalizáciu databáz noriem STN (doplnenie všetkých do-
stupných noriem vrátane zrušených noriem).
V spolupráci so SÚTN je po spustení novej verzie taktiež pláno-
vané zjednodušenie spôsobu prihlasovania sa na server stn-on-
line tak, že s jedným prístupom budú pre Vás dostupné všetky
Vami predplatené balíky noriem STN.
Po spustení nového servera sa taktiež zjednoduší a urýchli elek-
tronické objednávanie noriem a umožní sa elektronická platba
za normy.
Server www.stn-online.sk bude znovu spustený dňa 20. septem-
bra 2008.
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mám STN. Snahou SKSI je dosiahnuť stav, aby každý člen mal
prístup k všetkým normám, ktoré pre svoju prácu potrebuje. V sú-
časnosti nie je možné normy kopírovať a tlačiť. SKSI sa bude
snažiť rokovať so Slovenským ústavom technickej normalizácie
(ďalej aj ako „SÚTN“) ohľadom sprístupnenia kopírovania a tla-
čenia noriem pre svojich členov, možno aj za podmienok vyššej
sumy pre SÚTN. Ing. Hudoba následne vyhlásil o 9.50 hod. de-
saťminútovú prestávku.

O 10.00 hod. Ing. Hudoba otvoril rokovanie VZ a vyhlásil ak-
tuálny počet prítomných účastníkov:

Počet všetkých prítomných členov: 163
Počet prítomných autorizovaných stavebných inžinierov
(ďalej aj ako „ASI“): 151
Počet prítomných dobrovoľných členov (ďalej aj ako „DČ“): 9
Počet prítomných právnických osôb (ďalej aj ako „PO“): 3
Počet splnomocnení: 1570
Spolu: 1733
Predsedajúci skonštatoval, že v zmysle Štatútu SKSI je Valné

zhromaždenie SKSI uznášaniaschopné s vyššie uvedeným poč-
tom prítomných a zastúpených členov SKSI.

4. Schválenie programu, overovateľov zápisu
Verejné hlasovanie prítomných členov za predložený program VZ.
Za: 163, proti: 0, zdržali sa: 0
Program Valného zhromaždenia bol schválený.
Verejné hlasovanie za navrhnutých zapisovateľov p. Vojtecho-

vú a Ing. Mozgaya.
Za: 163, proti: 0, zdržali sa: 0
Navrhnutí zapisovatelia boli schválení.
Verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisu Ing.

Hoťku a Ing. Antola.
Za: 161, proti: 0, zdržali sa: 2
Navrhnutí overovatelia boli schválení.

5. Voľba pracovných komisií Valného zhromaždenia SKSI
Verejné hlasovanie do mandátovej komisie v zložení: Ing. Vy-

skoč, Ing. Lužica, Ing. Beťko Ľ., Ing. Kollár, Ing. Matisko.
Za: 160, proti: 0, zdržali sa: 3
Mandátová komisia bola schválená v navrhnutom zložení.
Verejné hlasovanie do návrhovej komisie v zložení: Ing. Kin-

češ, Ing. Nash, Ing. Kyseľ, Ing. Hošala, Ing. Stasselová, Ing. Lunev,
Ing. Antol, Ing. Jakubov, Ing. Hrivík, Ing. Rybár.

Za: 159, proti: 1, zdržali sa: 3
Návrhová komisia bola schválená v navrhnutom zložení.
Verejné hlasovanie do volebnej komisie v zložení: Ing. Bohu-

nický, Ing. Kopaj, Ing. Alchus, Ing. Kati, Ing. Urban, Ing. Paňák L.,
Ing. Kružel, Ing. Heis, Ing. Havlíková, Ing. Netriová, Ing. Hrubovčák,
Ing. Kvočák, Ing. Paluška.

Za: 160, proti: 0, zdržali sa: 3
Volebná komisia bola schválená v navrhnutom zložení.
6. Súhrnná správa o činnosti a hospodárení SKSI
od Valného zhromaždenia SKSI 2007
Prof. Majdúch, predseda SKSI, v súhrnnej správe o činnosti

a hospodárení SKSI od VZ SKSI 2007 informoval, že sa pracovalo
v rovnakom zložení; od januára 2008 bez zosnulého doc. Fučilu.
Ďalej informoval o legislatívnej spolupráci so ZSPS, Slovenskou
komorou architektov pri novelizácii Stavebného zákona a o sna-
he SKSI zlepšiť možnosti prístupu členov k normám STN. Nový
termín „poskytovanie služieb“ nahradil termín „vybrané činnosti
vo výstavbe“. SKSI uzavrelo zmluvu o spolupráci so Spolkovou
inžinierskou komorou Nemecka Bundesingenieurkammer, ktorá
je prvou zmluvou o spolupráci, ktorú Spolková inžinierska komo-
ra uzavrela s inou inžinierskou komorou.

V časti o hospodárení prof. Majdúch informoval o finančnej
podpore seminárov pre členov SKSI. Správa audítora je priložená
v materiáloch k VZ. Na záver prof. Majdúch konštatoval, že SKSI
má každý rok finančný prírastok okolo 5 miliónov Sk, a na účtoch
regionálnych združení SKSI sú v súčasnosti prostriedky v sume
od 1 do 4 mil. Sk.

Zápisnica z Valného zhromaždenia SKSI

konaného 19. apríla 2008 v kongresovej sále
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl
SR v Trenčíne

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI,
hymna SR
Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inžinie-

rov (ďalej „SKSI“) otvoril o 9.00 hod. predseda SKSI prof. Maj-
dúch, ktorý privítal prítomných členov SKSI a pozvaných hostí.
Po sčítaní hlasov prítomných (71 prítomných členov, 722 splno-
mocnení) prof. Majdúch konštatoval, že Valné zhromaždenie SKSI
(ďalej aj ako „VZ“) nie je uznášaniaschopné a v zmysle § 33 Zá-
kona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizo-
vaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre-
rušil rokovanie na jednu hodinu.

Prof. Majdúch následne odovzdal vedenie rokovania Valné-
ho zhromaždenia Ing. Hudobovi, podpredsedovi SKSI pre vzde-
lávaciu činnosť.

Minútou ticha si všetci prítomní uctili pamiatku zosnulých
kolegov.

2. Vystúpenie pozvaných hostí
Počas prerušenia rokovania VZ vystúpili so svojimi príspevka-

mi jednotliví hostia:
� Ing. Škríp, poradca ministra pre stavebníctvo Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
tlmočil pozdrav pána ministra Janušeka, ktorý sa nemohol
zúčastniť VZ SKSI a poprial Valnému zhromaždeniu zdarný
priebeh.
� Prof. Kopáčik, dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave,
zhodnotil dobrú a aktívnu spoluprácu a ponúkol SKSI okolo
100 druhov postgraduálnych kurzov pre členov Komory.
� Doc. Kvočák, prodekan Stavebnej fakulty TU v Košiciach,
v zastúpení prof. Šenitkovej, dekanky Stavebnej fakulty TU,
poznamenal, že ich fakulta nebola zaradená do zoznamu
fakúlt, ktoré poskytujú adekvátne vzdelanie pre autorizáciu
v kategórii pozemné stavby, ale v blízkej dobe sa črtá
možnosť vyriešenia tohto stavu.
� Ing. Majerský, prezident Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska (ďalej aj ako „ZSPS“), vyzdvihol spoluprácu
so všetkými úniami, komorami a zväzmi. SKSI a ZSPS
spolupracovali pri pripomienkovaní novely Stavebného
zákona, ktorý nie je ešte prerokovaný v Legislatívnej rade
Vlády SR. Ďalej sa vyjadril ku koncepcii energetickej
hospodárnosti na Slovensku, a uistil SKSI, že spolupráca bude
naďalej pokračovať aj po Valnom zhromaždení.
� Ing. Kollárová, členka Prezídia Slovenského zväzu
stavebných inžinierov (ďalej aj ako „SZSI“), poďakovala
v zastúpení prof. Medelskej, prezidentky SZSI, za možnosť
publikovať príspevky SZSI v Inžinierskych informáciách SKSI,
za prenajatie priestorov pre SZSI, a taktiež za spoluprácu na
organizácii spoločných odborných podujatí. Následne
prečítala pozdravný list prof. Medelskej, prezidentky SZSI,
ktorá sa pre chorobu nemohla zúčastniť VZ SKSI.

3. Slávnostné udelenie Pamätných medailí SKSI
Prof. Majdúch odovzdal Pamätné medaily SKSI prof. Hudákovi,

Ing. Šinkovi a Ing. Šepákovej. Ing. Prokopovi bude medaila z dôvodu
neprítomnosti odovzdaná pri inej slávnostnej príležitosti.

Doc. Benko, podpredseda SKSI pre zahraničné vzťahy, odo-
vzdal ďakovné listy SKSI doc. Hajduovi, Ing. Kyseľovi a prof. Maj-
dúchovi.

Ing. Nevický, Ing. Kyseľ a prof. Majdúch odovzdali regionál-
ne ocenenia prof. Kaldararovi, Ing. Šinkovi a Ing. Hudobovi. Doc.
Makýšovi bude regionálne ocenenie odovzdané pri inej slávnost-
nej príležitosti.

Doc. Benko následne informoval prítomných o nových po-
znatkoch v súvislosti s elektronickým prístupom členov SKSI k nor-
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7. Správa Autorizačnej komisie SKSI
Prof. Juhás, predseda Autorizačnej komisie, vo svojom vystú-

pení konštatoval, že komisia sa snažila napĺňať svoje hlavné po-
slanie čo najlepšie - v zmysle novelizácie zákona a vnútorných
predpisov SKSI. Autorizácie sa uskutočňovali štvrťročne vo vo-
pred oznámených termínoch a mali vysokú úroveň. Každého ter-
mínu sa zúčastnilo okolo 50 uchádzačov. Prof. Juhás sa na záver
poďakoval celej komisii za aktívnu prácu.

8. Správa Disciplinárnej komisie SKSI
Ing. Hanzel, predseda Disciplinárnej komisie, informoval, že

na základe volieb členov Disciplinárnej komisie SKSI, ktoré sa
uskutočnili na Valnom zhromaždení SKSI 2007, pracuje komisia
v novom zložení od decembra 2007. Komisia v dvoch prípadoch
zastavila disciplinárne konanie a v dvoch prípadoch sa postupo-
valo v súlade s Disciplinárnym poriadkom SKSI. Ďalej informoval,
že pri rozporoch medzi dvomi právnickými osobami rozhoduje
súd, nie SKSI.

9. Správa Dozornej rady SKSI
Ing. Vrábel, predseda Dozornej rady, skonštatoval, že z finanč-

ného hľadiska nie sú pochybnosti o finančných tokoch v SKSI.

10. Správa Etickej rady SKSI
Prof. Turček, predseda Etickej rady, informoval, že intenzita

práce rady bola v zmysle podnetov podaných na Úrad SKSI. Jed-
nalo sa o sťažnosti na nekvalitu práce, zneužitie pečiatky, nedo-
držanie projektu jednoduchej stavby, nedodržanie ústnej doho-
dy medzi ASI, sťažnosť ASI na nedostatky v projektovej dokumen-
tácii, a konflikt privlastnenia si projektu.

Následne boli vyhlásení predsedovia pracovných komisií VZ,
ktorých si spomedzi seba zvolili členovia jednotlivých pracovných
komisií. Ing. Stasselová bola zvolená za predsedníčku návrhovej
komisie, Ing. Urban bol zvolený za predsedu volebnej komisie
a Ing. Vyskoč bol zvolený za predsedu mandátovej komisie.

11. Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia
SKSI zo dňa 9. júna 2007
Doc. Benko informoval o splnených a priebežne plnených

uzneseniach z VZ SKSI 2005 a z VZ SKSI 2007, ktoré sú konkrét-
ne vymenované v materiáloch na VZ SKSI 2008, ktoré prítomní
členovia dostali pri prezentácii.

Následne boli vyhlásené výsledky priebežného spočítania hlasov:
Počet všetkých prítomných členov: 170
Počet splnomocnení: 1675
Spolu: 1845

12. Diskusia k predloženým správam
V rámci diskusie k predneseným správam so svojimi príspev-

kami vystúpili:
� Ing. Hoťka, Ing. Suchánková: Návrh uznesenia z VZ SKSI
2007 ohľadom inžiniera pre stavebnú fyziku nebol na VZ SKSI
2007 prijatý.
� Odpoveď: Návrh na uznesenie je možné odovzdať
v písomnej forme návrhovej komisii.
� doc. Gramblička: Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků ve výstavbě vydáva pre svojich členov CD nosič
s metodickými, informačnými a podnikateľskými informáciami.
Mohli by sme byť spokojní, keby sme takéto informácie aj my
dávali členom.
� Odpoveď: Ing. Špánik: tieto informácie nie sú bezplatné,
ale hradené z členského príspevku. Členovia majú právo
vybrať si druh literatúry, za ktorú platia.
� Ing. Nasch: Navrhol, aby sa VZ uznieslo na tom, čo je to
disciplinárny priestupok, nakoľko zo zákona vyplýva málo.
V Rakúsku je disciplinárny priestupok definovaný ako
„poškodenie dobrého mena komory“. Taktiež žiada tvrdšie
postihy za opečiatkovanie cudzieho projektu.
Ing. Hudoba, predsedajúci prvej časti VZ, následne ukončil
diskusiu k predneseným správam a odovzdal vedenie
rokovania VZ prof. Majdúchovi, predsedovi SKSI.

Informácia o spôsobe hlasovania na VZ
Prof. Majdúch prítomných oboznámil so spôsobom hlasova-

nia na VZ a to, kedy sa hlasuje bez zastúpenia, a kedy so zastúpe-
ním, kedy hlasujú len ASI a kedy všetci členovia, a kto spočítava
hlasy. Následne prebehla diskusia k voľbám do volených orgá-
nov SKSI.

13. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti
Valného zhromaždenia SKSI
Ing. Vyskoč, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-

vu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ:
Počet členov SKSI – ASI: 4794
Počet členov SKSI – DČ: 203
Počet členov SKSI – PO: 149
Počet členov SKSI – SPOLU: 5146
Počet všetkých prítomných členov: 163
Počet prítomných ASI: 151
Počet prítomných DČ: 9
Počet prítomných PO: 3
Počet splnomocnení: 1670
Spolu: 1833 (35,62 %)
Prof. Majdúch informoval o spôsobe uznávania splnomocne-

ní. Platné sú tie splnomocnenia, ktoré obsahujú originály oboch
autorizačných pečiatok. Sporné prípady rozhodla mandátová
komisia v zmysle platných zásad.

Hlasovanie za tajný spôsob hlasovania volieb do volených
orgánov SKSI.
Za: 1831, proti: 2, zdržali sa: 0
Valné zhromaždenie SKSI schválilo tajný spôsob hlasovania

do volených orgánov SKSI.

Hlasovanie o spôsobe vyhodnocovania volieb do
Predstavenstva SKSI podľa vysvetleného kľúča.
Za: 1674, proti: 31, zdržali sa: 128
Valné zhromaždenie SKSI schválilo spôsob vyhodnocovania

volieb podľa vysvetleného kľúča, odporúčaného Predstavenstvom
SKSI.

Volebná komisia preverila, či sú volebné schránky prázdne,
a následne ich uzamkla. Ing. Urban, predseda volebnej komisie,
vysvetlil prítomným spôsob vypĺňania volebných lístkov a maxi-
málny počet kandidátov, ktorých hlasujúci môžu vyznačiť na hla-
sovacom lístku, aby bol lístok platný.

14. Návrh nových kandidátov z pléna do volených orgánov
SKSI
Následne bol poskytnutý priestor predložiť ďalšie návrhy z plé-

na na kandidátov do jednotlivých volených orgánov SKSI. Ing.
Kati bol navrhnutý na kandidáta do Dozornej rady SKSI. Návrhy
nových kandidátov do Predstavenstva, Autorizačnej komisie a Etic-
kej rady neboli predložené. Kandidátka do Dozornej rady SKSI
bola doplnená o Ing. Katiho a kandidátky do Predstavenstva,
Autorizačnej komisie a Etickej rady ostali pôvodné.

Ing. Vyskoč, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splno-
mocnení k 12:25 hod.:

Počet všetkých prítomných členov: 172
Počet splnomocnení: 1661
Spolu: 1833

15. Voľby orgánov SKSI – 1. časť: voľba Predstavenstva SKSI,
Autorizačnej komisie SKSI, Dozornej rady SKSI, Etickej rady
SKSI
V zmysle volebného poriadku SKSI prebehli tajným hlasova-

ním voľby do volených orgánov SKSI – do Predstavenstva SKSI,
Autorizačnej komisie SKSI, Dozornej rady SKSI a do Etickej rady
SKSI. Po odovzdaní hlasovacích lístkov do volebných schránok,
predseda volebnej komisie schránky zabezpečil na vyhodnoco-
vanie hlasovania.

16. Obedňajšia prestávka
Rokovanie bolo prerušené do 13:30 hod.
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17. Schválenie hospodárenia SKSI za rok 2007

18. Návrhy rozpočtov SKSI na roky 2009 a 2010
Ing. Mišík, podpredseda SKSI pre ekonomiku, predniesol in-

formácie o hospodárení SKSI v roku 2007. Prítomných obozná-
mil s porovnaním rozpočtovaných výnosov a nákladov a so sku-
točným stavom. Taktiež informoval o sume prijatého členského
príspevku za rok 2008 a o spôsobe prerozdelenia na jednotlivé
regionálne združenia SKSI. Ing. Mišík následne prečítal Správu
nezávislého audítora k účtovnej závierke SKSI. Prítomným objas-
nil jednotlivé položky rozpočtu SKSI na rok 2009 a rozpočtu SKSI
na rok 2010. Všetky vyššie uvedené materiály dostali prítomní čle-
novia v písomnej forme pri prezentácii.

Ing. Vyskoč, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov: 152
Počet splnomocnení: 1655
Spolu: 1807

19. Návrh a schválenie zmien vnútorných poriadkov SKSI

20. Všeobecná diskusia
Rokovanie viedol Ing. Hudoba. V rámci všeobecnej diskusie

so svojimi príspevkami vystúpili:
� Ing. Nasch: Komora má veľa neplatičov členského
príspevku – právnických osôb.
� Odpoveď – prof. Majdúch: Skonštatoval, že za posledné
obdobie SKSI zaznamenala nárast dobrovoľných členov
– právnické osoby a informoval, že sa podarilo Komore
všeobecne vymôcť nedoplatky na členských príspevkoch.
� Doc. Gramblička: V návrhu rozpočtu SKSI na roky 2009
a 2010 nie sú zahrnuté náklady na časopis Projekt – Stavba.
� Odpoveď – prof. Majdúch: Časopis Projekt – Stavba je
samostatná položka, ktorá sa prerozdeľuje v závislosti od počtu
členov jednotlivých regionálnych združení SKSI.

Verejné hlasovanie za schválenie hospodárenia SKSI
za rok 2007.
Za: 1800, proti: 0, zdržali sa: 7
Hospodárenie SKSI za rok 2007 bolo schválené.

Diskusia k bodu 18 programu (Návrhy rozpočtov SKSI na roky
2009 a 2010):

� Ak má Komora dostatok finančných prostriedkov,
zbytočne ich nečerpajme, a znížme členské príspevky
� Odpoveď – prof. Majdúch: Členské na rok 2009 bude
upravené na sumu vo výške 100 EUR vrátane poplatku za
elektronický prístup k normám STN.
Verejné hlasovanie za schválenie rozpočtu SKSI na rok 2009

a rozpočtu SKSI na rok 2010 podľa predložených návrhov.
Za: 1806, proti: 0, zdržali sa: 1
Rozpočty SKSI na roky 2009 a 2010 boli schválené.

Diskusia k bodu 19 programu (Návrh a schválenie zmien vnú-
torných poriadkov SKSI):

� Ing. Nevický: Navrhol do uznesenia VZ zapracovať do
vnútorných poriadkov zmeny týkajúce sa právnych
predpisov, poveriť prepočítaním sumy v Štatúte SKSI na menu
Euro, ustanoviť členský príspevok na rok 2009 vo výške
100 EUR, poveriť novozvoleného prvého podpredsedu SKSI
štatutárnym zastupovaním Komory, a poveriť druhého
podpredsedu SKSI výkonom činností voči regionálnym
združeniam SKSI.
� Ing. Hoťka: Je nelogické, aby podpredseda SKSI zvolával
schôdze regionálnych združení SKSI.
� Ing. Nasch: Navrhol zapracovať do vnútorných poriadkov
SKSI zmeny týkajúce sa novelizácie právnych predpisov SR.
� Ing. Galko: Navrhol prepočítať aj ostatné členské príspevky
na menu Euro.

� Odpoveď – prof. Majdúch: Ostatné členské príspevky sa
budú prepočítavať na menu Euro, meniť sa bude len základný
členský príspevok SKSI.

21. Výsledky volieb do volených orgánov SKSI
Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-

lieb do Predstavenstva SKSI:
Počet odovzdaných volebných lístkov: 169
Počet platných volebných lístkov: 168
Počet neplatných volebných lístkov: 1
Ing. Ján Petržala – 1599 hlasov
Ing. Anton Vyskoč – 1325 hlasov
doc. Vladimír Benko – 1113 hlasov
prof. Dušan Majdúch – 1027 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Bratislava)
Ing. Jozef Ďurďa – 902 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Bratislava)
Ing. Edita Cmarková – 1053 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Trnava)
Ing. Stanislav Chmelo – 830 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Trnava)
doc. Štefan Kolcun – 828 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Pavol Šaling – 807 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Dušan Mišík – 886 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Žilina)
Ing. Ján Ďurica– 966 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica)

Za náhradníkov do Predstavenstva boli zvolení:
Ing. Vladimír Hanzel  – 888 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Bratislava)
Ing. Jozef Kurimský – 681 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Ján Kyseľ – 768 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Trnava)
Ing. Boris Vrábel – 839 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Žilina)
Ing. Igor Zigo – 272 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica)

Následne pokračovala všeobecná diskusia a so svojimi prí-
spevkami vystúpili:

� Ing. Hoťka: Diskutoval k otázke celoživotného vzdelávania
autorizovaných stavebných inžinierov, a do uznesenia
navrhol presadzovať zachovanie terajšieho stavu.
� Ing. Thomka: Rozoberal otázku kvality školení k skúške
odbornej spôsobilosti pre energetickú hospodárnosť budov.
Je potrebné vyjasniť problematiku v tejto oblasti.
� Ing. Nevický: Informoval o príprave zákona o celoživotnom
vzdelávaní.
� Ing. Špánik: Navrhol dobrovoľný výber publikácií pre
členov Komory.
Na základe porady novozvolených jedenástich členov nové-

ho Predstavenstva SKSI a členov volebnej komisie oznámil Ing.
Urban, predseda volebnej komisie, kandidátov na predsedu SKSI
a podpredsedov SKSI:

Kandidáti na funkciu predsedu SKSI v abecednom poradí:
� Ing. Jozef Ďurďa
� prof. Dušan Majdúch.
Ing. Urban oznámil, že doc. Benko sa vzdal kandidatúry na

funkciu predsedu SKSI. Vo voľbách na predsedu SKSI označia
hlasujúci na volebnom lístku jedného z dvoch vyššie uvedených
kandidátov.

Kandidáti na funkcie dvoch podpredsedov SKSI v abecednom
poradí:

� doc. Vladimír Benko
� Ing. Edita Cmarková
� doc. Štefan Kolcun
� Ing. Dušan Mišík.
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Vo voľbách na dvoch podpredsedov SKSI označia hlasujúci na
volebnom lístku dvoch zo štyroch vyššie uvedených kandidátov.

Verejné hlasovanie za tajný spôsob hlasovania volieb na pred-
sedu SKSI a na dvoch podpredsedov SKSI.

Za: 1807, proti: 0, zdržali sa: 0
Valné zhromaždenie SKSI schválilo tajný spôsob hlasovania

na predsedu SKSI a na dvoch podpredsedov SKSI.

15. Voľby orgánov SKSI – 2. časť: voľba predsedu SKSI
a dvoch podpredsedov SKSI
V zmysle volebného poriadku SKSI prebehli tajným hlasova-

ním voľby na predsedu SKSI a dvoch podpredsedov SKSI.
Ing. Vyskoč, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-

vu mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov: 154
Počet splnomocnení: 1673
Spolu: 1827
Po odovzdaní hlasovacích lístkov do volebných schránok,

predseda volebnej komisie schránky zabezpečil na vyhodnoco-
vanie hlasovania.

20. Všeobecná diskusia – pokračovanie
Následne pokračovala všeobecná diskusia a so svojimi prí-

spevkami vystúpili:
� Ing. Lehocký: Navrhol, aby projektanti elektrotechnici
– členovia Komory – vykonávali svoju prácu len na základe
písomných zmlúv
� Odpoveď – prof. Majdúch: SKSI nemôže prikazovať
členom Komory podpisovanie zmlúv.
� Ing. Juríček: navrhol prehodnotiť regionálne rozdelenie SKSI.
� Ing. Bajza: Skonštatoval zlú pripravenosť zákona o energetickej
hospodárnosti budov a zbytočnosť energetickej certifikácie
budov v prípade dobrého stavbyvedúceho a stavebného
dozora pri novostavbe.
� Odpoveď – prof. Majdúch: SKSI zákon nepripravila,
Komora len organizuje skúšky odbornej spôsobilosti. SKSI
vyzývala svojich členov k pripomienkovaniu zákona, avšak
členovia neprejavili záujem o pripomienkovanie tohto
zákona. Komora v súčasnosti vedie dva zoznamy osôb
odborne spôsobilých pre energetickú certifikáciu budov.
V prvom zozname sú vedení absolventi skúšok odbornej
spôsobilosti, a v druhom zozname sú vedení tí absolventi, ktorí
si už založili aj živnosť pre energetickú certifikáciu, a teda ju
už môžu vykonávať.
� Ing. Ruják: Informoval, že bol Komorou menovaný na
spracovanie pripomienok, návrhov na doplnenie zoznamu
technických noriem pre členov SKSI ohľadom elektronického
prístupu členov SKSI k normám STN. V prípade problémov
ho môžu členovia SKSI kontaktovať. Kontaktné údaje sú
zverejnené na webovej stránke www.sksi.sk.
� doc. Benko: Doplnil, že v súčasnosti sa SKSI snaží zabezpečiť
členom prístup k všetkým normám STN, ktoré k práci
potrebujú.
� Ing. Kinčeš: Skonštatoval, že ako elektrikár necíti potrebu
byť členom SKSI. Požaduje kľúč, aby sa do Predstavenstva SKSI
dostali všetky kategórie ASI.
� Odpoveď – prof. Majdúch: Bola zabezpečená rovnaká
možnosť pre každého člena SKSI kandidovať a byť zvolený
do volených orgánov SKSI.
� prof. Puškár: Ako člen skúšobnej komisie sa vyjadril
k skúškam odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu
budov.
� prof. Majdúch: Doplnil, že SKSI sa bude zaoberať školeniami
k skúškam odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu
budov, ako aj výškou honorárov za skúšky.

22. Návrh na schválenie uznesení VZ 2008
Návrh uznesení Valného zhromaždenia predložila Ing. Stas-

selová:

1. ČASŤ UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKSI

I. VZ berie na vedomie:
1. Súhrnnú správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného

zhromaždenia SKSI 2007, prednesenú predsedom SKSI prof. Ing.
Dušanom Majdúchom, PhD.

2. Správu Autorizačnej komisie SKSI, prednesenú predsedom
Autorizačnej komisie SKSI prof. Ing. Pavlom Juhásom, DrSc.

3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI, prednesenú predsedom
Disciplinárnej komisie SKSI Ing. Vladimírom Hanzelom

4. Správu Dozornej rady SKSI, prednesenú predsedom Do-
zornej rady SKSI Ing. Borisom Vráblom, CSc.

5. Správu Etickej rady SKSI, prednesenú predsedom Etickej
rady SKSI prof. Ing. Petrom Turčekom, PhD.

6. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Valného zhromaždenia SKSI, prednesenú doc. Dipl.- Ing. Dr. Vla-
dimírom Benkom, PhD.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Ročnú účtovnú závierku SKSI za rok 2007
2. Návrh rozpočtu na rok 2009, návrh rozpočtu na rok 2010
3. Plán nosných úloh SKSI pre roky 2008 – 2012
4. V prípade prijatia Eura základný členský príspevok vrátane

poplatku za prístup k STN v sume 100 Eur od 1. januára 2009
alebo v prípade neprijatia Eura 3250 Sk ročne

5. Za zástupcu štatutára 1. podpredsedu SKSI a 2. podpred-
sedu SKSI ako univerzálne povereného vystupovaním a agendou
regionálnych združení

6. Výsledky volieb do Predstavenstva SKSI, oznámené pred-
sedom volebnej komisie Ing. Urbanom.

Ing. Vyskoč, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov: 109
Počet splnomocnení: 1172
Spolu: 1281
Verejné hlasovanie za 1. časť uznesenia Valného zhromažde-

nia SKSI:
Za: 1120, proti: 0, zdržali sa: 161
1. časť uznesenia Valného zhromaždenia SKSI bola prijatá.

21. Výsledky volieb do volených orgánov SKSI
– pokračovanie
Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-

lieb do Autorizačnej komisie SKSI:
Počet odovzdaných volebných lístkov: 169
Počet platných volebných lístkov: 168
Počet neplatných volebných lístkov: 1
Ing. Eva Darina Stasselová – 1430 hlasov

pozemné stavby
Ing. Bohumil Bohunický – 986 hlasov

statika stavieb
Ing. Ján Tomko – 1180 hlasov

dopravné stavby
Ing. Marián Slosarčík – 1376 hlasov

elektrotechnické zariadenia
Ing. Pavel Niňaj – 1364 hlasov

technické vybavenie stavieb
Ing. Jaroslav Prokop – 781 hlasov

technologické vybavenia stavieb
Ing. Ján Heriban – 1087 hlasov

vodohospodárske stavby
doc. Michal Božík – 886 hlasov

vedenie uskutočňovania stavieb
JUDr. Oľga Kopšová – 1655 hlasov

právnické vzdelanie
Ing. František Solár – 1359 hlasov

pozemné stavby
Ing. František Kinčeš – 732 hlasov

elektrotechnické zariadenia
Ing. Pavel Filip – 842 hlasov

technické vybavenie stavieb
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Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-
lieb do Dozornej rady SKSI:

Počet odovzdaných volebných lístkov: 169
Počet platných volebných lístkov: 167
Počet neplatných volebných lístkov: 2
Ing. Oľga Szabóová – 891 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Bratislava)
Ing. Marián Petráš – 820 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Trnava)
Ing. Vladimír Durbák – 1593 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Ján Potoma – 1385 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Žilina)
Ing. Adolf Lunev – 1210 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica)
Ing. Jaroslav Ganádik – 777 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Mária Ďurčáková – 1464 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-

lieb do Etickej rady SKSI:
Počet odovzdaných volebných lístkov: 169
Počet platných volebných lístkov: 168
Počet neplatných volebných lístkov: 1
Ing. Oľga Szabóová – 266 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Bratislava)
Ing. Mária Kupčová – 1657 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Trnava)
Ing. Marián Flimel, CSc. – 1700 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Stanislav Hošala – 1027 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Žilina)
Ing. Ivan Tasler – 1692 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica)
Ing. Stanislava Horňáková – 1290 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)
Ing. Eva Rabajdová – 1138 hlasov

(Regionálne združenie SKSI Košice)

Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-
lieb na dvoch podpredsedov SKSI:

Počet odovzdaných volebných lístkov: 152
Počet platných volebných lístkov: 145
Počet neplatných volebných lístkov: 7

doc. Vladimír Benko – 1238 hlasov
1. podpredseda SKSI

doc. Štefan Kolcun – 820 hlasov
2. podpredseda SKSI

Ing. Urban informoval, že Ing. Dušan Mišík získal 768 hlasov
a Ing. Edita Cmarková získala 655 hlasov.

Ing. Urban, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-
lieb na predsedu SKSI:

Počet odovzdaných volebných lístkov: 152
Počet platných volebných lístkov: 147
Počet neplatných volebných lístkov: 5

prof. Dušan Majdúch – 985 hlasov
predseda SKSI

Ing. Urban informoval, že Ing. Jozef Ďurďa získal 813 hlasov.
Ing. Hudoba poďakoval celej volebnej komisii i pracovníkom,

ktorí pripravovali Valné zhromaždenie SKSI.

22. Návrh na schválenie uznesení VZ 2008 – pokračovanie
Nasledovala príprava a odsúhlasovanie 2. časti uznesenia ná-

vrhovej komisie – písomné návrhy do uznesenia, ktoré prečítala
Ing. Stasselová, predsedníčka návrhovej komisie.

Odsúhlasenie doplňujúcich písomných návrhov
do uznesenia Valného zhromaždenia SKSI
Za: 1233, proti: 20, zdržali sa: 28
Doplňujúce písomné návrhy do uznesenia boli schválené.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
7. Výsledky volieb do Autorizačnej komisie SKSI
8. Výsledky volieb do Dozornej rady SKSI
9. Výsledky volieb do Etickej rady SKSI
10. Výsledky volieb predsedu SKSI
11. Výsledky volieb podpredsedov SKSI

III. Valné zhromaždenie ukladá:
1. Pripraviť zmeny vnútorných poriadkov vyplývajúcich z práv-

nych predpisov dotýkajúcich sa činností SKSI
2. V prípade prijatia zákona podľa konverzného kurzu Eura pre-

počítať náležitosti v Štatúte SKSI, čl. 28 – Finančné hospodárenie,
čl. 29 – Rozpočet a hospodárenie a čl. 30 Odmeny a úhrady

3. Prerokovať a pripraviť návrhy na riešenie, vyplývajúce z pí-
somne predložených návrhov, námetov a pripomienok, prípadne
ostatných námetov vyplývajúcich z ústnej diskusie:

a) Presadzovať v legislatíve rozšírenie odborných činností vo
výstavbe o kategóriu autorizácie „Inžinier pre stavebnú fyziku“
(Ing. Hoťka a Ing. Suchánková)

b) Presadzovať zachovanie terajšieho právneho stavu v ob-
lasti celoživotného vzdelávania členov SKSI tak, ako je definova-
ný v platnom znení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov a vo vnútorných poriadkoch SKSI (Ing. Hoťka)

c) V spolupráci s Disciplinárnou komisiou SKSI a Etickou radou
SKSI vypracovať obsah pojmu „disciplinárny priestupok“ s ohľa-
dom na poškodzovanie dobrého mena SKSI (Ing. Nasch)

d) Vyvinúť legislatívnu iniciatívu s cieľom vypustiť ods. 2 § 35
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (Ing. Hoťka)

e) Prehodnotiť regionálne rozdelenie Slovenskej republiky
z hľadiska dostupnosti sídla regiónu, ekonomickej náročnosti
a rovnomernejšieho zastúpenia členmi regiónu (Ing. Juríček)

f) Vyvinúť legislatívne úsilie v smere riešenia elektrotechniky
mimo SKSI (Ing. Lehocký)

g) Vyvinúť legislatívne úsilia a pripraviť na najbližšie Valné zhro-
maždenie SKSI návrh úpravy vnútorných poriadkov – Štatútu SKSI
– nasledovne:

g1) Iniciatívne skupiny členov SKSI môžu vytvárať odborné
sekcie na základe rovnakej alebo príbuznej odbornej orientácie.
Odborné sekcie sú organizované prednostne na územnom princí-
pe podľa dohody členov sekcie a pôsobia na regionálnej úrovni,

g2) Odborná sekcia je vnútornou organizačnou jednotkou
SKSI a môže v oblasti svojej pôsobnosti hospodáriť s pridelenými
finančnými prostriedkami, zaujímať odborné stanoviská a vystu-
povať navonok SKSI,

g3) Organizačné podrobnosti stanovia dohody členov SKSI
na regionálnej a medziregionálnej úrovni (Ing. Lehocký)

h) Hľadať právne možnosti na zaviazanie členov SKSI posky-
tovať služby iba na základe písomne uzatvorenej zmluvy alebo
ekvivalentného dokumentu a predložiť návrh riešenia na najbliž-
šie Valné zhromaždenie SKSI (Ing. Lehocký).

Verejné hlasovanie za schválenie celého uznesenia
Valného zhromaždenia
Za: 1173, proti: 0, zdržali sa: 108
Celé uznesenie Valného zhromaždenia bolo schválené.
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Uznesenie z Valného zhromaždenia

Slovenskej komory stavebných inžinierov,

konaného 19. apríla 2008 v kongresovej sále
Kultúrneho a metodického centra Ozbrojených síl
SR v Trenčíne

I. VZ berie na vedomie:
1. Súhrnnú správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného

zhromaždenia SKSI 2007, prednesenú predsedom SKSI prof. Ing.
Dušanom Majdúchom, PhD.

2. Správu Autorizačnej komisie SKSI, prednesenú predsedom
Autorizačnej komisie SKSI prof. Ing. Pavlom Juhásom, DrSc.

3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI, prednesenú predsedom
Disciplinárnej komisie SKSI Ing. Vladimírom Hanzelom

4. Správu Dozornej rady SKSI, prednesenú predsedom Do-
zornej rady SKSI Ing. Borisom Vráblom, CSc.

5. Správu Etickej rady SKSI, prednesenú predsedom Etickej
rady SKSI prof. Ing. Petrom Turčekom, PhD.

6. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Valného zhromaždenia SKSI, prednesenú doc. Dipl.- Ing. Dr. Vla-
dimírom Benkom, PhD.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Ročnú účtovnú závierku SKSI za rok 2007
2. Návrh rozpočtu na rok 2009, návrh rozpočtu na rok 2010
3. Plán nosných úloh SKSI pre roky 2008 – 2012
4. V prípade prijatia Eura základný členský príspevok vrátane

poplatku za prístup k STN v sume 100 Eur od 1. januára 2009
alebo v prípade neprijatia Eura 3250 Sk ročne

5. Za zástupcu štatutára 1. podpredsedu SKSI a 2. podpred-
sedu SKSI ako univerzálne povereného vystupovaním a agendou
regionálnych združení

6. Výsledky volieb do Predstavenstva SKSI, oznámené pred-
sedom volebnej komisie Ing. Urbanom: Ing. Ján Petržala; Ing. An-
ton Vyskoč; doc. Vladimír Benko; prof. Dušan Majdúch; Ing. Jo-
zef Ďurďa; Ing. Edita Cmarková; Ing. Stanislav Chmelo; doc. Šte-
fan Kolcun; Ing. Pavol Šaling; Ing. Dušan Mišík; Ing. Ján Ďurica.

7. Výsledky volieb do Autorizačnej komisie SKSI: Ing. Eva Da-
rina Stasselová; Ing. Bohumil Bohunický; Ing. Ján Tomko; Ing.
Marián Slosarčík; Ing. Pavel Niňaj; Ing. Jaroslav Prokop; Ing. Ján
Heriban; doc. Michal Božík; JUDr. Oľga Kopšová; Ing. František
Solár; Ing. František Kinčeš; Ing. Pavel Filip.

8. Výsledky volieb do Dozornej rady SKSI: Ing. Oľga Szabóo-
vá; Ing. Marián Petráš; Ing. Vladimír Durbák; Ing. Ján Potoma; Ing.
Adolf Lunev; Ing. Jaroslav Ganadík; Ing. Mária Ďurčáková.

9. Výsledky volieb do Etickej rady SKSI: Ing. Oľga Szabóová;
Ing. Mária Kupčová; Ing. Marián Flimel; Ing. Stanislav Hošala; Ing.
Ivan Tasler; Ing. Stanislava Horňáková; Ing. Eva Rabajdová.

10. Výsledky volieb predsedu SKSI: prof. Dušan Majdúch, pred-
seda SKSI.

11. Výsledky volieb podpredsedov SKSI: doc. Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI; doc. Štefan Kolcun, 2. podpredseda SKSI.

III. Valné zhromaždenie ukladá:
1. Pripraviť zmeny vnútorných poriadkov vyplývajúcich z práv-

nych predpisov dotýkajúcich sa činnosti SKSI
2. V prípade prijatia zákona podľa konverzného kurzu Eura pre-

počítať náležitosti v Štatúte SKSI, čl. 28 – Finančné hospodárenie,
čl. 29 – Rozpočet a hospodárenie a čl. 30 Odmeny a úhrady

3. Prerokovať a pripraviť návrhy na riešenie, vyplývajúce z pí-
somne predložených návrhov, námetov a pripomienok, prípadne
ostatných námetov vyplývajúcich z ústnej diskusie:

a) Presadzovať v legislatíve rozšírenie odborných činností vo
výstavbe o kategóriu autorizácie „Inžinier pre stavebnú fyziku“

b) Presadzovať zachovanie terajšieho právneho stavu v ob-
lasti celoživotného vzdelávania členov SKSI tak, ako je definova-
ný v platnom znení zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších

predpisov a vo vnútorných poriadkoch SKSI
c) V spolupráci s Disciplinárnou komisiou SKSI a Etickou ra-

dou SKSI vypracovať obsah pojmu „disciplinárny priestupok“ s ohľa-
dom na poškodzovanie dobrého mena SKSI

d) Vyvinúť legislatívnu iniciatívu s cieľom vypustiť ods. 2 § 35
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

e) Prehodnotiť regionálne rozdelenie Slovenskej republiky
z hľadiska dostupnosti sídla regiónu, ekonomickej náročnosti a rov-
nomernejšieho zastúpenia členmi regiónu

f) Vyvinúť legislatívne úsilie v smere riešenia elektrotechniky
mimo SKSI

g) Vyvinúť legislatívne úsilia a pripraviť na najbližšie Valné
zhromaždenie SKSI návrh úpravy vnútorných poriadkov – Štatú-
tu SKSI – nasledovne:

g1) Iniciatívne skupiny členov SKSI môžu vytvárať odborné sek-
cie na základe rovnakej alebo príbuznej odbornej orientácie. Od-
borné sekcie sú organizované prednostne na územnom princípe
podľa dohody členov sekcie a pôsobia na regionálnej úrovni,

g2) Odborná sekcia je vnútornou organizačnou jednotkou
SKSI a môže v oblasti svojej pôsobnosti hospodáriť s pridelenými
finančnými prostriedkami, zaujímať odborné stanoviská a vystu-
povať navonok SKSI,

g3) Organizačné podrobnosti stanovia dohody členov SKSI
na regionálnej a medziregionálnej úrovni.

h) Hľadať právne možnosti na zaviazanie členov SKSI posky-
tovať služby iba na základe písomne uzatvorenej zmluvy alebo
ekvivalentného dokumentu a predložiť návrh riešenia na najbliž-
šie Valné zhromaždenie SKSI.

Prof. Majdúch poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukon-
čil rokovanie Valného zhromaždenia SKSI 2008 o 17:40 hod.

V Trenčíne, dňa 19. apríla 2008

Zapisovateľka: Janka Vojtechová,
prednostka Regionálnej kancelárie SKSI Žilina

Overovatelia: Ing. Jozef Antol, Ing. Martin Hoťka, CSc.
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Ing. Lehocký dňa 5. mája 2008 zaslal písomne pripomienku
k zápisu z Valného zhromaždenia SKSI 2008 zo dňa 19. 4. 2008,
že jeho uznesenie nebolo uvedené v plnom znení:

„Valné zhromaždenie nepovažuje za vhodné ponechať elektro-
technické zariadenia v pôsobnosti SKSI a ukladá predstavenstvu vy-
vinúť legislatívne úsilie v smere riešenia elektrotechniky mimo SKSI.“

Na jeho žiadosť zverejňujeme vyššie uvedené plné znenie
navrhovaného uznesenia; Ing Lehocký netrvá na doplnení zápisu
v uvedenom zmysle.

Zápis a uznesenia z 1. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 6. mája 2008 v zasadacej miestnosti
Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Mozgay (riaditeľ Úradu SKSI), Mgr.
Zlatňanská (zapisovateľka), pozvaní hostia

Ospravedlnený: Ing. Vyskoč

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 1. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 13.00

hod. Rokovanie Predstavenstva SKSI v bodoch 1 až 5 prebehlo
za prítomnosti členov predchádzajúceho Predstavenstva SKSI.
Takisto boli pozvaní predsedovia celoslovenských odborných sek-
cií SKSI. Prof. Majdúch na úvod poďakoval prítomným členom
predchádzajúceho Predstavenstva za aktívnu činnosť v posled-
nom volebnom období.
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Bod 5: Aktivizácia činnosti odborných sekcií SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Gemeran, predseda celoslo-

venskej odbornej sekcie pre Vodohospodárske stavby, ospravedlnil
svoju účasť a potvrdil predsedníctvo za odbornú sekciu Vodohospo-
dárske stavby. Ing. Alchus sa vzdal predsedníctva za sekciu Elektro-
technické zariadenia stavieb. Ing. Kollár, predseda sekcie Vedenie
uskutočňovania stavieb ospravedlnil svoju účasť a písomne zaslal
informáciu o plánovaných aktivitách sekcie. Prof. Majdúch následne
vyzval prítomných predsedov odborných sekcií, aby prispeli námet-
mi na činnosť odborných sekcií v nasledujúcom období.

Ing. Cmarková, predsedníčka sekcie Pozemné stavby, navrhla
zorganizovať stretnutie predsedov regionálnych sekcií pre pozem-
né stavby.

Ing. Tomko, predseda sekcie Dopravné stavby, informoval, že
každá regionálna odborná sekcia pre dopravné stavby funguje
decentralizovane a sekcia pravidelne organizuje odborné podu-
jatia na regionálnej aj celoslovenskej úrovni. Plán odborných podu-
jatí sekcie je zverejnený aj na webovej stránke SKSI. Z tohto dô-
vodu bol prekvapený, že činnosť tejto sekcie nebola spomenutá
v správe o vzdelávaní v rámci SKSI na Valnom zhromaždení SKSI
v Trenčíne. Požiadal Predstavenstvo o vyjasnenie pravidiel pre ude-
ľovanie finančných príspevkov z rozpočtu regionálnych združení
SKSI a z rozpočtu SKSI.

Doc. Gramblička, predseda sekcie Statika stavieb, informo-
val, že pozval členov odbornej sekcie a statikov (3 – 4 experti za
každé regionálne združenie SKSI) na pracovné stretnutie dňa 19.
mája v Bratislave, na ktoré boli pozvaní aj predsedovia normo-
tvorných komisií.

Ing. Filip, predseda sekcie Technické vybavenie stavieb, navrhol,
aby sa v blízkej budúcnosti zorganizovalo pracovné stretnutie pred-
sedov všetkých odborných sekcií spolu s členmi Predstavenstva.

Ing. Prokop, predseda sekcie Technologické vybavenie stavieb,
informoval o súčasných členoch sekcie za jednotlivé regionálne
združenia SKSI a podporil návrh organizovať pravidelné pracovné
stretnutia predsedov celoslovenských odborných sekcií.

Prof. Majdúch podporil myšlienku, aby všetky odborné sekcie
zorganizovali vlastné pracovné stretnutia, ako aj myšlienku zorga-
nizovania stretnutia predsedov celoslovenských odborných sekcií.
Predstavenstvo sa bude zaoberať aj otázkou usmernenia organi-
začnej a finančnej činnosti a uzneseniami vyplývajúcimi z Valného
zhromaždenia 2008, ktoré súvisia s prácou odborných sekcií.

Prof. Majdúch vyzval predsedov odborných sekcií SKSI, aby
na Úrad SKSI zaslali aktuálne zoznamy členov predsedníctva od-
borných sekcií za všetky regionálne združenia.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Tomko, Ing. Hudoba, doc. Gram-
blička, Ing. Filip, Ing. Prokop, Ing. Ďurica, Ing. Urban

Bod 5.1 Prístup členov SKSI k normám STN
Doc. Benko navrhol predsedom celoslovenských odborných

sekcií aktívnu spoluprácu v oblasti elektronického prístupu čle-
nov SKSI k normám STN. Je nevyhnutné, aby odborníci zo
všetkých oblastí skontrolovali prístupnosť na normy tried, ktoré
sú v zmluve so Slovenským ústavom technickej normalizácie, ako
aj zaslali Ing. Rujákovi zoznam tých noriem, ktoré chýbajú. Prof.
Majdúch podporil myšlienku aktívnej spolupráce odborných sek-
cií v tejto oblasti.

Ing. Nevický uviedol Ing. Petržalu, ako nového predsedu Vý-
boru Regionálneho združenia SKSI Košice.

Prof. Majdúch osobne poďakoval všetkým členom bývalého
Predstavenstva SKSI za ich aktívnu činnosť a konštruktívne pripo-
mienky a vyjadril nádej na aktívnu spoluprácu aj v budúcnosti.

Následne prebiehalo rokovanie len za prítomnosti novozvo-
lených členov Predstavenstva a riaditeľa Úradu SKSI.

Bod 6: Návrh a schválenie Rokovacieho poriadku
Predstavenstva SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhoch na zmeny v Rokova-

com poriadku (čl. ), ktoré vyplynuli zo zmeny v počte členov Pred-
stavenstva.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov doc. Benka a Ing. Cmarko-

vú. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Doc. Benko navrhol zaradiť do bodu č. 5 „Rôzne“
nasledujúci bod: – Informácia o prístupe k STN (bod č. 5.1)

Bod 2: Zhodnotenie Valného zhromaždenia SKSI 2008
v Trenčíne
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch zhodnotil zdarný priebeh Valného zhromaž-

denia a vyzval prítomných, aby zhodnotili, respektíve pripomien-
kovali priebeh Valného zhromaždenia v Trenčíne.

Ing. Lužica, ako člen Mandátovej komisie na Valnom zhro-
maždení SKSI 2008 navrhol, aby sa súčasné Predstavenstvo zao-
beralo prípadmi, v ktorých niekoľko členov SKSI zaslalo splno-
mocnenie na zastupovanie na Valnom zhromaždení dvom čle-
nom SKSI. Je potrebné, aby sa zaviedli opatrenia s cieľom predísť
takejto situácii v budúcnosti.

Doc. Gramblička sa vyjadril k zápisu z Valného zhromažde-
nia – nesúhlasí, aby diskusný príspevok Ing. Špánika bol zapísaný
ako „odpoveď“ na príspevok doc. Grambličku.

Diskusia: doc. Gramblička, Ing. Lužica

Bod 3: Odovzdanie a prebratie funkcií
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch vyzval všetkých prítomných členov predchá-

dzajúceho Predstavenstva SKSI, aby sa vyjadrili a prispeli námet-
mi na činnosť nového Predstavenstva SKSI.

Ing. Nevický navrhol, aby sa nové Predstavenstvo SKSI veno-
valo problematike komplexných inžinierskych a architektonických
služieb v novele zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších pred-
pisov s cieľom obhájiť túto kategóriu autorizovaných stavebných
inžinierov v zákone.

Ing. Kyseľ navrhol, aby Komora vyvinula aktivity s cieľom, aby
územnú prípravu mohli vykonávať aj autorizovaní inžinieri.

Prof. Majdúch a Ing. Ďurďa, ktorý bude v novom Predstaven-
stve zodpovedať za oblasť právnych predpisov, potvrdili, že táto
problematika bude zaradená medzi prioritné úlohy nového Pred-
stavenstva SKSI.

Prof. Majdúch informoval, že prebieha úplne nová akreditá-
cia všetkých univerzít (nie fakúlt) na poskytovanie architektonic-
kých služieb. Žiadosti jednotlivých univerzít je potrebné zaslať na
Ministerstvo školstva SR v termíne do septembra 2008. K žiados-
tiam sa bude vyjadrovať aj Slovenská komora architektov. Prof.
Majdúch informoval, že podľa jeho informácií zatiaľ nepodala ani
jedna slovenská univerzita takúto žiadosť o akreditáciu. SKSI sa
bude priebežne informovať a kontaktovať univerzity, aby žiadosť
zaslali.

Ing. Urban informoval, že ako odstupujúci člen Predstaven-
stva SKSI sa vzdá aj členstva vo Vedeckej rade Žilinskej univerzi-
ty, kde pôsobil ako zástupca SKSI. Regionálne združenie SKSI
Žilina zašle návrh na nového člena Vedeckej rady na Úrad SKSI.

Ing. Durbák poprial novému Predstavenstvu veľa sily a úspe-
chov v ich činnosti.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Lehocký, Ing.
Ďurďa, Ing. Tomko

Bod 4: Výsledky volieb vedenia volených orgánov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch volieb nových pred-

sedov a podpredsedov volených orgánov SKSI. Prvé zasadnutia
volených orgánov sa uskutočnili dňa 6. mája v Bratislave, kde si
novozvolení členovia spomedzi seba zvolili nasledovných pred-
sedov a podpredsedov. Autorizačná komisia SKSI: predsedníčka
– Ing. Stasselová, podpredseda – Ing. Tomko. Etická rada SKSI:
predsedníčka – Ing. Szabóová, podpredsedníčka – Ing. Horňá-
ková. Dozorná rada SKSI: predseda – Ing. Durbák, podpredseda
– Ing. Petráš

Prof. Majdúch informoval, že voľby do Disciplinárnej komisie
SKSI prebehli na Valnom zhromaždení SKSI 2007, predsedom
komisie je Ing. Hanzel, podpredsedom Ing. Chovanec.
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� Článok 3:
(1) Predstavenstvo má 11 členov
(2) Predstavenstvo sa skladá z predsedu, prvého podpredse-

du, podpredsedu a ôsmich členov.
� Článok 4:
(1) e. riadi práce Inžinierskeho konzultačného strediska SKSI,
 f. pôvodné e. organizuje ...........organizáciám
(2) Predsedu v prípade neprítomnosti zastupuje prvý podpred-

seda alebo predsedom poverený podpredseda.
� Článok 5:
(7) O prijatí návrhov a námetov členov predstavenstva do

programu počas zasadnutia predstavenstva rozhodne predstaven-
stvo hlasovaním.

� Článok 7:
– označenie odsekov (1) až (5) (3).
c. vedenie evidencie vydaných osvedčení o vykonávaní od-

bornej skúšky na energetickú certifikáciu,
d. na požiadanie vedie evidenciu živností na vydávanie ener-

getických certifikátov.
(4) b. zabezpečuje spoluprácu s univerzitami, s vysokými ško-

lami a s odbornými školami,
� Článok 8:
(3) Predseda je povinný zvolať zasadnutie predstavenstva aj

mimo časového harmonogramu, ak o to požiada:
a) najmenej 3 členovia predstavenstva.
� Článok 10:
(2) Rokovanie riadi a vedie predseda Komory alebo v čase

jeho neprítomnosti prvý podpredseda, prípadne predsedom po-
verený podpredseda. Predsedajúci ...........k jednotlivým bodom.

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

(7) V neodkladných prípadoch môže byť rozhodovanie pred-
stavenstva schválené písomným hlasovaním všetkých členov (napr.
fax overený telefonicky, e-mail...). Členovia predstavenstva sú
povinní dodržať požadovaný termín hlasovania. (Za: 8 Proti: 1)

(10) Aktuálne organizačné otázky možno prerokovať mimo
riadneho zasadnutia za účasti predsedu, resp. prvého podpred-
sedu alebo podpredsedu, prípadne ... zasadnutí predstavenstva.

� Článok 11:
Tento rokovací poriadok Predstavenstva SKSI bol schválený

uznesením predstavenstva dňa 6. mája 2008 a týmto dňom na-
dobúda rokovací poriadok účinnosť.

Diskusia: Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Cmarková, Ing. Chmelo

Prof. Majdúch následne predložil návrh termínov nasledujú-
cich zasadnutí Predstavenstva SKSI:

� 27. 6. 2008 Žilina
� 26. 9. 2008 Košice
� 5. 12. 2008 Banská Bystrica

Bod 7: Rozdelenie činností členov Predstavenstva SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhu prerozdelenia činností čle-

nov Predstavenstva SKSI. Prof. Majdúch odporučil, aby sa členo-
via predstavenstva zaoberali a zodpovedali za jednotlivé oblasti
činností. Ide o koncepčnú a ideovú činnosť, námety pre oblasti
predovšetkým organizačne zabezpečuje riaditeľ Úradu SKSI.

� prof. Majdúch – predseda
� zastupovanie SKSI pri rokovaniach, štatutárny zástupca
� vedenie IKS (Inžinierske konzultačné stredisko)
� spolupráca s univerzitami
� šéfredaktor časopisu Projekt – stavba

� doc. Benko – 1. podpredseda
� zastupovanie štatutára
� zahraničná činnosť
� garant za oblasť Eurokódy
� prístup k normám STN
� zástupca SKSI v technických komisiách

� doc. Kolcun – podpredseda
� koordinačná činnosť regionálnych združení SKSI

� oblasť vzdelávania
� všeobecne konferencie a semináre SKSI
� spolupráca so Slovenským zväzom stavebných inžinierov

� Ing. Cmarková
� prezentácia prác členov SKSI
� skúška odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu
� kontakt s odbornou sekciou Pozemné stavby
� stretnutie na Hranici

� Ing. Ďurďa
� legislatívna oblasť, sledovanie a pripomienkovanie tvorby
zákonov
� autorizácia absolventov študijného programu Pozemné
stavby a architektúra
� spolupráca so Slovenskou komorou architektov
� kontakt s Disciplinárnou komisiou SKSI

� Ing. Ďurica
� vytvorenie Zásad pre ocenenia a vyznamenania SKSI
� skúška odbornej spôsobilosti pre činnosti stavbyvedúci
a stavebný dozor
� kontakt s odbornou sekciou Statika stavieb
� kontakt s Etickou radou SKSI

� Ing. Chmelo
� technické publikácie SKSI
� kontakt s odbornou sekciou Dopravné stavby
� súťaž Stavba roka
� spolupráca so Slovenským zväzom stavebných podnikateľov

� Ing. Mišík
� vyhodnotenie časti uznesení VZ SKSI 2008
� hospodárske záležitosti
� problematika technikov v SKSI
� kontakt s odbornými sekciami Elektrické zariadenia
a Technologické vybavenie stavieb

� Ing. Petržala
� vyhodnotenie časti uznesení VZ SKSI 2008
� technické pamiatky krajín V-4
� kontakt s odbornými sekciami Technické vybavenie stavieb
a Vedenie uskutočňovania stavieb
� kontakt s Dozornou radou SKSI

� Ing. Šaling
� vyhodnotenie časti uznesení VZ SKSI 2008
� škodové udalosti členov z poistenia zodpovednosti v rámci

rámcovej poistky SKSI
� spoločenské podujatia SKSI
� kontakt s odbornou sekciou Vodohospodárske stavby

� Ing. Vyskoč
� odborné sťažnosti
� úpravy skúšobných komisií
� kontakt s Autorizačnou komisiou
Prof. Majdúch požiadal všetkých o analýzu návrhu, jeho do-

plnenie, prípadne presun jednotlivých činností. Predstavenstvo
SKSI následne prerokovalo jednotlivé činnosti.

Diskusia: Ing. Petržala, Ing. Ďurica, Ing. Cmarková, Ing. Chme-
lo, Ing. Šaling, doc. Kolcun, Ing. Ďurica, doc. Benko

Bod 8: Aktivity SKSI
Bod 8.1: Autorizačná skúška – návrh úpravy skúšobnej
komisie
Akreditácia TU pre poskytovanie služieb v architektúre
Bod 8.2: Skúška odbornej spôsobilosti pre činnosť
stavbyvedúci, stavebný dozor – návrh úpravy Skúšobnej
komisie
Bod 8.3: Skúška odbornej spôsobilosti pre energetickú
certifikáciu – návrh úpravy Skúšobnej komisie
Predložil: prof. Majdúch
Problematika akreditácie technických univerzít pre poskyto-

vanie služieb v architektúre bola prerokovaný v rámci bodu 3 ro-
kovania.

Prof. Majdúch navrhol, aby členovia predstavenstva potvrdili
predsedov jednotlivých skúšobných komisií a vyjadrili sa k návr-
hu na vyčiarknutie tých osôb zo zoznamov jednotlivých skúšob-
ných komisií, ktoré nemajú záujem o účasť v skúšobných komisi-
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ách. Prof. Majdúch navrhol nasledujúcich podpredsedov pre jed-
notlivé skúšobné komisie:

Ing. Solár – podpredseda Skúšobnej komisie pre Autorizačnú
skúšku

Ing. Komárek – podpredseda Skúšobnej komisie pre skúšku
odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor

Ing. Šepáková – podpredseda Skúšobnej komisie pre skúšku
odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu

Bod 8.4: Súčasný stav v legislatíve
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay informoval o návrhu novely zákona č. 138/1992

Zb., ktorý bol predložený na schválenie do parlamentu. Ďalej in-
formoval o prípravy novely zákona a vyhlášky o energetickej hos-
podárnosti budov. Čo sa týka novely stavebného zákona, Legisla-
tívna rada Vlády SR schválila návrh novely, avšak posledný návrh
nie je k dispozícii. Predpokladaný termín schválenia je koniec roka
2008.

Diskusia: Ing. Mišík, doc. Benko, Ing. Cmarková, Ing. Chmelo,
prof. Majdúch, Ing. Ďurďa

Bod 8.5: Smernica o službách na vnútornom trhu
– vytvorenie siete jednotných kontaktných miest
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay informoval, že Slovenská republika je povinná

prebrať Smernicu EP a Rady č. 2006/123/ES o službách na vnú-
tornom trhu, účinnú od 28. 12. 2006, v termíne do konca roka 2009.
Implementácia smernice má zabezpečiť také podmienky v oblasti
služieb, ktoré budú korešpondovať s princípmi voľného pohybu
služieb na vnútornom trhu EÚ. Jedným z projektov smernice je
založenie jednotných kontaktných miest (JKM) pre podnikateľov
v každej členskej krajine. Základný rámec založenia JKM na Slo-
vensku je daný „Koncepciou vytvorenia siete JKM na Slovensku“
ktorú Vláda SR schválila uznesením 324/2006, ktoré zaväzuje
všetky štátne orgány participovať na ich založení.

JKM budú centrom sústredenia administratívnych postupov
a majú zabezpečiť pre podnikateľov a samostatne zárobkovo čin-
né osoby na jednom mieste vydanie povolenia / osvedčenia, kto-
rý je preukazom oprávnenia k podnikaniu u príslušného daňové-
ho úradu, oznámenie o začatí podnikania v zdravotnej poisťovni,
preverenie bezúhonnosti a pod. Majú slúžiť ako pre slovenských
občanov, tak aj pre občanov z iných členských krajín EÚ. Komuni-
kácia všetkými zainteresovanými bude realizovaná elektronicky.

JKM boli vytvorené dňom 1. 10. 2007 Ministerstvom vnútra
SR na všetkých živnostenských úradoch v SR pre podnikateľov –
živnostníkov (prvá etapa založenia JKM v SR). Pre občanov z iných
členských krajín EÚ sú služby JKM poskytované na živnostenských
úradoch v sídle krajov.

Smernica ukladá povinnosť založiť JKM aj pre tých budúcich
podnikateľov, ktorí mienia poskytovať služby podľa osobitných
právnych predpisov, mimo režimu živnostenského zákona. Pôjde
o druhú etapu založenia JKM. Vzhľadom na to, že pôjde o osoby,
ktoré vykonávajú svoju činnosť v rôznych právnych režimoch, je
potrebné zabezpečiť najvhodnejší, najefektívnejší variant založe-
nia JKM pre túto skupinu osôb a vytvoriť súčasne právny rámec
JKM prostredníctvom novelizácie právnych predpisov. SKSI bola
požiadaná o zaslanie stanoviska k 2. etape vytvorenia JKM.

Bod 8.6: Škodové udalosti poistenia zodpovednosti
z činnosti ASI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil informáciu o súčasných škodových

udalostiach členov SKSI v 1. štvrťroku 2008, ktorí uzavreli poiste-
nie cez Rámcovú poistku SKSI.

Bod 8.7: Sťažnosti na poskytovanie služieb členmi SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v poslednom čase boli na SKSI

zaslané sťažnosti na poskytovanie služieb členmi SKSI. Prof. Maj-
dúch navrhol, aby sťažnosti boli riešené v rámci Etickej rady SKSI.

Diskusia: Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Ďurďa

Bod 8.8: Členstvo právnických osôb v SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol presunúť tento bod na 2. zasadnutie

Predstavenstva SKSI.

Bod 9: Kontrola uznesení z 22. zasadnutia predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 22. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI boli splnené.

Bod 10: Rôzne
Bod 10.1: Informácia o návrhu na zrušenie normy STN 73 12 01/ 86
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o návrhu na zrušenie normy STN 73 12

01/ 86 Navrhovanie betónových konštrukcií k 1. 1. 2009 a navrhol
spoluprácu SKSI a Technickej komisie TK5, aby SKSI podnikla po-
trebné kroky k zabezpečeniu splnenia podmienok členov TK5/SK1,
kladených na SKSI. SKSI samozrejme bude i naďalej zabezpečovať
informovanosť a organizovanie seminárov, ako aj distribúciu publi-
kácií a podpornej literatúry pre príslušnú oblasť.

Diskusia: prof. Majdúch

Bod 10.2: Schválenie prihlášok za člena SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

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

Prihlášky za kolektívneho člena (právnická osoba) SKSI zasla-
li nasledujúce spoločnosti: BB VÝŤAHY, s. r. o.; ČOV DESIGN spol.
s r. o.; HKL – TB s. r. o.; Java Projekt s. r. o.; MOST – ART, spol.
s r. o.; PERUVIA s. r. o.; STAVOKOV PROJEKT s. r. o.; THERMO-
PROJEKT s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena – fyzická osoba SKSI zaslali:
BOBOT Ján, DEMO Marek, Ing., DUDÁŠ Štefan, Ing., FERIAN-
COVÁ Stanislava, Ing., JANIŠ Peter, Ing., KALIŠ Eduard, Ing.,
KARCH Ľuboš, Ing., MASTRÁK Ján, Ing., NEMCOVÁ Mária, Ing.,
ORESKÝ Karol, Ing., PORUBAN Ján, Ing., RYŠAVÝ Marek, Ing.,
VAŠKO Lukáš, Ing., TVRDOŇ Pavol, Ing.

Bod 10.3: Návrh na výstavu projekčných pomôcok
Predložila: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková navrhla zabezpečiť v priestoroch Úradu SKSI

stálu výstavu historických pomôcok pre projektovanie. Predsta-
venstvo súhlasilo s organizáciou takejto výstavy. Ing. Cmarková
vyzvala členov Predstavenstva na prispenie dodaním už historic-
kých kresliacich pomôcok.

Bod 11: Návrh uznesení z 1. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 1. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 6. 5. 2008 o 17:00 hod.

Uznesenia z 1. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 1.1
Predstavenstvo schvaľuje doc. Benka a Ing. Cmarkovú za ove-

rovateľov zápisu z 1. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2
Uznesenie 1.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 1. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodu č. 5.1.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.3
Predstavenstvo schvaľuje zmeny Rokovacieho poriadku Pred-

stavenstva SKSI. Upravený rokovací poriadok nadobúda účinnosť
schválením dňa 6. mája 2008.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 1.4
Predstavenstvo schvaľuje navrhnuté termíny zasadnutí Pred-

stavenstva SKSI: 27. 6. 2008 Žilina, 26. 9. 2008 Košice, 5. 12. 2008
Banská Bystrica.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
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Uznesenie 1.5
Predstavenstvo schvaľuje rozdelenie činností členov Predsta-

venstva s možnosťou doplnenia činností v termíne do 15. 5. 2008
zaslaním na Úrad SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.6
Predstavenstvo potvrdzuje predsedu Skúšobnej komisie pre

autorizačnú skúšku prof. Antona Puškára a schvaľuje Ing. Františ-
ka Solára za podpredsedu (región Košice).

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.7
Predstavenstvo potvrdzuje predsedu Skúšobnej komisie pre

skúšku odbornej spôsobilosti stavbyvedúci, stavebný dozor doc.
Ota Makýša a schvaľuje Ing. Pavla Komáreka za podpredsedu
(región Žilina).

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 1.8
Predstavenstvo potvrdzuje predsedu Skúšobnej komisie pre

skúšku odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu prof.
Chmúrneho a schvaľuje za podpredsedníčku Ing. Valériu Šepá-
kovú (región Banská Bystrica).

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 1.9
Predstavenstvo berie na vedomie súčasný stav v legislatíve

a ukladá predsedovi SKSI, aby opätovne pripomienkoval novelu
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autori-
zovaných stavebných inžinieroch.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 1.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o smernici o služ-

bách na vnútornom trhu a schvaľuje dodržať súčasný stav, to zna-
mená vykonávať na Komore len skúšku odbornej spôsobilosti na SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o škodových uda-

lostiach poistenia zodpovednosti autorizovaných stavebných in-
žinieroch.

Uznesenie 1.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o sťažnostiach

a ukladá predsedovi SKSI v spolupráci s predsedom Disciplinár-
nej komisie SKSI a predsedníčkou Etickej rady SKSI vypracovať
zásady pre riešenie sťažností na členov SKSI.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1
Uznesenie 1.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o úprave pra-

covných náplní pracovníkov Úradu SKSI a ukladá predsedovi SKSI
upraviť pracovné zmluvy.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.14
Predstavenstvo súhlasí s presunom bodu č. 8.8 „Členstvo práv-

nických osôb“ na 2. zasadnutie Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0
Uznesenie 1.15
Predstavenstvo berie na vedomie splnenie uznesení z 22. za-

sadnutia Predstavenstva SKSI.
Uznesenie 1.16
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúci spoločností za

kolektívneho člena SKSI (Právnická osoba): BB VÝŤAHY, s. r. o.,
ČOV DESIGN spol. s r. o., HKL – TB s. r. o., Java Projekt s. r. o.,
MOST – ART, spol. s r. o., PERUVIA s. r. o., STAVOKOV PROJEKT
s. r. o., THERMOPROJEKT s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za dobrovoľného člena
SKSI (Fyzická osoba): BOBOT Ján, DEMO Marek, Ing., DUDÁŠ
Štefan, Ing., FERIANCOVÁ Stanislava, Ing., JANIŠ Peter, Ing., KA-
LIŠ Eduard, Ing., KARCH Ľuboš, Ing., MASTRÁK Ján, Ing., NE-
MCOVÁ Mária, Ing., ORESKÝ Karol, Ing., PORUBAN Ján, Ing.,
RYŠAVÝ Marek, Ing., VAŠKO Lukáš, Ing., TVRDOŇ Pavol, Ing.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0

Uznesenie 1.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o návrhu na zru-

šenie normy STN 73 1201/86 Navrhovanie betónových konštruk-
cií k 1. 1. 2009 a ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť predložené
požiadavky Technickej komisie TK5.

Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: doc. Dipl.-Ing. Vladimír Benko, PhD.,

Ing. Edita Cmarková
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay

Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Zápis a uznesenia z 2. zasadnutia

Predstavenstva SKSI
konaného dňa 26. júna 2008
v zasadacej miestnosti RK SKSI v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Mgr. Zlatňanská (zapisovateľka), Ing. Ma-
jerský (predseda Združenia pre stavebných podnikateľov Sloven-
ska) – k bodu 11.1

Ospravedlnení: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, Ing. Mozgay

Program zasadnutia
Prof. Majdúch otvoril 2. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.30

hod. Na úvod rokovania si všetci prítomní uctili minútou ticha pa-
miatku na Dr.hc. prof. Ing. Vieru Medelskú, DrSc., prezidentku Slo-
venského zväzu stavebných inžinierov a zakladajúcu členku SKSI.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Ďuricu a Ing. Chme-

la. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu č. 11 „Rôzne“
nasledujúce body:

� Informácia o spolupráci so Zväzom stavebných
podnikateľov Slovenska (ZSPS) za účasti jeho prezidenta
Ing. Majerského (bod č. 11.1)
� Schválenie prihlášok nových členov SKSI (bod č. 11.2)
� Informácie o aktivitách SKSI (bod č. 11.3)

Bod 2: Informácia o stave v legislatívnej oblasti
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v poslednom znení novely sta-

vebného zákona v § 177 ods. 3 zákon definuje generálneho pro-
jektanta, ktorého si môže stavebník zabezpečiť v prípade, že sa
na vypracovaní projektovej dokumentácie podieľajú viacerí pro-
jektanti. S návrhom zákona vyšli aj tézy k jednotlivým vyhláškam.
Prof. Majdúch požiadal členov Predstavenstva prejsť tieto tézy,
a to najmä oblasť kategorizácie stavieb. K obsahu projektovej
dokumentácie bude taktiež pripravená vyhláška.

Prof. Majdúch ďalej informoval, že zákon č. 138/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov je v súčasnosti v druhom čítaní v parla-
mente, a od vstupu novely do platnosti už nebude možná výnim-
ka zo vzdelania pri žiadosti o autorizáciu.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Stasselová, Ing. Mišík,
Ing. Vyskoč, Ing. Petržala, Ing. Chmelo, doc. Benko

Bod 3: Návrh Zásad SKSI pre vybavenie sťažností a podnetov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že s cieľom urýchliť a zefektívniť

vybavovanie sťažností zaslaných na SKSI bol Ing. Mozgayom vy-
pracovaný predložený materiál, ktorý následne spripomienkoval
a pozmenil Ing. Vyskoč. Ing. Stasselová navrhla, aby bol v úvode
textu doplnený aj zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.

Doc. Kolcun informoval, že Regionálne združenie SKSI Koši-
ce taktiež rieši sťažnosti v regióne; niektoré sa podarí vybaviť na
regionálnej úrovni a niektoré sú zasielané na riešenie Etickou ra-
dou SKSI a Disciplinárnou komisiou SKSI.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Stasselová, Ing. Mišík,
Ing. Vyskoč, Ing. Petržala, Ing. Chmelo, doc. Benko
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Bod 4: Návrh Spisového poriadku SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o predloženom materiáli – návrhu

Spisového poriadku SKSI, ktorý má usmerniť činnosti súvisiace s ria-
dením spisovej manipulácie, jej kontrolou a usmerňovaním. Pra-
covná lehota písomností bude stanovená v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

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

Bod 5: Návrh Mzdového poriadku SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o predloženom Mzdovom poriad-

ku SKSI. Pripomienky členov Predstavenstva SKSI sa týkali najmä
nasledovných článkov Mzdového poriadku:

Článok 6, ods. 2: škrtá sa „navrhuje“ a dopĺňa sa „určuje v súla-
de s rozpočtom SKSI“

Článok 1, ods. 2: škrtá sa
Článok 6, ods. 3: škrtá sa
Článok 7, ods. 2.: škrtá sa „(článok 7 ods. 1 písm. ...)“ a dopĺ-

ňa sa „(článok 6 ods. 1 písm. ...)“
Členovia Predstavenstva SKSI zašlú v termíne do 4. 7. 2008

svoje pripomienky Ing. Mišíkovi, ktorý ich zapracuje v termíne do
14. 7. 2008 a zašle riaditeľovi Úradu.

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

Bod 6: Schválenie návrhu na vyčiarknutie členov
skúšobných komisií pre skúšky ASI, SD, SV a EHB

Bod 7: Schválenie návrhu nových členov skúšobných
komisií pre skúšky ASI, SD, SV a EHB
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh na vyčiarknutie členov skúšob-

ných komisií pre skúšky ASI, SD, SV a EHB, ako aj návrh nových
členov skúšobných komisií pre skúšky ASI, SD, SV a EHB. Bola pre-
diskutovaná otázka účasti členov Predstavenstva SKSI na skúškach.

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Stasselová, Ing. Chme-
lo, Ing. Ďurica, doc. Kolcun

Bod 11.1: Informácia o spolupráci so Zväzom stavebných
podnikateľov Slovenska za účasti prezidenta ZSPS
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal Ing. Jána Majerského, prezidenta Zvä-

zu stavebných podnikateľov Slovenska (ďalej aj ako „ZSPS“), kto-
rý na úvod poskytol základné informácie o ZSPS, ktorý nedávno
prešiel reštrukturalizáciou. ZSPS má zastúpenie v parlamentnej
Komisii pre stavebníctvo a regionálny rozvoj, v parlamentnom
Výbore pre podnikanie a Výbore pre zahraničie. Zväz je taktiež
členom Prezídia Republikovej únie zamestnávateľov, cez ktorú
má zastúpenie vo veľkej tripartite - Zväz má zastúpenie aj v malej
tripartite ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR. V rámci
Európy má ZSPS zastúpenie vo FIEC. ZSPS má v súčasnosti 160
členov, ktorých obrat v roku 2007 dosiahol spolu 75 miliárd Sk.

Následne boli prerokované otázky možnosti vzájomnej pro-
pagácie a prezentácie, vzdelávania, spolupráce v rôznych pra-
covných komisiách. Ing. Majerský na záver navrhol SKSI spolu-
prácu aj formou hosťujúceho, prípadne kolektívneho členstva SKSI
v ZSPS.

Ďalej bola prerokovaná možnosť oslovenia rozhodujúcich sta-
vebných firiem prostredníctvom ZSPS, aby iniciovali medzi svoji-
mi zamestnancami – stavbyvedúcimi a stavebnými dozormi mož-
nosť stať sa dobrovoľnými členmi SKSI. Takisto bola prerokovaná
problematika autorizácie stavbyvedúcich a otázka podpory stred-
ných škôl pre výchovu stavbyvedúcich a stavebných dozorov.

ZSPS a SKSI môže vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu na tvor-
bu vyhlášok, ktoré sa budú pripravovať k novému stavebnému
zákonu. Ing. Majerský navrhol, aby bol zaslaný spoločný list ZSPS
a SKSI ministrovi výstavby s požiadavkou o zastúpenie ZSPS a SKSI
v komisiách pre prípravu vyhlášok. Členovia Predstavenstva SKSI
po diskusii odporučili, aby sa SKSI stala riadnym členom v ZSPS.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Stasselová, Ing. Ďurica, Ing.
Chmelo, Ing. Petržala, Ing. Vyskoč

Bod 8: Návrh zmeny Skúšobného poriadku SKSI
na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti v zmysle
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predložil: prof. Majdúch
Členovia prerokovali predložený materiál, ktorý obsahuje nie-

koľko zmien. Prof. Majdúch informoval aj o pripomienkach, kto-
ré zaslala Ing. Cmarková. Pripomienky členov Predstavenstva SKSI
sa týkali najmä nasledovných článkov Skúšobného poriadku:

Článok 5, ods. 2 písm. a): dopĺňa sa „... uchádzač môže po-
žiadať MVRR SR o stanovisko;“

Článok 7, ods. 5: škrtá sa „(9 otázok z právnych predpisov a 21
otázok odbornej problematiky).“

Článok 7, ods. 4: dopĺňa sa „Písomný test obsahuje celkom
30 otázok (9 otázok z právnych predpisov a 21 otázok odbornej
problematiky) a trvá 40 minút.“

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Stasselová, Ing. Petržala, Ing. Vy-
skoč, doc. Benko, Ing. Petržala

Bod 9: Informácia o príprave podujatia
„Stretnutie na hranici 2008“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pláne organizovania podujatia

Stretnutie na hranici 2008 – stretnutie českých a slovenských
stavebných inžinierov, ktoré sa uskutoční v dňoch 26. – 27. septem-
bra 2008 v hoteli Podjavorník v Papradne. 3. zasadnutie Predstaven-
stva sa teda uskutoční 25. septembra 2008 v hoteli Podjavorník.

Nakoľko Ing. Cmarková, garantka tohto podujatia, ospravedl-
nila svoju účasť na tomto zasadnutí, prof. Majdúch navrhol prero-
kovať organizáciu podujatia priamo s Ing. Cmarkovou.

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

Bod 10: Kontrola uznesení z 1. zasadnutia predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 1. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI č. 1.1 – 1.13, 1.15 a 1.16 boli splnené. Uznesenie
č. 1.17 priebežne trvá a uznesenie č. 1.14 bude prerokované na 3.
zasadnutí Predstavenstva SKSI dňa 25. septembra 2008.

Diskusia: doc. Benko

Bod 11: Rôzne
Bod 11.2: Schválenie prihlášok za člena SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach spoločností za kolek-

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

Prihlášky za kolektívneho člena (právnická osoba) SKSI zasla-
li nasledujúce spoločnosti: aspis s. r. o.; Atelier 66 spol. s. r. o.;
Betoning, s. r. o.; Creatherm, s. r. o.; Hycoprojekt, a. s.; JUMA –
stav spol. s r. o.; Regro, s. r. o.; PEV, s. r. o.; PPIS, spol. s r. o.; Stapro
spol. s r. o.; ŠTOR CAD Computers s. r. o.; Váhoprojekt, s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena – fyzická osoba SKSI zaslali:
Ing. Miloslav Boďa; Viliam Gabaš; Ing. Roman Hubáč; Ing.

Marián Melišek; Ing. Peter Paška.

Bod 11.3: Aktivity SKSI
Predložil: prof. Majdúch
V rámci tohto bodu boli prerokované nasledujúce záležitosti:
� Prof. Majdúch požiadal zodpovedných členov Predstavenstva
SKSI (Ing. Mišík, Ing. Petržala, Ing. Šaling), aby na 3. zasadnutie
Predstavenstva SKSI pripravili vyhodnotenie uznesení
z Valného zhromaždenia SKSI zo dňa 19. apríla 2008;
� Predstavenstvo SKSI v rámci tohto bodu prerokovalo aj ceny
seminárov organizovaných prostredníctvom Inžinierskeho
konzultačného strediska a odmeny prednášateľov, garantov
a pracovníkov za organizáciu seminárov.
� Prof. Majdúch informoval, že Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja SR prispelo na 2 publikácie SKSI
vo výške 110 000,- Sk (CD-ROM „Konštrukcie panelových
bytových stavieb – Typové podklady“ / M. Čaprnda) a 40 000,- Sk
(I. Harvan: Analýza nosných sústav panelových budov)
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Uznesenie 2.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách SKSI.
Uznesenie 2.5
Predstavenstvo schvaľuje Zásady SKSI pre vybavovanie sťaž-

ností a podnetov zaslaných na SKSI (s doplnením základného práv-
neho predpisu).

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 2.6
Predstavenstvo schvaľuje Spisový poriadok SKSI (s doplne-

ním základného právneho predpisu).
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 2.7
Predstavenstvo schvaľuje doplnenie Skúšobného poriadku SKSI

na vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti v zmysle Zákona č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.8
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúci spoločností za

kolektívneho člena SKSI (PO): aspis s. r. o.; Atelier 66 spol. s. r. o.;
Betoning, s. r. o.; Creatherm, s. r. o.; Hycoprojekt, a. s.; JUMA –
stav spol. s r. o.; Regro, s. r. o.; PEV, s. r. o.; PPIS, spol. s r. o.; Stapro
spol. s r. o.; ŠTOR CAD Computers s. r. o.; Váhoprojekt, s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za dobrovoľného člena
SKSI (FO): Ing. Miloslav Boďa; Viliam Gabaš; Ing. Roman Hubáč;
Ing. Marián Melišek; Ing. Peter Paška.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.9
Predstavenstvo berie na vedomie Mzdový poriadok SKSI a ukla-

dá členom Predstavenstva zaslať písomné pripomienky Ing. Miší-
kovi v termíne do 4. 7. 2008, ktorý pripomienky zapracuje v ter-
míne do 14. 7. 2008. Ukladá predsedovi SKSI rozposlať upravený
Mzdový poriadok SKSI členom Predstavenstva na elektronické
hlasovanie.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 2.10
Predstavenstvo schvaľuje návrh na vyčiarknutie členov skú-

šobnej komisie pre autorizačnú skúšku a skúšky odbornej spôso-
bilosti pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor s pripomienka-
mi a ukladá predsedovi požiadať ministra výstavby a regionálne-
ho rozvoja o realizáciu.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.11
Predstavenstvo schvaľuje návrh na vyčiarknutie členov skú-

šobnej komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona
č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov bez pripo-
mienok a ukladá predsedovi požiadať ministra výstavby a regio-
nálneho rozvoja o realizáciu.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.12
Predstavenstvo schvaľuje návrh nových členov skúšobnej ko-

misie pre autorizačnú skúšku a skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor s pripomienkou a ukladá
predsedovi požiadať ministra výstavby a regionálneho rozvoja o re-
alizáciu.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.13
Predstavenstvo schvaľuje návrh nových členov skúšobnej ko-

misie pre skúšky odbornej spôsobilosti pre skúšky odbornej spô-
sobilosti podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospo-
dárnosti budov s pripomienkami a ukladá predsedovi požiadať
ministra výstavby a regionálneho rozvoja o realizáciu.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.14
Predstavenstvo schvaľuje podanie prihlášky SKSI za kolektív-

neho člena v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska a ukladá
predsedovi zabezpečiť realizáciu.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

� Prof. Majdúch informoval, že Slovenská asociácia
konzultačných inžinierov SACE ponúkla SKSI aktívnu vzájomnú
spoluprácu a čestné členstvo v ich organizácii. Čestné
členstvo SKSI v SACE bude predložené na schválenie
na nasledujúcom Valnom zhromaždení SACE na jar 2009.
� Prof. Majdúch ďalej informoval, že sa spolu s Ing. Stasselovou
zúčastní stretnutia s predstaviteľmi Slovenského
elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov
Slovenska dňa 1. júla 2008. Témou stretnutia je spolupráca
medzi SKSI a SEZ – KES.
� Prof. Majdúch ďalej informoval, že dňa 4. 9. 2008 sa
uskutoční stretnutie Malej V-4 v Miškolci, ktoré organizuje
Maďarská inžinierska komora a dňa 15. 9. 2008 sa v Prahe
uskutoční Inžiniersky deň ČKAIT, ktorý organizuje Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě.
� Členovia Predstavenstva SKSI v rámci tohto bodu prerokovali
aj zápis zo zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava a otázku
spôsobu vyhlasovania volieb na Valnom zhromaždení SKSI
dňa 19. 4. 2008. Spôsob vyhlasovania volieb bol schválený
Valným zhromaždením SKSI.
� Prof. Majdúch informoval aj o návrhu Technickej komisie
TK 5 Betónové konštrukcie na zrušenie normy STN 73 1201/ 86
Navrhovanie betónových konštrukcií k 1. 1. 2009.
Predstavenstvo SKSI na svojom 1. zasadnutí prerokovalo
zrušenie normy a uznesením č. 1.17 poverili predsedu
spoluprácou s Komisiou TK 5. Doc. Benko vypracuje
a v časopise EUROSTAV uverejní článok o tejto problematike.
Prof. Majdúch, po dohode s doc. Benkom a Ing. Bukovom
navrhol, aby Ing. Bukov v spolupráci s doc. Benkom
zastupoval SKSI v Technickej komisii TK 5.
� Predstavenstvo prerokovalo aj otázku organizovania
celoslovenských a regionálnych odborných akcií a seminárov
SKSI a akcií iných organizácií žiadajúcich SKSI o spoluprácu
a finančnú podporu. Doc. Kolcun navrhol pripraviť
na nasledujúce Valné zhromaždenie SKSI Štatút odborných
sekcií SKSI.
� Doc. Kolcun informoval o priebehu Valného zhromaždenia
Poľskej komory stavebných inžinierov, ktoré sa konalo vo
Varšave v dňoch 20. – 21. 6. 2008, na ktorom sa zúčastnil
spolu s Ing. Vráblom. Prof. Majdúch informoval o stretnutí
s predstaviteľmi Inžinierskej komory Saska (21. mája 2008),
na ktorom bol prerokovaný celoeurópsky koridor
a o výsledkoch konferencie „Městské inženýrství Karlovy Vary
2008“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 19. – 21. 6. 2008
v Karlových Varoch.
� Prof. Majdúch na záver informoval o výsledkoch stretnutia
pracovníkov a prednostov regionálnych kancelárií SKSI, ktoré
sa uskutočnilo dňa 17. júna na Úrade SKSI.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Mišík, doc. Kolcun, Ing. Chmelo,

Ing. Ďurďa, doc. Benko, Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica, Ing. Stasselová

Bod 12: Návrh uznesení z 2. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 2. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 26. 6. 2008 o 15:20 hod.

Uznesenia z 2. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 2.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Ďuricu a Ing. Chmela za overo-

vateľov zápisu z 2. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 6, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2.
Uznesenie 2.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 2. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodov č. 11.1 až 11.3.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 2.3
Predstavenstvo berie na vedomie informácie v legislatívnej

oblasti, zverejnenie návrhu zákona o územnom plánovaní a sta-
vebnom poriadku (Stavebný zákon) a o priebehu novelizácie zá-
kona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
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JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti

Apríl 2008
prof. prof. h. c. Dr. Zoltán Agócs, PhD.,

Ing. Stanislav Badiar, Ing. Ema Bleyová, Ing. Milan Cimbalista,
Ing. Rudolf Dubjel, Ing. Bohumír Hrkátko, Ing. Ján Horáček,

Ing. Ivan Hudák, Ing. Marián Janiga, Ing. Ivan Ješko,
Ing. Miroslav Kačinec, Ing. Vladimír Kalužák,
Ing. Ľudmila Kelešiová, Ing. Vladimír Kohút,

Ing. Jozef Konečný, Ing. Štefan Kopecký, Ing. Martin Lhotský,
Ing. Estera Malinovská, Ing. Štefan Milovic, Ing. Július Olšiak,

CSc., Ing. Marián Přeplétaný, Ing. Peter Radvan,
Ing. Rudolf Reisenauer, Ing. František Stejskal, Anna Szabová,

Ing. Vladimír Šeffer, Ing. Vojtech Šepák,
Ing. Imrich Števuška, CSc., Ing. Benjamín Tamáš,

Ing. Mária Tuhá, Ing. Jaroslav Turčan, Ing. Emil Zelenák,
Ing. Stanislav Zembiak, Ing. Jozef Žáčik, Ing. Rudolf Žiak,

Máj 2008
Ing. Jozef Baran, Ing. Andrej Blažek, Ing. Ján Vrtán,

Ing. Bystrík Červenka, Ing. Dušan Čipka, Ing. Daniel Čopák,
Jeremiáš Fenčík, Ing. Stanislav Ferianc, Ing. Ivan Gossányi,

Ing. Jozef Hrbček, Pavol Chaban, Ing. Ladislav Janeček,
Ing. Stanislav Jokel, Ing. Ivan Kopriva, Ing. Pavel Kučera,

Ing. Jozef Kurimský, Ing. Ladislav Legiň, Ing. Marian Lorinčík,
Ing. Ivan Markovský, Ing. Anton Melišek,

Ing. František Németh, Ing. Vladimír Novotný, Juraj Ondruš,
Ing. Ľubomíra Pilišová, Ing. Jaroslav Prokop,

Ing. Jana Rusková, Ing. Štefan Sadloň, Ing. Ladislav Sedláček,
Ing. Jozef Sikora, Ing. Pavol Spišiak, Oľga Starovská,

Ing. Jaroslav Straka, Ing. Michal Suško, Ing. Ernest Szomolai,
Ing. Jana Šebenová, Ing. Ján Šimo, CSc.,

Ing. Marián Šmotlák, Ján Teťuľa, Ing. Jozef Tomaga,
Ing. Ľubomír Turkovič, Ing. Miroslav Valo,

Ing. Miroslav Vikartovský, Ing. Igor Vrzguľa,
Ing. Vojtech Winter

Jún 2008
prof. Ing. Milan Bielek, DrSc., Ing. Ján Blaščák,

Ing. Karol Bohunický, Ing. Juraj Diky, Ing. Júlia Gašpariková,
Ing. Vladimír Gregorovič, Milan Hajnovič,

Ing. Oľga Chomová, Ing. Miloš Ivanič, Ing. Ladislav Jahoda,
Ing. Jozef Jeleník, Ing. Gabriel Krivda, Ing. Juraj Krumpál,

Ing. Ján Lažo, Ing. Miroslav Lončík, Ing. Emil Malast,
Ing. Vladimír Maňásek, Ing. Pavol Mazák, Ladislav Mereš,

Ing. Mikuláš Milly, Ing. Ján Pitoňák, Ing. Jozef Plocháň,
Ing. Ivan Polóny, CSc., Ing. Koloman Prónay,

Ing. Štefan Rakovský, CSc., Ing. Miroslav Riška,
Ing. Alojz Sabucha, Ing. Ján Slafkovský, Ing. Miroslav Stiefler,

Ing. Peter Szabó, Ing. Felix Šabík, Ing. Dušan Šimek,
Ing. Vladimír Štefánik, Vladislav Šulc, Ing. Jozef Švec,

Ing. Martin Švec, Ing. Peter Tamaškovič, Ing. Ivan Tichý,
 Ing. Rudolf Toma,

prof. Ing. Jaroslav Valášek, CSc.

Uznesenie 2.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave

podujatia Stretnutie na hranici 2008 a ukladá predsedovi zabez-
pečiť odbornú a organizačnú časť s Ing. Cmarkovou.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 2.16
Predstavenstvo ukladá Ing. Mišíkovi, Ing. Petržalovi a Ing. Ša-

lingovi pripraviť vyhodnotenie uznesení z Valného zhromaždenia
SKSI 2008 a predložiť vyhodnotenie na 3. zasadnutie Predstaven-
stva SKSI dňa 25. 9. 2008.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. Ján Ďurica, Ing. Stanislav Chmelo
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

SANHYGA 2008 - PIEŠŤANY
13. medzinárodná konferencia
(prvá informácia a výzva na zaslanie príspevkov)

V dňoch 16. a 17. októbra 2008 sa v Piešťanoch v hoteli
SATELIT uskutoční 13. medzinárodná konferencia SANHYGA
2008. Konferenciu organizačne pripravuje Slovenská spoločnosť
pre techniku prostredia v spolupráci s Katedrou technických za-
riadení budov SvF STU v Bratislave.

Ako každý rok je určená pre projektantov a realizátorov
zdravotnotechnických inštalácií, protipožiarnych vodných zaria-
dení a plynových odberných zariadení a tiež prezentuje široké
spektrum odborných firiem v uvedených oblastiach.

Aktuálne informácie a poznatky chce prípravný výbor konfe-
rencie ponúknuť v tradičných aj nových sekciách:

� záväzné právne predpisy, normy STN EN,
� energetická certifikácia budov – príprava teplej vody,
� využitie obnoviteľných energetických zdrojov pri ohreve
pitnej vody,
� potrubné materiály,
� úprava vody,
� prevencia proti legionele,
� degradácia potrubných rozvodov,
� odvodnenie spevnených plôch a plochých striech,
� predčistenie odpadovej vody a DČOV,
� využitie dažďovej vody,
� vsakovacie systémy,
� ZTI vo výškových budovách,
� čerpadlá v zdravotnej technike,
� technologické zariadenia kuchýň, práčovní a pod.
Tradične bude súčasťou konferencie sekcia „Skúsenosti s ná-

vrhom a realizáciou ZTI v objekte“. Prezentovať svoje najnovšie
výrobky, technológie a výpočtové programy môžu všetky firmy
z oblasti zdravotnej techniky, plynárenstva, hygieny, technológie
kuchýň, gastronomických zariadení, práčovní a pod.

Dovoľujeme si touto cestou osloviť prednášajúcich z oblasti
školstva, vedy a výskumu a tiež zástupcov firiem o odborné prí-
spevky na konferencii k vyššie uvedeným oblastiam. V prípade
Vášho záujmu prosíme do 1. septembra 2008 oznámiť názov
príspevku a meno autora na e-mailové adresy:

jana.perackova@stuba.sk a zároveň na: sstp@stonline.sk
Podmienky na spracovanie rukopisu Vám obratom zašleme.

Termín jeho odovzdania je 26. september 2008. Firmy sa môžu
prihlásiť u organizačného garanta p. Molnára zo Slovenskej spo-
ločnosti pre techniku prostredia na vyššie uvedenej e-mailovej
adrese. Sme presvedčení, že odovzdanie Vašich dlhoročných skú-
seností účastníkom 13. medzinárodnej konferencie SANHYGA
2008 zaručí jej stabilnú kvalitatívnu úroveň.

V plnej úcte za prípravný výbor: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.,
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Katedra TZB, SvF STU Bratislava
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Príprava téz k novému stavebnému zákonu

Z ostatného zasadnutia Predstavenstva SKSI dňa 27. 6. 2008
vyplynul návrh na vytvorenie pracovných skupín pre spracovanie
téz a vyhlášok k novému stavebnému zákonu. Vytvorí sa 5 pra-
covných skupín pre tieto oblasti:

1.
� Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornej spôsobilosti a podmienkach
zapisovania do registra odborne spôsobilých osôb
na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie
a územnoplánovacích podkladov,
� Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o obsahu návrhu na začatie územného konania
a o obsahu územného rozhodnutia a územného súhlasu,
� Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o územnoplánovacích dokumentáciách
a územnoplánovacích podkladoch,
� Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú
územnotechnické požiadavky na umiestňovanie stavieb
a činnosti v území.
2. Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrob-

nosti o rozsahu a obsahu odbornej prípravy a o postupe pri ove-

rovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na
zabezpečenie činnosti stavebného úradu.

3. Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia stavebného zákona.

4. Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o obsahu stavebného denníka a záznamu o stavbe a spôso-
be ich vedenia, rozsahu a obsahu projektovej dokumentácie stav-
by a zjednodušenej dokumentácie stavby a projektovej dokumen-
tácie búracích prác.

5. Návrh vyhlášky MVRR SR, ktorou sa ustanovujú podrob-
nosti o obsahu žiadosti o získanie oprávnenia na výkon činnosti
audítora stavby, obsahu žiadosti o predĺženie oprávnenia, obsa-
hu preukazu, obsahu a rozsahu odbornej prípravy a obsahu skúš-
ky a postupe pri vydávaní a o spôsobe vedenia evidencie audíto-
rov stavieb.

!!! VÝZVA !!!
Zároveň vyzývame členov Komory v prípade záujmu o spo-
luprácu s týmito pracovnými skupinami, aby svojimi odbor-
nými vedomosťami a poznatkami z príslušných oblastí vý-
stavby prispeli k zrozumiteľnému a odborne prijateľnému
návrhu vyhlášok a ostatných súvisiacich právnych predpi-
sov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Úrade SKSI, u p. ria-
diteľa Ing. Vojtecha Mozgaya, mozgay@sksi.sk

Výňatok zo správy prezidentky SKSI
prof. Ing. Viery Medelskej, DrSc.
zo zasadania Prezídia SZSI konaného dňa 16. 4. 2008

Prezidentka informovala Prezídium o vykonaných prácach
a akciách od posledné zasadania. Išlo najmä o nasledovné zále-
žitosti:

� Vzájomné stretnutie zástupcov SKSI – prof. Ing. D. Majdúch,
PhD., predseda, PZ SR DP – plk. Ing. P. Haviernik,
prezidentka SZSI – prof. Ing. V. Medelská, DrSc.
a Ing A. Kollárová, vedúca OS Doprava.
Na zasadaní sa prebrali formy možnej vzájomnej spolupráce

v oblasti dopravy a problémov spojených s projektovaním zaria-
dení dopravy, obsluhy územia a iné.

Uznesenie: SZSI pripraví spolu s SKSI seminár o problémoch
riešenia dopravy v zastavanom území, ešte v apríli, ktorý sa zopa-
kuje v Košiciach a v Banskej Bystrici (alebo v Žiline a Prešove).

� Seminár pre projektantov a príslušníkov DPPZ SR
sa uskutočnil 17. 4. t. r.. Prítomných bolo 56 účastníkov.
Za PZ SR boli prítomní plk. Haviernik a mjr. Peško,
za SKSI prof. D. Majdúch, predseda SKSI, za SZSI
prof. V. Medelská.

SZSI informuje
Uznesenie: všetky prednášky sa spracujú na CD, PZ SR si ich

rozmnoží samostatne, SZSI pre svojich účastníkov tiež.
V septembri chystáme medzinárodné sympózium na tému:

„Hromadná doprava v meste“, ako pokračovanie doterajších na-
šich sympózií. Požiadali sme o záštitu prezidenta Slovenskej re-
publiky nad sympóziom.

� Prezídium podalo žiadosť o grant na V-4. Žiaľ, ani malý grant
nám nepridelili a tak sa ideme pokúsiť žiadosť zopakovať.
� Dostali sme pozvanie na konferenciu „Městské inženýrství
Karlovy Vary 2008“, na ktorej sa zúčastnia zástupcovia SZSI.
� Máme pozvánku na zasadanie V-4 v Miškolci, v októbri t.r..
O potenciálnych účastníkoch za SZSI sa ešte nerozhodlo,
závisí to od okamžitých podmienok a možností jednotlivcov.
� Členovia OS Doprava sa zúčastnili na úprave STN 73 6101,
čím po odovzdaní jej nového znenia urobili SZSI aj odborné
meno.
� Výročné členské schôdze ešte všade neprebehli. Tam,
kde neboli, pokúsia sa ich urobiť ešte do letných dovoleniek.
Je potrebné dať vedieť dostatočne čas konania, aby sa ich
mohli zúčastniť zástupcovia Prezídia, ako aj rozširovať postupne
členskú základňu. To sa dá iba prácou a ponúkaným ďalším
vzdelávaním členov i formou sympózií, seminárov či školení
spolu s SKSI.
� Správy o vykonaných akciách odovzdal prof. Ing. I. Bajza,
PhD.

Spracovala: Ing. Anna Kollárová

PREDAJ KNIŽNÝCH NOVINIEK
pre členov SKSI

Bytové domy na Slovensku
cena 620,- Sk

Systémy štandardných detailov
cena 2.800,- Sk

edícia Špeciálne publikácie
Tvorba bezbariérového prostredia
cena 440,- Sk

Publikáciu M. Čaprnda: Posúdenie pripravovaných stavebných zmien dokončenej panelovej stavby si môžete zakúpiť vo všetkých
regionálnych kanceláriách SKSI. Cena pre členov a študentov: 30,- Sk, pre nečlenov: 60,- Sk.
Ostatné publikácie sú vo zvýhodnených cenách len pre členov SKSI. Zakúpiť si ich môžete osobne na Úrade SKSI, Mýtna 29, Bratislava
(na dobierku publikácie nezasielame).


