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Príhovor predsedu SKSI

Vážené kolegyne, kolegovia,
prihováram sa vám na začiatku dovolenkového obdobia nie-

koľkými informáciami a úvahami:
1. Uzavreli sme dlhšie trvajúci problém – možnosť tlače tech-

nických noriem. Pri vždy deklarovanom enormne vysokom záuj-
me o možnosť tlače noriem bol výsledok prihlasovania a uhrade-
nia možnosti tlače nepríjemným prekvapením...

Tých – skutočných záujemcov – ktorí uhradili aj poplatok bolo
ku koncu júna 2009 okolo dvesto – z celkového počtu 5400 čle-
nov SKSI sú to 4 %, slovom štyri percentá záujemcov!

Aj to až na tretí pokus – prvýkrát boli informácie poskytnuté
všeobecne, druhýkrát bola informácia rozposlaná všetkým čle-
nom na komorou vytvorené e-mailové adresy – prihlásilo sa 47
záujemcov a tretíkrát bola informácia rozposlaná na domáce
e-mailové adresy (ktoré môžete na Úrad Komory stále nahlaso-
vať) – asi 1800 členom.

Takže výsledok – za poplatok 35 EUR/ročne môžeme vyu-
žiť tlač noriem zhruba tritisíc kusov, za poplatok zhruba 100
EUR/ročne môžeme využiť tlač noriem všetkých 3 našich balí-
kov, čo je zhruba deväť tisíc kusov technických noriem.

Pred samotným vytlačením noriem je potrebné podrobne si
preštudovať podmienky.

2. Upozorňujeme, že je schválená novela vyhlášky č. 625/
2006 Z. z. – pragmaticky novela o vykonávaní energetickej certi-
fikácie budov. Prináša aj skutočnosti, ktoré treba zohľadniť a upra-
viť v doterajších zvyklostiach. Podrobné informácie prinesieme
na seminároch v jeseni t. r..

Pri skúške odbornej spôsobilosti v jeseni tohto roku bude
novela už zapracovaná do otázok. Zisťujeme, že všeobecne vý-
razne poklesol záujem o činnosť vypracovania energetickej certi-
fikácie budov, okrem miesta spotreby tepelnej ochrany budov.

Pritom energetický certifikát je nevyhnutným podkladom pri
kolaudačnom konaní – stavebné úrady nás upozorňujú, že miest-
ne je veľký nedostatok živnostníkov pre túto činnosť.

3. V dňoch 26. – 27. 6. 2009 sa uskutočnilo rozšírené Predsta-
venstvo SKSI v Brusne – s hlavným bodom programu Smerovanie
SKSI.

Podrobný záznam z rokovania je publikovaný v ďalšej časti –
máte možnosť vidieť aj priebeh diskusie.

Chcem upozorniť – okrem teoretických úvah o potrebe pre-
zentácie výsledkov našej práce, zvýšenej medializácii, kde sa nám
nepodarilo zatiaľ určiť konkrétne úlohy – na aspoň štyri okruhy
pragmatických úloh:

a) Rozbehli sa odborné semináre zavádzania eurokódov do
praxe.

Sledujte časový harmonogram seminárov, treba si uvedomiť,
že termín zrušenia slovenských technických noriem sa približuje
veľkou rýchlosťou.

b) Predstavenstvo zvýšilo možnosti predsedom regionálnych
odborných sekcií na organizovanie odborných podujatí.

Sľubujeme si zvýšenie aktivity, predovšetkým nových mladých
členov Komory na nenásilné zvyšovanie vedomostí a zručností (vie-
me, že vzdelávanie je podľa nášho základného zákona povinné).

c) Predstavenstvo ukončilo diskusiu a schválilo smernicu o po-
skytovaní finančných prostriedkov SKSI na odborné podujatia
organizované ostatnými organizáciami a publikácie vydávané
ostatnými organizáciami.

Sme naklonení podporovať tieto akcie, môj osobný názor – je
to východisko z núdze a nie dobré vysvedčenie pre naše odbor-
né sekcie, správne by bolo opačné garde.

d) Predstavenstvo sa utvrdilo, že stále platí uznesenie Valné-
ho zhromaždenia 2004 o možnosti zriadenia kancelárie SKSI v rám-
ci jednotlivých vyšších územných celkov a spájania sa do regio-
nálnych združení.

Prosím Vás, zapojte sa konkrétnymi konštruktívnymi pri-
pomienkami a návrhmi k jednotlivým bodom Smerovania SKSI
a pošlite ich spracovateľom konečných znení.

4. Dostávate nové vydanie Vnútorné poriadky SKSI 2009.
Obsahujú len zmeny vyplývajúce z novej legislatívy.

Ďalšia výzva pre všetkých – pošlite návrhy na zmeny,
ktoré zlepšia podmienky pre našu činnosť a predložíme ich na
schválenie Valnému zhromaždeniu 2010.

5. Pri dennodennom zhone mnohým kolegom ušlo, že Ko-
mora na svoju činnosť využíva najmä základný členský príspe-
vok, ktorý bol splatný do 31. januára 2009.

Blíži sa aj konečný termín na uhradenie – 31. júl 2009.
Osobne ma zaráža, že v zozname neplatičov je veľa kole-

gov, ktorí denne pre svoje živobytie využívajú autorizáciu, a vyu-
žívajú aj výhody členstva v Komore, snáď výška základného člen-
ského príspevku je v súčasnosti skutočne prijateľná.

Pozrite sa, prosím, na evidenciu úhrad, nakoľko po 1. 8. 2009
budeme pokračovať v zmysle nášho základného zákona.

V prebiehajúcom dovolenkovom období vám všetkým vinšu-
jem pohodu, úspešné riešenie krížoviek na pláži, úspešné jamky na
golfe a predovšetkým pevné zdravie.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI

Zápis a uznesenia

zo 6. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného v dňoch 24. – 25. apríla 2009
v zasadacej miestnosti Regionálnej kancelárie SKSI
v Košiciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (8 prítomných), prof. Kmeť (prorektor TU Košice), Ing. Dur-
bák (predseda Dozornej rady SKSI), Ing. Lehocký, Ing. Mozgay
(riaditeľ Úradu SKSI)

Ospravedlnení: Ing. Chmelo, Ing. Mišík, Ing. Šaling

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 6. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 14.00

hod.

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

Ďurďu. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe roko-
vania:
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� Nasledujúce body boli navrhnuté na zaradenie do bodu č. 12
„Rôzne“:
12.1 Informácia o pracovnom stretnutí so stavebnými úradmi

(predložil Ing. Petržala)
12.2 Problematika energetickej certifikácie budov a ponuka

postgraduálneho kurzu STU Bratislava k problematike (predložili:
Ing. Ralbovský, prof. Petráš)

12.3 Problematika poistenia autorizovaných inžinierov (pred-
ložil Ing. Nevický)

12.4 Odporúčanie TK-14 – Používanie Eurokódu 7 na navrho-
vanie geotechnických konštrukcií (predložil prof. Majdúch)

12.5 Vydanie publikácie ECCE Dedičstvo stavebných inžinie-
rov (predložil prof. Majdúch)

12.6 Informácia o zvolaní Valného zhromaždenia OZ TEH-
LIČKA (predložil prof. Majdúch)

12.7 Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI za obdobie
január 2009 – marec 2009 (predložil prof. Majdúch)

12.8 Informácia o príprave prezentácie činnosti autorizova-
ného inžiniera (predložila Ing. Cmarková)

12.9 Informácia o tvorbe betonárskeho slovníka (predložil Ing.
Petržala)

12.10 Informácia o činnosti v oblasti sledovania právnych pred-
pisov (predložil Ing. Petržala)

12.11 Návrh udelenia Pamätnej medaily SKSI prof. Ing. Marti-
novi Halahyjovi, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea (pred-
ložil prof. Majdúch).

Bod 2.1: Správa audítora
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch uviedol správu nezávislého audítora za rok

2008. Podľa správy účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a ob-
jektívny pohľad na finančnú situáciu SKSI a na výsledky jej hospo-
dárenia a peňažné toky v súlade so zákonom o účtovníctve.

Bod 2.2: Správa Dozornej rady SKSI
Predložil: Ing. Durbák, predseda Dozornej rady. Vysvetľoval

detaily zistenia Dozornej rady. Podrobnú správu predseda DR
zašle na úrad SKSI v priebehu budúceho týždňa.

Prof. Majdúch upozornil na niektoré nepresnosti v Zázname
z 3. rokovania Dozornej rady, že IKS v roku 2008 bolo stratové;
ďalej na pretrvávajúci problém neoprávneného používania pe-
čiatok vyčiarknutých členov Komory. Treba uviesť konkrétne prí-
pady, aby SKSI mohlo pristúpiť k súdnemu riešeniu problému.

Bod 3: Upravené rozpočty na roky 2009 a 2010
(vypustenie viazaného príspevku)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval členov Predstavenstva, prečo je

potrebné upraviť rozpočet na roky 2009 a 2010. Z rozpočtu bol
vynechaný viazaný príspevok na STN, ako aj prechod na euro.
Predseda ďalej uviedol, že výška finančných príspevkov na jed-
notlivé RZ sa nemení.

Bod 4: Požiadavky na príspevky odborných podujatí
mimo SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch uviedol žiadosť doc. Kráľovej z Fakulty archi-

tektúry STU v Bratislave, v ktorej žiada Predstavenstvo o finančnú
podporu publikácie Stopy priemyselného dedičstva na Sloven-
sku. Pripomenul, že v prípade schválenia finančnej podpory Pred-
stavenstvo bude žiadať uvedenie loga SKSI v publikácii.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, Ing. Vyskoč,
Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, doc. Kolcun

Ďalšia požiadavku o finančnú podporu predložil SZSI pre Ing.
Kollárovú – príspevok na vložné pre účasť na medzinárodnej kon-
ferencii Velocity v Bruseli. Prof. Majdúch navrhol, aby Ing. Kollá-
rová následne zorganizovala prednášku o výsledkoch medziná-
rodnej konferencie pre členov SKSI.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, doc. Benko,
Ing. Petržala, doc. Kolcun

Bod 5: Vyhodnotenie škodových udalostí za rok 2008
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch uviedol, že správa neobsahuje žiadne sťažnos-

ti členov, ani sťažnosti zo strany makléra.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Ďurica, doc. Kolcun

Bod 6: Spolupráca s TU Košice
Prof. Majdúch privítal prof. Kmeťa, prorektora TÚ Košice. Prof.

Kmeť informoval Predstavenstvo SKSI o činnosti TU Košice v ob-
lasti akreditácie, kategorizácie univerzít, ako aj o činnosti univer-
zity a jej fakúlt. TU Košice získala možnosť riešiť v rámci operač-
ného programu 2 programy na tému Budovanie infraštruktúry,
kde bude môcť prizvať do riešenia aj odborníkov z praxe.

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

Bod 7: Aktivity SKSI
Bod 7.1: Rokovania s vedením SvF STU Bratislava
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch rokovania s vedením

Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Stavebná fakulta predložila
písomnú ponuku na organizovanie odborných kurzov k autori-
začnej skúške, skúške odbornej spôsobilosti pre výkon funkcie
stavbyvedúceho a pre výkon stavebného dozoru a na kurz zavá-
dzania Eurokódov. Jednotlivé ponuky obsahujú aj kalkulácie cien
jednotlivých kurzov.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Cmarková, Ing. Vyskoč, Ing. Ďuri-
ca, doc. Kolcun

Bod 7.2: Rokovania s vedením SÚTN Bratislava
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch rokovania s vedením

SÚTN, na ktorom bola prerokovaná žiadosť SKSI o dodatku Zmlu-
vy o prístupe k STN pre členov SKSI. Generálna riaditeľka SÚTN,
Ing. Tušová, zaslala písomný návrh dodatku zmluvy o prístupe k STN
pre členov SKSI. V prípade zaradenia nami požadovaných no-
riem aj s možnosťou tlače by cena za používanie služby pre sú-
časný počet používateľov za 1 kalendárny rok by bola 178 396,90
EUR bez DPH, čiže pre jedného užívateľa na rok 43,52 EUR. V dis-
kusii doc. Benko navrhoval výmenu noriem nepoužívaných za nové
požadované normy. Tento návrh bol podporený v diskusii.

Diskusia: doc. Benko, doc. Kolcun, Ing. Ďurica, Ing. Vyskoč,
Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, Ing. Cmarková

Bod 7.3: Časopis Stavebnictví
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Kuzma sa vzdal členstva

v Redakčnej rade časopisu Stavebnictví. Ponuku prijal doc. Gram-
blička, ktorý predložil návrh financovania účasti v redakčnej rade
a spolupráce s časopisom Stavebnictví.

Diskusia: doc. Benko, doc. Kolcun, Ing. Vyskoč, Ing. Petržala

Bod 7.4: Podujatia na výstave CONECO
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že na medzinárodnej výstave CO-

NECO 2009 sa zúčastnila SKSI formou workshopu v spolupráci so
Spolkom projektového riadenia stavieb z príležitosti 40. dňa dozo-
ru a stavbyvedúceho. Akcia bola úspešná; zúčastnilo sa 75 osôb.

Komora ďalej mala stánok na medzinárodnej výstave CONE-
CO, kde prezentovala činnosť Poradenskej kancelárie porúch
panelových domov. Ing. Ďurďa informoval o seminári EHB za
účasti francúzskych organizácií.

Ing. Ďurica informoval o účasti na výstave ProArch v Banskej
Bystrici, v rámci ktorého RZ SKSI Banská Bystrica zorganizovalo
úspešné odborné podujatie.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, Ing. Cmarková

Bod 7.5: Vnútorné poriadky SKSI – aktuálne znenie
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že upravené vnútorné poriadky SKSI

obsahujú iba zmeny, ktoré sa týkajú iba zmeny legislatívy a sú už
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v tlači. Po vytlačení budú vnútorné poriadky distribuované kaž-
dému členovi SKSI spolu s Inžinierskymi informáciami, ako aj na
kancelárie RZ SKSI.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Petržala, Ing. Cmarková.

Bod 8: Zabezpečenie výberového konania na rozšírenie
využitia elektronizácie na robustný systém
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o rokovaní ohľadne elektronizácie

SKSI, na ktorom sa zúčastnili tri spoločnosti – Finesoft s. r. o., UI42
s. r. o. a IRISOFT s. r. o. Návrh zmluvy zaslal Finesoft. Tento návrh
dala SKSI posúdiť z právneho hľadiska. Právnička však túto zmlu-
vu neodporúčala podpísať. Prof. Majdúch navrhol vypísať nové
výberové konanie s jasnými požiadavkami.

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

Bod 9: Príspevky na odborné akcie organizované inými
organizáciami
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh Smernice SKSI o poskytovaní

finančných prostriedkov SKSI na odborné podujatia organizova-
né inými organizáciami. Je potrebné zjednotiť zásady finančných
prostriedkov SKSI na odborné podujatia organizované inými or-
ganizáciami.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, doc. Kolcun

Bod 10: Schválenie prihlášok za členov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

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

Prihlášky za kolektívneho člena SKSI (PO) zaslali nasledujúce
spoločnosti: A-STAT s. r. o.; ASTECH s. r. o.; BF PARTNERS s. r. o.;
DISTLER – ŠUPPA s. r. o.; ECB s. r. o.; EL PRO KAN, s. r. o.; ENER
GROUP s. r. o.; GUSTAV MACH – ELEKTROPROJEKT s. r. o.;
J-PROJEKT s. r. o.; KONSTRUKT STEEL s. r. o.; K 3 PROJEKT s. r. o.;
MŠ DESIGN s. r. o.; PKC, s. r. o.; PROLEA s. r. o.; SAMEX s. r. o.;
SUPI s. r. o.; SZING-EX-PROJEKT.

Prihlášku za dobrovoľného člena SKSI (FO) zaslali: BELLA
Miloš, Ing.; BOŤANSKÝ Pavol, Ing.; CÁKOCI Dušan, Ing.; CEKAN
Daniel, Ing.; HAVAŠ Ľubomír, Ing.; CHVOSTAL Miroslav; IRSÁK
Branislav, Ing.; KVASKA Dušan, Ing.; KUZMAN Ľubomír; MAR-
TYNEK Vladislav, Ing.; PEŠTA Miroslav; ŠČERBA Peter, Ing.; MAR-
CIN Marián, Ing. PhD.

Bod 11: Kontrola uznesení z 5. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 5. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI boli splnené, uznesenie č. 5.31 priebežne trvá.

Bod 12: Rôzne
Bod 12.1: Informácia o pracovnom stretnutí
so stavebnými úradmi
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval o príprave pracovného stretnutia pre

stavebné úrady za účasti SKSI, ktoré sa má konať dňoch 14. a 15.
mája 2009 v Novom Smokovci. Seminár je zameraný na proble-
matiku postupov stavebných úradov v stavebnom konaní. Semi-
nár sa bude zaoberať občianskoprávnymi námietkami, ktoré pri
stavebnom konaní môžu vzniknúť, postupom stavebných úradov
pri ich riešení. Záverečnú časť pripravuje SKSI a je zameraná hlav-
ne na oblasť spolupráce SKSI a stavebných úradov.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Cmarková

Bod 12.2: Problematika energetickej certifikácie budov
a ponuka postgraduálneho kurzu STU Bratislava
k problematike
Predložili: Ing. Ralbovský, prof. Petráš (STU)
Energetickú certifikáciu budov vykonávajú inžinieri cez živ-

nostenské oprávnenie. Energetická certifikácia budov (najmä jej

projektová príprava) spadá do oblasti stavebníctva a certifikáciu
vykonávajú takmer všetci autorizovaní inžinieri. Ing. Ralbovský
navrhol vytvorenie novej odbornej sekcie pre túto oblasť v rámci
SKSI. Prof. Majdúch uviedol, že táto činnosť spadá do činnosti
sekcie Pozemné stavby.

Prof. Majdúch informoval o liste prof. Petráša o projekte „Slo-
venská adopcia nástrojov a softvéru pre energetickú certifikáciu,
audity, monitoring budov“ a ponúkol SKSI možnosť postgraduál-
neho kurzu odborne spôsobilých osôb.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa, doc. Kolcun

Bod 12.3: Problematika poistenia autorizovaných inžinierov
Predložil: Ing. Nevický
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Nevický predložil správu

k problematike poistenia autorizovaných inžinierov. Wüstenrot po-
isťovňa, a.s., zaslala k tejto správe písomné stanovisko Predsta-
venstvu SKSI.

Diskusia: Ing. Petržala, doc. Benko

Bod 12.4: Odporúčanie TK 14 – Používanie Eurokódu 7
na navrhovanie geotechnických konštrukcií
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Tölgyessyová zaslala na Úrad

SKSI odporúčanie TK-14 – Používanie Eurokódu 7 na navrhova-
nie geotechnických konštrukcií.

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

Bod 12.5: Vydanie publikácie ECCE „Dedičstvo stavebných
inžinierov“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Európska rada stavebných inži-

nierov (ECCE) pripravuje vydanie publikácie Dedičstvo staveb-
ných inžinierov. Na vydaní aktívne spolupracuje aj SKSI, ktorá
dodala do publikácie 9 projektov. Publikácia má slúžiť na podpo-
ru profesie stavebných inžinierov v celej Európe, a bude určená
laickej i odbornej verejnosti.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Cmarko-
vá, Ing. Ďurďa

Bod 12.6 Informácia o zvolaní Valného zhromaždenia
Občianskeho združenia TEHLIČKA
Za členov nominovali RZ SKSI nasledujúcich zástupcov:
� Ing. Stasselová – RZ SKSI Banská Bystrica
� Ing. Kupčová – RZ SKSI Trnava
� Ing. Urban – RZ SKSI Žilina
� Ing. Semančák – RZ SKSI Košice
� Ing. Žipajová – RZ SKSI Košice
RZ SKSI Bratislava predloží návrh do 30. apríla 2009.
Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 18. mája 2009 v Brati-

slave. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnia aj zakladatelia: prof.
Majdúch, doc. Benko a JUDr. Hazlingerová.

Bod 12.7 Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
za obdobie január 2009 – marec 2009
Predložil: prof. Majdúch

Bod 12.8 Informácia o príprave prezentácie činnosti
autorizovaného inžiniera
Predložila: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková informovala o príprave prezentácie činnosti

autorizácie stavebného inžiniera formou výstavy historických tech-
nických pomôcok a fotografií. Bola predložená cenová kalkulá-
cia nákladov.

Diskusia: Ing. Ďurica. doc. Kolcun, prof. Majdúch

Bod 12.9: Informácia o tvorbe betonárskeho slovníka
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval o výsledkoch rokovania s MIK Miskolc.

Župná komora MIK pripravuje viacjazyčný betonársky slovník.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Ďurica, Ing. Vyskoč, prof. Majdúch
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Bod 12.10: Informácia o činnosti v oblasti sledovania
právnych predpisov
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval, že doteraz sledoval zmenu legislatí-

vy Ing. Nevický, ktorý pravidelne zasielal informáciu aj na Úrad
SKSI so zámerom jej uverejnenia na internetovej stránke SKSI.
Ing. Nevický je ochotný túto činnosť vykonávať naďalej, po doho-
de o finančnej odmene.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, doc. Kolcun

Bod 12.11: Návrh na udelenie Pamätnej medaily SKSI
prof. Ing. Martinovi Halahyjovi, DrSc. pri príležitosti jeho ži-

votného jubilea
Predložil: prof. Majdúch

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 25. apríla 2009 o 13:00 hod.

Uznesenia zo 6. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 6.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Cmarkovú a Ing. Ďurďu za ove-

rovateľov zápisu zo 6. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 6.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program s doplnením bodov

12.1 až 12.11 do bodu „Rôzne“.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.3
Predstavenstvo berie na vedomie správu audítora, že výsled-

ky hospodárenia SKSI a peňažné toky za rok 2008 sú v súlade so
zákonom o účtovníctve.

Uznesenie 6.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o vyhodnotení

škodových udalostí za rok 2008.
Uznesenie 6.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu prof. Kmeťa, pro-

rektora TÚ Košice, o možnosti spolupráce s TU Košice.
Uznesenie 6.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu prof. Majdúcha

o výsledkoch rokovania s vedením Stavebnej fakulty STU v Brati-
slave.

Uznesenie 6.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu prof. Majdúcha

o rokovaní s vedením SÚTN.
Uznesenie 6.8
Predstavenstvo berie na vedomie pripravené Vnútorné poriad-

ky SKSI. Vnútorné poriadky obsahujú iba zmeny vyplývajúce z le-
gislatívy od roku 2005.

Uznesenie 6.9
Predstavenstvo berie na vedomie problematiku zabezpečenia

výberového konania na rozšírenie využitia elektronizácie SKSI.
Uznesenie 6.10
Predstavenstvo berie na vedomie kontrolu uznesení z 5. zasad-

nutia Predstavenstva.
Uznesenie 6.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o účasti SKSI na

pracovnom stretnutí pre stavebné úrady k aktuálnym problémom,
ktoré uskutoční v dňoch 14. – 15. mája 2009 v Novom Smokovci.

Uznesenie 6.12
Predstavenstvo berie na vedomie správu o poistných udalos-

tiach v roku 2008 a odporúča predsedom RZ SKSI zorganizovať
pracovné stretnutie so zástupcom poisťovne.

Uznesenie 6.13
Predstavenstvo berie na vedomie odporúčanie TK-14 na pou-

žívanie Eurokódu 7 na navrhovanie geotechnických konštrukcií.
Uznesenie 6.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti OZ

TEHLIČKA a o zorganizovaní Valného zhromaždenia OZ TEHLIČ-
KA dňa 18. mája 2009.

Uznesenie 6.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave tvorby

betonárskeho slovníka.
Uznesenie 6.16
Predstavenstvo berie na vedomie správu o účasti SKSI na podu-

jatiach organizovaných v rámci medzinárodných výstav CONECO
Bratislava a ProArch v Banskej Bystrici.

Uznesenie 6.17
Predstavenstvo schvaľuje návrh Dozornej rady SKSI riešiť pretr-

vávajúci problém neoprávneného používania pečiatok vyčiarknu-
tých členov z SKSI súdnou žalobou a žiada všetkých členov o po-
skytnutie konkrétnych informácií na Úrad SKSI.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.18
Predstavenstvo schvaľuje upravené rozpočty na rok 2009 a 2010

bez viazaného príspevku na STN. Upravujú sa položky č. 38 – sta-
vebná úprava a č. 82 – stroje a zariadenia.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.19
Predstavenstvo schvaľuje úhradu faktúry č. 29/2009 pre SÚTN

za prístup STN v sume 80 971,65 EUR z účtu SKSI mimo rozpočtu
na rok 2009.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.20
Predstavenstvo schvaľuje príspevok na vydanie publikácie Stopy

priemyselného dedičstva na Slovensku v sume 500 EUR s podmien-
kou dodania dohodnutého počtu výtlačkov a uvedenia loga SKSI.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 6.21
Predstavenstvo schvaľuje príspevok na výšku vložného na me-

dzinárodnú konferenciu Velocity v Bruseli pre SZSI v sume 350
EUR s podmienkou uskutočnenia samostatného seminára s výsled-
kom konferencie pre SKSI v termíne do novembra 2009.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 6.22
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoloč-

ností za kolektívneho člena SKSI (PO): A-STAT s. r. o.; AS-
TECH s. r. o.; BF PARTNERS s. r. o.; DISTLER – ŠUPPA s. r. o.;
ECB s. r. o.; EL PRO KAN, s. r. o.; ENER GROUP s. r. o.; GUSTAV
MACH – ELEKTROPROJEKT s. r. o.; J-PROJEKT s. r. o.; KON-
STRUKT STEEL s. r. o.; K 3 PROJEKT s. r. o.; MŠ DESIGN s. r. o.;
PKC, s. r. o.; PROLEA s. r. o.; SAMEX s. r. o.; SUPI s. r. o.;
SZING-EX-PROJEKT.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena – fyzická osoba SKSI: BELLA Miloš, Ing.;
BOŤANSKÝ Pavol, Ing.; CÁKOCI Dušan, Ing.; CEKAN Daniel,
Ing.; HAVAŠ Ľubomír, Ing.; CHVOSTAL Miroslav; IRSÁK Brani-
slav, Ing.; KVASKA Dušan, Ing.; KUZMAN Ľubomír; MARTYNEK
Vladislav, Ing.; PEŠTA Miroslav; ŠČERBA Peter, Ing.; MARCIN
Marián, Ing. PhD..

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.23
Predstavenstvo schvaľuje objednávku publikácie Dedičstvo

stavebného inžiniera v sume do 3000 EUR.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.24
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace január až marec 2009.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 6.25
Predstavenstvo schvaľuje náklady na prezentáciu činnosti au-

torizovaných inžinierov formou vyhotovenia výstavných panelov
do výšky 1500 EUR.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.26
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI

pánovi prof. Ing. Martinovi Halahyjovi, DrSc. pri príležitosti jeho
životného jubilea.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.



5

Uznesenie 6.27
Predstavenstvo schvaľuje zrušenie doteraz platných zásad

poskytovania finančných prostriedkov SKSI na odborné poduja-
tia iných organizácií.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.28
Predstavenstvo schvaľuje zálohové rozdelenie finančných

prostriedkov na RZ v sumách: RZ Bratislava 30 100 EUR; RZ Tr-
nava 20 900 EUR; RZ Žilina 12 500 EUR; RZ Banská Bystrica
8 400 EUR; RZ Košice 23 100 EUR.

V celkovej sume 95 000 EUR a ukladá predsedovi zabezpečiť
presun prostriedkov na účty RZ SKSI v termíne do 3. 5. 2009.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.29
Predstavenstvo schvaľuje financovanie činnosti člena redakč-

nej rady časopisu Stavebnictví a ukladá riaditeľovi Úradu zabez-
pečiť organizáciu financovania.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.30
Predstavenstvo schvaľuje činnosť Ing. Nevického k sledova-

niu aktuálnych právnych predpisov a ukladá predsedovi dohod-
núť podmienky.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.31
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu zabezpečiť zverejne-

nie správy audítora na internetovej stránke SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.32
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ SKSI Bratisla-

va a Žilina pozývať členov Dozornej rady na rokovanie výboru
RZ SKSI.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 6.33
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu SKSI dodať požado-

vané podklady podľa Záznamu z 3. rokovania Dozornej rady pred-
sedovi Dozornej rady SKSI.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.34
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI uzavrieť dodatok ku

zmluve o poskytovaní prístupu k STN vo formáte PDF s rozšíre-
ním služieb.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.35
Predstavenstvo ukladá predsedovi rozpracovať Smernicu o po-

skytovaní finančných prostriedkov SKSI na odborné podujatia
organizované inými organizáciami v zmysle predložených pripo-
mienok najneskôr do 7. zasadnutia Predstavenstva.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 6.36
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť odborný

kurz k energetickej certifikácii podľa ponuky STU Bratislava.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľ: riaditeľ Úradu SKSI, Ing. Vojtech Mozgay
Overovatelia: Ing. Edita Cmarková, Ing. Jozef Ďurďa

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

Zápis a uznesenia

zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného v dňoch 26. – 27. júna 2009 v Brusne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (11 prítomných), Ing. Durbák (predseda Dozornej rady SKSI),
Ing. Stasselová (predsedníčka Autorizačnej komisie), Ing. Hanzel
(predseda Disciplinárnej komisie), Ing. Kyseľ (predseda Výboru
RZ Trnava), Ing. Hudoba (predseda Výboru RZ Banská Bystrica),
Ing. Vrábel (predseda Výboru RZ Žilina), Ing. Filip (predseda COS
Technické vybavenie stavieb), Ing. Prokop (predseda COS Techno-
logické vybavenie stavieb), Ing. Kollár (predseda COS Vedenie
uskutočňovania stavieb), Ing. Legiň (v zastúpení Ing. Lehockého
a Ing. Kinčeša), Mgr. Zlatňanská (zapisovateľka)

Ospravedlnení: Ing. Szabóová (predsedníčka Etickej rady), Ing.
Gemeran (predseda COS Vodohospodárske stavby), Ing. Tomko
(predseda COS Dopravné stavby), Ing. Kinčeš, Ing. Lehocký, Ing.
Mozgay (riaditeľ Úradu SKSI)

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 7. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 14.00

hod.

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

la. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Nasledujúce body boli navrhnuté na zaradenie do bodu č. 8
„Rôzne“:

� Bod 8.1: Architektonické vzdelávanie na Stavebnej
fakulte TU Košice
� Bod 8.2: Priestory Regionálnej kancelárie SKSI v Žiline
� Bod 8.3: Informácie o aktivitách organizácií ECCE
a FEANI
� Bod 8.4: Schválenie polročnej odmeny pracovníkom
SKSI
� Bod 8.5: Výkaz činnosti predsedu SKSI
� Bod 8.6: Slávnostné promócie na stavebných fakultách
� Bod 8.7: Informácia o zaplatení základných členských
príspevkov

Bod 2:  Prístup k technickým normám s možnosťou tlače
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 27. júna 2009 SKSI zaslala

SÚTN-u objednávku na elektronický prístup k technickým nor-
mám s možnosťou tlače spolu so zoznamom členov, ktorí dote-
raz zaslali objednávku. Možnosť tlače noriem by mala byť spuste-
ná v priebehu budúceho týždňa.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Chmelo

Bod 3: Publikácia „Technické pamiatky krajín V-4“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch 2. koordinačného

stretnutia k vydaniu IV. dielu publikácie „Technické pamiatky
krajín V-4“. Všetky organizácie podporili vydanie IV. dielu publi-
kácie, české a slovenské príspevky sú už pripravené. Vydavateľ-
stvá Jaga, Eurostav a Mabag zaslali SKSI cenové ponuky na tlač
publikácie a komisia pod vedením Ing. Kohúta vyberie najlepšiu
ponuku.

Prof. Majdúch požiadal prítomných o vyjadrenie sa k vydaniu
mapy technických pamiatok, ktorá by mapovala pamiatky vyda-
né vo všetkých 4 dieloch publikácie. Prítomní vyslovili podporu
tejto myšlienke s tým, že mapa by mala byť už súčasťou IV. dielu
publikácie.

Diskusia: Ing. Kollár, Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, doc. Benko

Odborné podujatia pre rok 2009 sú priebežne zverej-
ňované na www.sksi.sk.
Odporúčame členom Komory priebežne sledovať aj
svoju mailovú poštu v rámci zriadenej komorovej
mailovej adresy (xxxx@clen.sksi.sk) alebo si ju presme-
rovať na svoju aktívnu mailovú adresu.

Oznamy pre členov SKSI
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Bod 4: Smerovanie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že k predloženému materiálu už

niektorí členovia poslali svoje pripomienky a námety. Vzhľadom
na veľkú šírku problematiky bola diskusia vedená v poradí bodov
materiálu, ktorý bol zaslaný všetkým pozvaným pred 7. zasadnu-
tím Predstavenstva SKSI. K všetkým bodom bola široká diskusia,
z ktorej boli zapísané najmä konkrétne návrhy.

1. Rast odbornosti autorizovaných inžinierov, zvyšovanie ve-
domostí a zručností. Organizácia vzdelávania.

� Kolcun: navrhol, aby sa SKSI snažila presadiť do zákona
a na Valné zhromaždenie SKSI vyslovene povinné vzdelávanie
ASI. Evidencia vzdelávania môže začať fungovať hneď,
ako bude fungovať nová elektronizácia SKSI
� Benko: navrhol, že skôr ako zaviesť povinné vzdelávanie by
bolo možno lepšie radšej zvýhodniť tých, čo dobrovoľne
absolvujú stanovený počet hodín vzdelávania ročne (nižší
členský príspevok, iné výhody, ...)
� Stasselová: prejavila súhlas so sledovaním – evidovaním
vzdelávania, centrum evidencie musí byť v SKSI, školenia by
mali prebiehať hlavne na regionálnych združeniach SKSI, avšak
vzdelávanie by malo byť na dobrovoľnej báze, ku každému
semináru by sa mal vydávať zborník alebo súbor prednášok
� Prokop: odborná sekcia (OS) – technologická pripravila plán
odborných podujatí, avšak na stretnutí v Žiline bola
predsedom OS sľúbená pomoc od IKS, pričom IKS doteraz
našu OS nekontaktovalo
� Majdúch: OS si musia pripraviť program a navrhnúť termín
a prednášateľov, pretože IKS môže pomôcť len organizačne
a finančne, nie odborne
� Cmarková: súhlasí s Prokopom, podporuje návrh vytvorenia
knižnice SKSI a elektronickej knižnice – rešeršov pre členov
� Legiň: informoval, že hoci OS elektro v regióne BB
nefunguje, regionálna pobočka SEZ-KEZ funguje perfektne
s 55 členmi.
2. Námety na aktivizáciu činností odborných sekcií
� Kolcun: súvisí s prvým bodom
� Majdúch: položil do diskusie otázku, či SKSI má vytvoriť
samostatnú organizáciu, ktorá by zastrešovala aktivity IKS
� Stasselová: ťažisko vzdelávania je na regionálnej báze
a na predsedoch OS a samotných OS
� Vrábel: IKS by malo ponúkať regiónom už hotové semináre
a regióny si vyberú. Vytvárať ďalšiu organizáciu nemá zmysel.
� Chmelo: navrhol, aby sa SKSI snažila získať odborníka,
ktorý by pravidelne sledoval, čo bolo vydané, a zverejňoval to
na webovej stránke SKSI
� Kollár: navrhol, aby predseda COS mal právo zvolať
stretnutie svojej OS s finančnou organizáciou OS (obed,
cestovné), a aby činnosť OS bola zakomponovaná
do pripravovaných vnútorných poriadkov SKSI. Navrhol,
po súhlase predsedu a prítomných, zvolať samostatné
stretnutie s OS, aby inicioval aktivity OS.
� Vyskoč: zatraktívnenie vzdelávania závisí najmä na
predsedoch OS
� Legiň: pripravuje sa nový zákon o požiarnej ochrane.
Jeden z autorov (Ing. Gilian – prezident APPO SR – Asociácia
pasívnej požiarnej ochrany SR) zorganizoval školenie o aktu-

álnej téme na RZ SKSI Banská Bystrica. Autor ponúkol zorganizo-
vať školenie na ktoromkoľvek RZ SKSI.

� Majdúch: súhlasil s návrhmi Ing. Legiňa a informoval, že už
prebehlo rokovanie s APPO SR, avšak konkrétna spolupráca za-
tiaľ nebola zadefinovaná pre chorobu Ing. Giliana.

� Majdúch: po pripomienkach a návrhoch viacerých
prítomných bolo dohodnuté, že väčšie kompetencie budú
presunuté na predsedov regionálnych odborných sekcií SKSI
s cieľom zaktivizovať odborné sekcie.
3. Prezentácia a medializácia našich prác – projektov, autor-

ských diel. Získavanie zdrojov pre celospoločenské podujatia
� Durbák: prezentácia stavebných inžinierov je závislá od
hrdosti stavebného inžiniera, a na nej je potrebné pracovať
už počas vysokoškolského štúdia

� Chmelo – navrhol, aby si členovia mohli na webovú
stránku dopísať napríklad aj svoje referencie, vstupné údaje
� Cmarková: informovala o výstave prác – takmer nikto
nezaslal príspevky a reakcia na výzvu bola minimálna. Budú
vystavené 4 práce a pripravený panel histórie projektovania
a požiadala, aby výstava bola slávnostne otvorená napríklad
pri príležitosti zasadnutia Predstavenstva SKSI v Bratislave
� Ďurďa: pre zlepšenie súčasného stavu je potrebné zvážiť
aj zjednodušenie podmienok
� Majdúch: navrhol, aby sa výstava otvorila v septembri
počas sľubu nových autorizovaných inžinierov a za prítomnosti
členov Predstavenstva SKSI
� Vyskoč: SKSI by si mohla pripraviť brožúru s príkladmi prác
svojich členov, a prezentovať ich napríklad na agentúre SARIO
� Mišík: Komora by mala vytvárať podmienky, aby sa členovia
mohli prezentovať, avšak nemôže hrať rolu rodiča pre každého
člena
� Filip: podporil, aby sa vystavovali aj zaujímavé práce, s ktorými
sa stretávajú členovia skúšobných senátov počas
autorizačných skúšok
� Hudoba: navrhol vystaviť aj práce absolventov stavebných
fakúlt, ktorým bola udelená cena SKSI.
4. Ako dosiahnuť iniciatívu v legislatívnej oblasti pri tvorbe a pred-

kladaní našich návrhov, nielen pripomienkovanie obdržaných
návrhov

� Majdúch: informoval, že boli vydané aktualizované Vnútorné
poriadky SKSI – každému členovi budú vnútorné poriadky
zaslané poštou s nasledujúcim číslom Inžinierskych informácií.
Skonštatoval, že na právnych predpisoch musí SKSI pracovať
dostatočne včas a na zmeny v pravú chvíľu okamžite
reagovať. Informoval, že boli vyzvaní predsedovia výborov
RZ SKSI, aby zaslali pripomienky k vnútorným poriadkom.
� Petržala: je potrebné, aby sa na hlavných zmenách zákona
č. 138/1992 Zb. dohodlo predovšetkým v rámci SKSI
� Kollár: navrhol, aby činnosť odborných sekcií bola
zakomponovaná do pripravovaných vnútorných poriadkov
SKSI. Navrhol, po súhlase predsedu a prítomných, zvolať
samostatné stretnutie s OS, z dôvodov oživenia ich aktivít
� Majdúch: v priebehu mesiaca budú na Úrade spracované
doteraz zaslané pripomienky a návrhy, týkajúce sa
zapracovania pripomienok do zákona č. 138/1992 Zb.
5. Postoj k vydávaniu odborných publikácií v rámci SKSI – ne-

jde o duplicitu s vydavateľstvami a univerzitami?
Prerokované spolu s bodom 6
6. Spolupráca s odbornými organizáciami a združeniami pri

odborných seminároch a vydávaní publikácií
� Majdúch: informoval o náplni novo pripravenej Smernice SKSI
o poskytovaní finančných prostriedkov na akcie a publikácie
iných organizácií. Akcie iných organizácií budú na základe
sponzorskej zmluvy finančne podporované na troch
základných úrovniach:
1. pozvánka podujatia bude obsahovať logo SKSI, meno
odborného garanta podujatia a SKSI bude zaradená medzi
spoluorganizátorov podujatia. Po akcii bude zaslaná kópia
prezenčnej listiny podujatia, na ktorej budú jasne označení
účastníci, ktorí sú zároveň členmi SKSI
2. pozvánka podujatia bude obsahovať logo SKSI, meno
odborného garanta podujatia a SKSI bude zaradená medzi
spoluorganizátorov podujatia. Kompletné anotácie zo
zborníka budú zaslané v elektronickom PDF formáte spolu
s kópiou prezenčnej listiny podujatia, na ktorej budú jasne
označení účastníci, ktorí sú zároveň členmi SKSI
3. pozvánka podujatia bude obsahovať logo SKSI, meno
odborného garanta podujatia a SKSI bude zaradená medzi
spoluorganizátorov podujatia. Zborník podujatia bude
odovzdaný v PDF formáte spolu s kópiou prezenčnej listiny
podujatia, na ktorej budú jasne označení účastníci, ktorí sú
zároveň členmi SKSI.
SKSI bude podporovať finančne aj vydávanie odborných
publikácií. Publikácia bude obsahovať logo SKSI a nasledujúci
text: „Vydala ... (názov organizácie, ktorá vydala publikáciu)
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s finančným príspevkom Slovenskej komory stavebných
inžinierov.“ Podľa výšky žiadaného príspevku bude
o poskytnutí príspevku rozhodovať predseda SKSI alebo
Predstavenstvo SKSI
� Prítomní v princípe prijali novú filozofiu podporovania
akcií a publikácií ostatných organizácií.
7. Pohľady na spoluprácu s komorami a inžinierskymi zväzmi

krajín Vyšehradskej štvorky, využitie poznatkov z členstva v ECCE,
ECEC, FEANI

� Ďurica – Vyskoč: navrhli, aby SKSI znovu obnovila
organizáciu každoročného inžinierskeho dňa.
� Cmarková: Inžiniersky deň je možné organizovať aj v rámci
iného odborného podujatia, napríklad veľtrhu CONECO
� Ďurica: skonštatoval, že spolupráca s niektorými
zahraničnými organizáciami, vrátane výmenných akcií na
úrovni regiónov neprináša často očakávaný prínos pre
smerovanie Komory, ale najmä pre projektantov – autorizovaných
inžinierov. Spolupráca so zahraničnými organizáciami a účasť
v nich je nanajvýš potrebná, musí však byť uvážená
a zdôvodnená
� Durbák: požiadal Mgr. Zlatňanskú o aktuálne informácie
o aktivitách ECCE, nakoľko je tajomníčkou tejto organizácie
� Zlatňanská: informovala, že hlavnou prioritou ECCE
v tomto roku je sústrediť sa na aktivity, ktoré budú prínosom
radovým členom členských organizácií ECCE. V súčasnosti
ECCE a ECEC spolupracujú v oblasti iniciatívy EÚ „Small
Business Act“ pre malé a stredné podniky, podporujúc
profesie stavebných inžinierov s cieľom znížiť administratívne
prekážky a poskytnúť viac možností čerpania finančnej
podpory na projekty EÚ a predložili Európskej komisii návrh
na finančnú podporu pri komparatívnej štúdii „Profesia
inžinierov: súčasný stav a perspektívy“, ktorá by mohla
napomôcť pri vytváraní právnych predpisov EÚ, dotýkajúcich
sa profesie inžinierov. V tomto roku bude vydaná publikácia
Dedičstvo stavebného inžinierstva v Európe (v anglickom
jazyku), mapujúca veľké projekty stavebných inžinierov
od 17. storočia – SKSI zaslala 9 projektov zo Slovenska, ktoré
budú v knihe reprezentované. V rámci 50. zasadnutia ECCE
v októbri 2009 v Helsinkách sa uskutoční Sympózium EURO
INFRA 2009 s podtémami Koncepty nízkoenergetických
budov a Stav infraštruktúry v Európe. Zasadnutia ECCE majú
vždy určenú jednu odbornú tému, a predstavitelia členských
organizácií môžu k téme vystúpiť s odborným príspevkom
a dostať sa tak k skúsenostiam v iných európskych krajinách
� Benko: informoval, že v novembri sa budú konať voľby do
Výkonnej rady ECEC, a bola mu ponúknutá nominácia na
jedného z viceprezidentov ECEC. SKSI sa musí rozhodnúť,
či má záujem zaslať nomináciu na tieto voľby a získať
možnosť ovplyvniť aktivity ECEC
� Majdúch: informoval, že v rámci spolupráce so Slovenským
komitétom FEANI sa SKSI aktívne podieľa aj na aktivitách
FEANI – Ing. Minár sa stal členom komisie CPDC (Komisie
pre kontinuálny odborný rozvoj), ktorá sa na svojom
poslednom zasadnutí zaoberala pomerom odborného
a všeobecného vzdelávania pri inžinierskom štúdiu
v jednotlivých európskych krajinách.
8. Pohľady na rozširovanie využívania elektronizácie – zatiaľ mi-

nimálna odozva členov. Zamestnanie pracovníka na tieto činnosti
� Vrábel: informoval, že na svoju e-mailovú adresu clen.sksi.sk
dostal len jeden e-mail, a nevyužíva ju. E-maily by sa mali
zasielať na aktuálne adresy členov SKSI
� Zlatňanská: potvrdila, že na každú e-mailovú adresu už
poslala niekoľko e-mailov, avšak zatiaľ sa rozposielanie
e-mailov na tieto e-mailové adresy nevyužíva ani na regionálnych
kanceláriách. Informovala o vytvorení Zóny pre Predstavenstvo
SKSI v rámci členskej zóny na www.sksi.sk, kde budú mať
prístup všetci členovia Na tejto stránke (zóne) budú zverejnené
všetky materiály a kontakty. V blízkej budúcnosti sa možno
začne pracovať aj na možnosti hlasovania o uzneseniach
„per rollam“ v tejto zóne. Podobné zóny je v prípade záujmu
možné vytvoriť aj pre ostatné volené orgány, odborné sekcie,
prípadne stále či dočasné pracovné skupiny SKSI.

Skonštatovala tiež, že z vyše 5000 členov iba 1700 členov
nahlásilo svoju e-mailovú adresu, a z tohto počtu je asi 300
adries neplatných. Aj z tohto dôvodu boli vyrobené „členské“
e-mailové adresy.
� Stasselová: informovala, že e-mailová adresa clen.sksi.sk
funguje perfektne, ale vie, že niektorí členovia majú problémy
s prístupom na normy STN
� Chmelo: navrhol, aby si členovia mohli na webovú stránku
dopísať napríklad aj svoje referencie, vstupné údaje
� Majdúch: informoval, že 27. 6. 2009 bola zaslaná na SÚTN
objednávka na sprístupnenie tlače noriem tým členom, ktorí
zaslali na Úrad SKSI svoje objednávky. Požiadal prítomných
o vyjadrenie sa k prijatiu nového pracovníka na rozširovanie
elektronizácie SKSI
� Benko: informoval o súčasnom fungovaní členských
e-mailových adries, a skonštatoval, že je škoda, že členovia
nevyužívajú tieto adresy častejšie a vo väčšom počte. Jeden
IT pracovník nemôže sám pracovať na elektronizácii SKSI,
vrátanie vytvorenia celého nového systému a web stránky,
správy IT zariadení na SKSI a zverejňovania nových materiálov
na web stránke. Je potrebné, aby Predstavenstvo najskôr
zadefinovalo konkrétnu pracovnú náplň budúceho pracovníka,
a až potom je možné diskutovať o jeho prijatí a hľadať
vhodnú osobu
� Majdúch: po diskusii viacerých prítomných skonštatoval,
že pracovník zatiaľ prijatý nebude. Všetkým členom
Predstavenstva bude zaslaný materiál o elektronizácii SKSI,
a všetci členovia budú mať možnosť zaslať svoje námety
k elektronizácii SKSI, ale aj konkrétne námety k obsahu
webovej stránky.
9. Návrhy zmien vnútorných poriadkov, ktoré musí schváliť

Valné zhromaždenie 2010
a) Usporiadanie regionálnych združení a vybavenie priesto-

rov regionálnych kancelárií:
� Majdúch: informoval o súčasnom stave hľadania a odkúpenia
vlastných kancelárskych priestorov pre RZ Žilina
� Filip: informoval, že viacerí stavební inžinieri z Trnavy
odchádzajú pre problémy z budovy, v ktorej má prenajaté
priestory aj RZ Trnava. Zatiaľ nemá konkrétne informácie
o prípadných problémoch s prenájmom priestoru RZ
� Majdúch: skonštatoval, že SKSI podporuje zakúpenie
vlastných kancelárskych priestorov pre všetky RZ, takže je to
na rozhodnutí každej RZ, či začne hľadať vlastné priestory
b) Postavenie odborných sekcií
� Majdúch: po pripomienkach a návrhoch viacerých
prítomných bolo dohodnuté, že väčšie kompetencie budú
presunuté na predsedov regionálnych odborných sekcií SKSI
s cieľom zaktivizovať odborné sekcie po jednotlivých regiónoch
Viď príspevky k bodu 2
c) Rokovací a volebný poriadok
d) Skúšobné poriadky
� Majdúch: informoval, že boli vydané aktualizované
Vnútorné poriadky SKSI – každému členovi budú vnútorné
poriadky zaslané poštou s nasledujúcim číslom Inžinierskych
informácií. Skonštatoval, že na právnych predpisoch musí SKSI
pracovať dostatočne včas, a vždy v pravú chvíľu byť pripravená
okamžite reagovať. Informoval, že boli vyzvaní predsedovia
výborov RZ SKSI, aby zaslali pripomienky k vnútorným
poriadkom.
� Kollár: navrhol, aby činnosť OS bola zakomponovaná do
pripravovaných vnútorných poriadkoch SKSI. Navrhol, po
súhlase predsedu a prítomných, zvolať samostatné stretnutie
s OS, aby inicioval aktivity tejto OS.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Vyskoč, Ing. Chmelo, Ing. Kollár,

Ing. Petržala, Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa, Ing. Ďurica, Ing. Kollár,
Ing. Hudoba, Ing. Durbák, Ing. Mišík, Ing,. Stasselová, Ing. Legiň,
Ing. Filip, Ing. Vrábel, doc. Kolcun, Mgr. Zlatňanská

10. Všeobecná problematika, ktorá si získala vašu pozornosť
Tento bod bol prerokovaný v rámci predchádzajúcich bodov.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, Ing. Vyskoč,

Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, doc. Kolcun
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Bod 5: Aktivity SKSI
Bod 5.1: Účasť na seminári stavebných úradov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že spolu s Ing. Petržalom a Ing.

Olšakovskou reprezentoval SKSI na odbornom seminári pre sta-
vebné úrady v dňoch 14. – 15. mája 2009 v Novom Smokovci.
Seminár bol určený pre pracovníkov stavebných úradov z celého
Slovenska a program bol zameraný na právnu problematiku ob-
čianskoprávnych námietok pri územnom a stavebnom konaní a na
následné postupy stavebných úradov. Bolo navrhnuté, aby SKSI
iniciovala podobné semináre v spolupráci s krajskými stavebný-
mi úradmi s cieľom zvýšiť informovanosť pracovníkov stavebných
úradov v oblasti autorizačných pečiatok, energetickej certifiká-
cie a podobne.

Diskusia: Ing. Petržala, Ing. Stasselová, doc. Kolcun, Ing. Mišík

Bod 5.2: Prenájom kancelárskych priestorov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh Smernice o poskytovaní prená-

jmu kancelárskych priestorov SKSI. Členom SKSI bude prenájom
poskytovaný za výhodnejších finančných podmienok.

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

Bod 5.3: Príspevky na odborné akcie
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil upravený návrh Smernice o poskyto-

vaní finančných prostriedkov SKSI na odborné podujatia organi-
zované ostatnými organizáciami a publikácie vydávané ostatný-
mi organizáciami.

Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 4.6 – Spolupráca
s odbornými organizáciami a združeniami pri odborných semi-
nároch a vydávaní publikácií.

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

Bod 5.4: Vnútorné poriadky
Predložil: prof. Majdúch
Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 4.9 – Návrhy zmien

vnútorných poriadkov, ktoré musí schváliť Valné zhromaždenie 2010.

Bod 5.5: Členstvo v skúšobných komisiách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o potrebe rozšíriť zoznamy členov

Skúšobných komisií SKSI, a to najmä o odborníkov z praxe.
Ing. Ďurica navrhol, aby SKSI vypracovala stručný návrh spra-

covania katalógov prác pre záujemcov o skúšku SV a SD a tento
návrh zverejnila na stránke SKSI. Ide najmä o upozornenie na
zbytočné dokladovanie projektov do obsahu katalógov na úkor
prezentácie popisu vlastnej činnosti asistenta SV a SD.

Doc. Kolcun navrhol zvážiť odovzdávanie materiálov na skúš-
ky aj na CD nosiči, to znamená, že záujemcovia o skúšku by odo-
vzdávali materiály aj v tlačenej forme, aj na CD nosiči, a SKSI by
archivovalo len CD nosiče.

Diskusia: doc. Kolcun, doc. Benko, Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa,
Ing. Cmarková

Bod 5.6: Využitie elektronizácie
Predložil: prof. Majdúch
Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 4.8 – Pohľady na rozši-

rovanie využívania elektronizácie – zatiaľ minimálna odozva členov.

Bod 6: Schválenie prihlášok za členov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Mgr. Zlatňanská informovala o prihláškach spoločností za

kolektívneho člena SKSI (právnická osoba) a prihláškach za dob-
rovoľného člena SKSI (fyzická osoba) podľa nasledujúceho zo-
znamu. Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasle-
dujúce spoločnosti: ASEK TZB, spol. s r. o.; BSK EUROPE, s. r. o.;
FKF design, spol. s r. o.; HYDROPROJSTAV, s. r. o.; KENNEK PRO,
s. r. o.; KV – PROJEKT, , s. r. o.; Projektová a obchodná činnosť,
s. r. o.; RUUKI SLOVAKIA s. r. o.; STSA s. r. o..

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: BADIN
Alexander, Ing.; BÚCI Maroš, Ing.; HIRČKO Ján, Ing., CSc.; HRŮ-
ŠA JOSEF, Ing.; IVANOV Vasil, Ing. PhD.; KUSENDA Marián, Ing.;
MATHIA Vladimír, Ing.; OBENAU Pavel, Ing.; PODHRADSKÝ Ra-
doslav, Ing.; PODROUŽEK Jiří, Ing.; SLACH Jiří, Ing.; SCHMIESTER
Alfréd, Ing.; PENKALA Vladimír, Ing..

Bod 7: Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia zo 6. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI boli splnené, priebežne sa plnia uznesenia č. 6.12,
č. 6.17, č. 6.32 a č. 6.34.

Bod 8: Rôzne
Bod 8.1: Architektonické vzdelávanie na Stavebnej fakulte
TU Košice
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o liste Stavebnej fakulty Technickej

univerzity Košice s cieľom, ktorá požiadala SKSI o podporu archi-
tektonického vzdelávania na tejto fakulte, a následné zaradenie
fakulty do zoznamu fakúlt v prílohe 2 zákona č. 138/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov.

Bolo dohodnuté, že pracovná komisia v zložení: Ing. Stasselo-
vá, Ing. Ďurďa, Ing. Solár vypracuje v čo najkratšom termíne sta-
novisko k architektonickému vzdelávaniu na Stavebnej fakulte TU
Košice.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Cmarková

Bod 8.2: Priestory Regionálnej kancelárie SKSI v Žiline
Predložil: prof. Majdúch
Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 4.9a – Usporiada-

nie regionálnych združení a vybavenie priestorov regionálnych
kancelárií.

Bod 8.3: Informácie o aktivitách organizácií ECCE a FEANI
Predložil: prof. Majdúch
Tento bod bol prerokovaný v rámci bodu 4.7 – Pohľady na

spoluprácu s komorami a inžinierskymi zväzmi krajín Vyšehrad-
skej štvorky, využitie poznatkov z členstva v ECCE, ECEC, FEANI.

Bod 8.4: Schválenie polročnej odmeny pracovníkom SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil na schválenie polročné odmeny pra-

covníkov SKSI.

Bod 8.5: Výkaz činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil na schválenie výkaz činnosti predse-

du SKSI za mesiace apríl – máj 2009.

Bod 8.6: Slávnostné promócie na stavebných fakultách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal Ing. Stasselovú, aby odovzdala v za-

stúpení predsedu SKSI Cenu predsedu SKSI absolventom Staveb-
nej fakulty TU KE dňa 3. júla 2009 v Košiciach.

Prof. Majdúch požiadal Ing. Ďurďu, aby odovzdal v zastúpení
predsedu SKSI Cenu predsedu SKSI absolventom Stavebnej fa-
kulty STU v dňoch 8. a 9. júla 2009 v Bratislave.

Diskusia: Ing. Stasselová, doc. Kolcun, Ing. Petržala, Ing. Mi-
šík, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč

Bod 8.7: Informácia o zaplatení základných členských
príspevkov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o aktuálnom počte nezaplatených

členských príspevkov SKSI na rok 2009. Najvyšší počet nezapla-
tených členských príspevkov je v regióne Košice a odovzdal pred-
sedom výborov RZ zoznamy členov, ktorí nezaplatili členský prí-
spevok SKSI na rok 2009.
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Bod 9:  Uznesenia zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 27. júna 2009 o 13:00 hod.

Uznesenia zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 7.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Ďuricu a Ing. Chmela za overo-

vateľov zápisu zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 7.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program s doplnením bodov

8.1 až 8.7 do bodu „Rôzne“.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.3
Predstavenstvo berie na vedomie výsledky rokovania s vede-

ním SÚTN s možnosťou tlače po uhradení poplatku v termíne od
1. júla 2009.

Uznesenie 7.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave pripra-

venosti IV. dielu publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“ s pri-
pomienkou doplnenia mapy technických pamiatok ako súčasti
IV. dielu publikácie.

Uznesenie 7.5
Predstavenstvo berie na vedomie vydanie aktualizovaných

Vnútorných poriadkov SKSI, ktoré budú rozposlané všetkým čle-
nom SKSI.

Uznesenie 7.6
Predstavenstvo berie na vedomie zabezpečenie slávnostných

promócií na stavebných fakultách.
Uznesenie 7.7
Predstavenstvo berie na vedomie stav uhradených členských

príspevkov SKSI na rok 2009 a konštatuje uhradenie v rozsahu 83
percent členov.

Uznesenie 7.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnostiach

zakúpenia priestorov pre Regionálnu kanceláriu SKSI v Žiline.
Uznesenie 7.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o plnení uzne-

sení zo 6. zasadnutia SKSI. Priebežne sa plnia uznesenia č. 6.12,
č. 6.17, 6.32 a 6.34.

Uznesenie 7.10
Predstavenstvo schvaľuje Smernicu o poskytovaní prenájmu

kancelárskych priestorov SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 7.11
Predstavenstvo schvaľuje Smernicu SKSI o poskytovaní finanč-

ných prostriedkov SKSI na odborné podujatia organizované ostat-
nými organizáciami a publikácie vydávané ostatnými organizá-
ciami s pripomienkami.

Za: 7, proti: 2, zdržal sa: 1.
Uznesenie 7.12
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (PO): ASEK TZB, spol. s r. o.; BSK EU-
ROPE, s. r. o.; FKF design, spol. s r. o.; HYDROPROJSTAV, s. r. o.;
KENNEK PRO, s. r. o.; KV – PROJEKT, , s. r. o.; Projektová a ob-
chodná činnosť, s. r. o.; RUUKI SLOVAKIA s. r. o.; STSA s. r. o..

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena (FO) SKSI: BADIN Alexander, Ing.; BÚCI
Maroš, Ing.; HIRČKO Ján, Ing., CSc.; HRŮŠA JOSEF, Ing.; IVA-
NOV Vasil, Ing. PhD.; KUSENDA Marián, Ing.; MATHIA Vladimír,
Ing.; OBENAU Pavel, Ing.; PODHRADSKÝ Radoslav, Ing.; POD-
ROUŽEK Jiří, Ing.; SLACH Jiří, Ing.; SCHMIESTER Alfréd, Ing.;
PENKALA Vladimír, Ing.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.13
Predstavenstvo schvaľuje navrhované polročné odmeny za-

mestnancom SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 7.14
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace apríl až máj 2009.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 7.15
Predstavenstvo berie na vedomie diskusiu k bodu 4 „Smero-

vanie SKSI“ a ukladá podrobné spracovanie záverov v jednotli-
vých bodoch:

� doc. Kolcunovi: body 1 a 2;
� doc. Benkovi: body 3 a 8;
� Ing. Petržalovi: body 4 a 9;
� Ing. Mišíkovi: body 5, 6, a 7
v termíne do 15. 7. 2009 a ukladá predsedovi zabezpečiť za-

slanie materiálov členom Predstavenstva na oponentúru. Proble-
matika sa uzavrie na 8. zasadnutí PR v Žiline.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konaní odbor-

ného seminára pre stavebné úrady v Novom Smokovci a ukladá
predsedovi iniciatívne ponúknuť spoluprácu krajským stavebným
úradom v tejto oblasti v termíne do 10. 9. 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.17
Predstavenstvo ukladá predsedom Výborov regionálnych

združení SKSI predložiť zoznam navrhovaných nových členov do
Skúšobnej komisie SKSI s požadovanými podkladmi v termíne do
15. júla 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave využíva-

nia elektronizácie a ukladá členom PR zaslať námety na rozšíre-
nie informácií v elektronickej forme v termíne do 15. júla 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.19
Predstavenstvo SKSI schvaľuje komisiu na vypracovanie sta-

noviska k architektonickému vzdelávaniu na Stavebnej fakulte TU
Košice, ktorej ukladá odovzdať stanovisko bezodkladne.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 7.20
Predstavenstvo ukladá predsedovi rokovať o možnostiach

zakúpeniach priestorov pre Regionálnu kanceláriu SKSI v Žiline.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 7.21
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zasadnutí or-

ganizácie ECCE a zasadnutí komisie FEANI a ukladá predsedovi
zabezpečiť aktívnu účasť na 50. zasadnutí ECCE v Helsinkách.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. Ján Ďurica, Ing. Stanislav Chmelo

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

Čo znamená

ochrana práv v praxi?

Poistenie ochrany práv, ktoré majú zabezpečené členovia Slo-
venskej komory stavebných inžinierov v spoločnosti D.A.S. pois-
ťovňa právnej ochrany, a. s. sa dá charakterizovať ako pomoc pri
presadzovaní oprávnených právnych nárokov a úhrada nákla-
dov, ktoré sú spojené s vymáhaním práva poistených osôb.

Aké služby môžete očakávať?

Právne poradenstvo – poskytnutie základného právneho sta-
noviska, a to telefonicky, písomne alebo osobne. Telefonické práv-
ne poradenstvo poskytuje poisťovňa 24 hodín denne, pričom lin-
ku právnej pomoci doporučujeme v čase od 17,00 hod. do 07,00
hod. využívať iba v naliehavých prípadoch, ktoré neznesú odklad.
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Telefónne číslo na linku právnej pomoci: 02/4910 1010

Právna analýza – v prípade, že máte pocit, že niekto porušil
vaše práva, môžete sa obrátiť na právnika poisťovne, ktorý po
tom, ako od vás obdrží potrebné podklady, zrealizuje právnu ana-
lýzu vášho problému. V prípade, že váš problém nie je možné
riešiť právnou cestou alebo v prípade, ak sa váš pocit nezakladá
na reálnom právnom základe, budete mať istotu, že váš problém
nie je možné úspešne riešiť. V prípade, ak je právna možnosť váš
problém riešiť, vykoná právnik poisťovne potrebné kroky tak, aby
boli využité všetky možnosti, ktoré umožňuje platná legislatíva
a aby bolo dosiahnuté zjednanie nápravy vo váš prospech.

Telefónne číslo na právnikov poisťovne: 02/4910 1010
e-mail: pravne@das.sk

Poisťovňa sa snaží o dohodu s vašou protistranou. Pokiaľ
dohoda nie je možná, poverí riešením vášho problému exter-
ného advokáta, ktorého si môžete zvoliť sami, alebo vám od-
poručí advokáta poisťovňa. Advokát iniciuje súdne konanie.
Poisťovňa hradí tak činnosť advokáta, ako aj náklady spojené so
súdnym konaním. Je taktiež potrebné poznamenať, že v prípade
prehry hradí spoločnosť D.A.S. i náklady vašej protistrany.

Môžeme konštatovať, že vám poisťovňa nesľubuje rýchle
a vždy úspešné vyriešenie vašich právnych problémov. Takýto
prísľub by bol nekvalifikovaný a nereálny, nakoľko nevedia
ovplyvniť rýchlosť konania tých, voči ktorým budú presadzo-
vať vaše nároky a takisto nedokážu garantovať úspech, nakoľ-
ko rozhodnutie „na koho strane je pravda“ v každom prípade
prináleží spravodlivosti, ktorú zastupuje súd. Garantujú vám
však, že zrealizuje všetky potrebné kroky, ktoré umožňuje plat-
ná legislatíva a garantujú, že často dlhú a finančne náročnú
cestu, ktorá môže byť spojená s vymáhaním vášho práva prej-
de spolu s vami a uhradí počas nej finančné výdavky, ktoré
na tejto ceste vznikajú. Poistná suma uvedená na certifiká-
toch o poistení je finančný obnos, ktorý máte k dispozícii pre
každú jednu poistnú udalosť.

Kedy môžu využiť služby D.A.S. poisťovne právnej
ochrany tí z vás, ktorí majú zabezpečené poistenie
ochrany práv v podnikaní?

1. V prípade, ak tretia osoba koná tak, že poškodí vaše zdravie
alebo váš hnuteľný majetok (mimo motorového vozidla)
a v súvislosti s týmto konaním vám vznikne finančná ško-
da. V prípade poškodenia vášho zdravia sa môže jednať
o bolestné, výdavky na lekára, lieky, liečenie, nemožnosť
ďalšieho spoločenského uplatnenia sa a pod.. V prípade
poškodenia vášho majetku môže ísť o uplatnenie nákla-
dov na opravu alebo ceny zničenej veci. Do tejto kategó-
rie spadá i uplatnenie ušlého zisku.

2. V prípade, ak bude v súvislosti s vaším podnikaním voči vám
vedené trestné, priestupkové alebo správne konanie, is-
totne privítate možnosť, že právnika, ktorý bude zastupo-
vať vaše záujmy v takomto konaní bude hradiť spoločnosť
D.A.S. Je potrebné poznamenať, že toto konanie musí byť
vedené z dôvodu nedbanlivostného (teda nie úmyselné-
ho) trestného činu, priestupku alebo správneho deliktu.
Môže ísť napríklad o obvinenie zo všeobecného ohroze-
nia, nedodržanie hygienických predpisov, a pod..

3. V prípade, ak vaša zmluvná strana poruší zmluvu, v ktorej vy
vystupujete na strane odberateľa, čo znamená, že platíte
za tovar alebo služby. V tomto prípade môžete využiť kom-
pletné poistné plnenie, a to od právneho poradenstva až
po úhradu nákladov na súdne pojednávanie. Do tejto ka-
tegórie patria i nájomné zmluvy na prenajaté nehnuteľ-
nosti, nepatria sem zmluvy, predmetom ktorých je kúpa
alebo predaj nehnuteľnosti, či jej rekonštrukcia. Služby
poisťovne nemôžete využiť ani v prípade, ak predmetom
zmluvy je motorové vozidlo alebo jeho oprava.

4. V prípade, ak vaša zmluvná strana poruší zmluvu, v ktorej vy
vystupujete na strane dodávateľa, je v poistnej zmluve
nadštandardne dojednaná časť zo služieb poisťovne, a to
právne poradenstvo, ktoré môžete využiť. Je potrebné po-
znamenať, že takúto možnosť majú iba členovia SKSI, na-
koľko štandardne poisťovňa takúto službu vôbec nepo-
skytuje.

5. V prípade, ak požadujete poistné plnenie od inej poisťovne,
s ktorou máte ako podnikateľ dojednanú poistnú zmluvu
(mimo poistenia motorového vozidla) a táto vám poistné
plnenie neoprávnene kráti alebo vám ho neposkytne,
a tým poruší poistnú zmluvu.

6. V prípade, ak vám niekto znemožní nakladať s vaším hnuteľ-
ným majetkom, napríklad vám tento neoprávnene zadr-
žiava.

7. Tí z vás, ktorí majú dojednané poistenie i pre svojich zamest-
nancov, môžete využiť služby v prípade, ak váš zamestna-
nec poruší pracovnú zmluvu, alebo zákonník práce. Na-
príklad vás zamestnanec obviní z diskriminácie, alebo
nedodrží výpovednú lehotu, alebo podá na vás žalobu za
neoprávnené rozviazanie pracovného pomeru, alebo vám
spôsobí škodu a pod..

Kedy môžu využiť služby D.A.S. poisťovne
právnej ochrany tí z vás, ktorí majú dojednané poistenie
ochrany práv v zamestnaní?

8. V prípade, ak tretia osoba koná tak, že poškodí pri výkone va-
šej práce vaše zdravie alebo váš hnuteľný majetok (mimo
motorového vozidla) a v súvislosti s týmto konaním vám
vznikne finančná škoda. V prípade poškodenia vášho zdra-
via sa môže jednať o bolestné, výdavky na lekára, lieky,
liečenie, nemožnosť ďalšieho spoločenského uplatnenia
sa a pod.. V prípade poškodenia vášho majetku sa môže
jednať o uplatnenie nákladov na opravu alebo ceny zni-
čenej veci. Do tejto kategórie spadá i uplatnenie ušlej
mzdy.

9. V prípade, ak bude v súvislosti s vaším zamestnaním voči vám
vedené trestné alebo priestupkové konanie, istotne priví-
tate možnosť, že právnika, ktorý bude zastupovať vaše
záujmy v takomto konaní bude hradiť spoločnosť D.A.S.
Je potrebné poznamenať, že toto konanie musí byť vede-
né z dôvodu nedbanlivostného trestného činu alebo prie-
stupku. Môže sa jednať napríklad o obvinenie zo vše-
obecného ohrozenia, nedodržanie hygienických predpi-
sov, a pod..

10. V prípade, ak požadujete poistné plnenie od inej poisťovne,
s ktorou máte v rámci svojho zamestnania dojednané pois-
tenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávate-
ľovi a táto vám poistné plnenie neoprávnene kráti, alebo
vám ho neposkytne, a tým poruší poistnú zmluvu.

11. V prípade, ak vám niekto znemožní nakladať s vašim hnuteľ-
ným majetkom, napríklad vám tento neoprávnene zadr-
žiava.

12. V prípade, ak váš zamestnávateľ poruší pracovnú zmluvu, ale-
bo zákonník práce, napríklad vás neoprávnene prepustí
z práce, nevyplatí vám dohodnutú mzdu alebo cestovné
výdavky, alebo vám nevyplatí náhrady pri pracovnom úra-
ze alebo odstupné a pod..

Záverom vám odporúčame, aby ste v prípade, ak máte po-
cit, že niekto porušuje vaše práva a vy nemáte istotu, či váš
problém spadá do poistenia ochrany práv alebo nie, zavolali
opäť na telefónne číslo 02/4910 1010, kde sa dozviete, či sa
dá váš právny problém zaradiť do niektorého z bodov, ktoré
sme uviedli. Ak áno, právnik vám samozrejme podá informá-
cie o ďalšom postupe.
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JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti

Marec 2009
Imrich Bácskai, Ing. Jozef Beliansky, Ľudovít Benčík,

Ing. Martin Benetin, Ing. Marta Bercíková, Ing. Milan Bizub,
Ing. Dušan Bodnár, Ing. Ján Brezina, Ing. Daniel Bukov,

Ing. arch. Miroslav Čech, Ing. Viera Čelková,
Ing. Miroslav Daniš, Ing. Ján Fiam, Pavol Friso,

Ing. Danica Galvánková, Ing. Peter Gavliak,
Ing. František Gonos, Ing. Branislav Hanula, Ing. Jozef Holic,

Ing. Ľubomír Horňák, Ing. Jozef Hovanec,
Ing. Igor Jakubík, PhD., Ing. Marián Kosnáč,

Ing. Ladislav Krajňák, Ing. Ľudmila Kreheľová,
Ing. Cyril Lunter, Ing. Jaroslav Magdolen, Ing. Juraj Medvecký,

Ing. Jozef Mihaľ, Ing. Marián Miškanin, Ing. Jozef Náter,
Ing. Jozef Očenáš, Štefan Papán, Ing. Ján Pavličko,

Ing. Miroslav Polonec, Ing. Zdenko Rešetka,
Ing. Marián Rímeš, Ing. Vladimír Rožek, Jozef Ruman,

Ing. Pavel Sýkora, CSc., Ing. Oľga Štetinová, Ing. Ervín Taufer,
Ing. Mária Vafeková, Ing. Ľudovít Weis

Apríl 2009
Ing. Jozef Antol, Ing. Darina Bartoňová,

doc. Ing. Oskar Čermák, PhD., Peter Dovčiak,
Ing. Viera Fašková, Ing. Rudolf Hagara,

Ing. György Harangozó, CSc., Ing. Juraj Havrila,
Ing. Jaroslav Jánošík, Ing. Vincent Kabát, Ing. Ivan Kačo,

Anna Kalúsová, Ing. Edita Kolesárová, Ing. Peter Komrska,
Ing. Gabriel Korčák, Ing. Kamil Králik, Ing. Jozef Lesňák,

Ing. Milan Lopuchovský, Vladimír Medvecký,
 Ing. Ján Miklánek, CSc., Ing. Juraj Mravec, Ing. Peter Murtin,

Ing. Vavrinec Nágl, Ing. Ján Oravec, Ing. Rudolf Pavlovič,
Ing. Ľubomír Polakovič, CSc., Ing. Gabriel Pšenák,

Ing. Milan Ravas, Ing. Juraj Rédey, Ing. Pavel Smolnický,
Ing. Vladimír Šujan, Ing. Ján Šúlek, Ing. Ján Timko,

Ing. Ján Tomko, Ing. Klára Ulbrichtová, Ing. Milan Zvara

Máj 2009
Ing. Milan Antl, Ing. Marta Bakaljarová, Ing. Pavol Balogh,
Ing. Juraj Baran, Ing. Daniela Dobišová, Ing. Peter Dragúň,

Ing. Lýdia Gajdošíková, Ing. Ida Gregorová,
Ing. Jozef Hladný, Ing. Ján Holiga, Ing. Peter Hradňanský,
Ing. Ivan Jalek, Ing. Rudolf Jurenka, doc. Ing. Juraj Kalaš,
CSc., Anton Kemény, Ing. Ján Klenovič, Ing. Ivan Krajči,
Ing. Jozef Kupček, Vladislav Kuzma, Ing. Dušan Ladiver,

Igor Lašo, Ing. Vladimír Lunáček, Ing. Ján Malast,
Ing. Milan Medveď, Ing. Ivan Michalovič,

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD., Ing. Ján Mudrik,
Ing. František Perniš, CSc., Ing. Pavol Pristaš,

Ing. Rudolf Rosina, Ing. Juraj Skyrčák, Ing. Dr. Milan Skýva,
Ing. František Solár, Ing. Jozef Sovič, Ing. Ján Staroň,

Ing. Michal Šebesta, Ing. Ján Štolc, Ing. Anna Tokárová,
Ing. Květuše Truchlíková

Jún 2009
Ing. Milan Bezecný, Ing. Pavol Cmorej, Ing. Pavol Čekovský,
Ing. Dušan Droppa, Ing. Pavel Farka, Ing. František Frimmer,

prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., Ing. Pavol Hollý,
Ing. Tomáš Hudák, Ing. Peter Jankovič, Ing. Božena Jedličková,

Ing. Emil Jutka, Ing. Ladislav Kardos,
Ing. Alexander Kato, CSc.

Ing. Anton Klešč, Ing. Karol Kolada, Ing. Vladimír Kollár,
Juraj Krupec, Ing. Marta Kumorovitzová, Gustáv Mach,

Ing. Ladislav Majerník, Ing. Ladislav Nemeček,
Štefan Pálenčár, Ing. Peter Petö, Ing. Peter Purtz,

Ing. František Ružička, Ing. Michal Stadničár,
Ing. Pavel Steskal, Ing. Lujza Straková, Ing. Vladislav Šulavík,

Ing. Pavol Šurc, Štefan Švingál, Ing. Miloslav Tengler,
Ing. Ján Tomko, Ing. Ján Uher, Ing. Mikuláš Váry,

Ing. Peter Vlček, Ing. Martin Vyšný

Júl 2009
Ing. Emil Belo, Dpt. Július Blahovský, Ing. Ladislav Búci, CSc.,

Ing. Ladislav Černák, Ing. Peter Dubecký, Ivan Gavalovič,
Ing. Peter Gemeran, Ing. Ján Hazucha, Ing. Zoltán Horváth,

Ing. Jozef Hulín, Ing. Jaroslav Chaloupek,
Ing. Miroslav Chovanec, Ing. Ladislav Kalinič, Štefan Koczó,

doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc., Ing. Silvester Kovács,
Ing. Teodor Koyš, Ing. Marcela Križánková, Ing. Jozef Kšiňan,

Ing. Alexander Lieskovský, Ing. František Liščinský,
Ján Machálek, Ing. Milan Maňka, Ing. Bohuslav Mäsiarčik,

Miroslav Mertiňák, Ing. Ivan Noel, Ing. Michal Olexa,
Ing. Tatjana Pevná, Ing. Ján Potoma, Ing. František Pristač,

Ing. Tatiana Reichstädterová, Ing. Josef Sprušanský,
Artúr Šebek, Ing. Vladimír Uhrín,

Ing. Vladimír Závacký, Roland Živný,
Ing. Marta Župinová

Oznamy pre členov SKSI

Možnosť tlače STN

a doobjednávky ďalších balíkov STN

� Oznamujeme členom SKSI, že objednávky na tlač STN
spolu s dokladom o úhrade (35 eur za tlač základného
balíka STN alebo 35 + 20 eur – za tlač základného a ďalšieho
doobjednaného balíka STN), ktoré sú k dispozícii na http://
www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1680
môžu naďalej posielať na: sksi@sksi.sk alebo faxom:
02/5244 4093. Možnosť tlače STN je stanovený v trvaní
jedného roka.
� Upozorňujeme záujemcov o tlač STN, ktorí si objednali tlač
noriem okrem svojho príslušného balíka (ktorý majú
k dispozícii v rámci členského príspevku) aj ďalší balík
(poplatok 9 eur), resp. ďalšie 2 balíky (poplatok 19 eur),
že podmienkou akceptovania objednávky na tlač je zaslanie
samostatnej doobjednávky na ďalšie vybrané balíky noriem
a úhrada poplatku za doobjednávku, ktoré sú zverejnené na:
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1269
� Zároveň zdôrazňujeme, že tlačou normy sa rozumie
vytlačenie každej normy len jedenkrát. Za vytlačenie normy
sa považuje aj vytlačenie len niekoľkých strán alebo jedinej
strany z normy. Odporúča sa vždy vytlačiť celú normu
jednostranne na prvé tlačenie (nepoužívajte obojstranné
tlačenie). Pri druhom príkaze tej istej normy na tlač bude tlač
zablokovaná.

K prístupu na pozeranie alebo tlač STN slúži vaša mailová
adresa zriadená SKSI, ktorá obsahuje vaše registračné 4-číslie
v Komore (xxxx@clen.sksi.sk). Ak ju doteraz nemáte k dispozícii,
obráťte sa mailom na sksi@sksi.sk alebo na olsakovska@sksi.sk
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Prerušenie alebo ukončenie výkonu autorizácie

� Autorizovaní inžinieri, ktorí si chcú dočasne prerušiť
vykonávanie činnosti (autorizácie) v slobodnom povolaní
alebo ako zamestnanci z rôznych dôvodov (zdravotné,
osobné a pod.), písomne požiadajú Úrad SKSI, príp. príslušnú
regionálnu kanceláriu (RK) SKSI o vyčiarknutie zo zoznamu
autorizovaných inžinierov (AI), nie o prerušenie.
Od roku 2008 už nie je možné z dôvodu zmien legislatívnych
predpisov dotknutých inštitúcií (poisťovne a štatistický úrad)
žiadať o prerušenie činnosti.
� Žiadateľ o prerušenie, resp. vyčiarknutie zo zoznamu AI
doručí svoju písomnú žiadosť o vyčiarknutie na Úrad SKSI
alebo RK a najneskôr do 3 dní od požadovaného dátumu
vyčiarknutia má podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov povinnosť odovzdať svoje autorizačné
doklady (pečiatku a osvedčenie) do depozitu SKSI (buď
priamo na úrad alebo na regionálnu kanceláriu). Upozorňujeme,
že dočasné prerušenie, resp. vyčiarknutie je možné max. na
5 rokov, podľa § 23a zákona: „inžinier, ktorý päť rokov
nevykonával povolanie, na ktoré má autorizáciu, je povinný
oznámiť to Komore a vrátiť jej autorizačné osvedčenie
a pečiatku. Ak chce povolanie vykonávať, musí sa podrobiť
preskúšaniu.“
� Ak inžinier, ktorý má prerušenú činnosť, resp. ktorý bol
vyčiarknutý zo zoznamu, do 5-tich rokov písomne požiada
SKSI o znovuzapísanie do zoznamu AI, Komora ho zapíše
do zoznamu (bez opätovnej úhrady zápisného) a vydá mu
nové aktualizované autorizačné doklady.
� O prerušení, resp. vyčiarknutí inžiniera zo zoznamu AI
vystaví Komora (na požiadanie inžiniera) potvrdenie, ktoré
bude slúžiť najmä pre príslušné inštitúciie (poisťovne,
štatistický úrad a pod.) ako podklad k odhláseniu sa z evidencie,
resp. ukončeniu výkonu povolania inžiniera.
� Pri vyčiarknutí zo zoznamu AI z dôvodu dobrovoľného
ukončenia výkonu činnosti (autorizácie) už nastálo je tiež
potrebné písomne nahlásiť túto skutočnosť a odovzdať
autorizačné doklady do 3 dní odo dňa, kedy nastalo vyčiarknutie.
V prípade smrti inžiniera nahlasujú túto skutočnosť príbuzní
alebo zamestnávateľ, resp. kolegovia.
� V prípade vyčiarknutia zo zoznamu AI z dôvodu neuhradenia
členského príspevku alebo poistenia je inžinier povinný
odovzdať autorizačné doklady do 3 dní od oznámenia
vyčiarknutia.
Zoznam vyčiarknutých členov je zverejnený na www.sksi.sk

Zmeny osobných údajov autorizovaných inžinierov

Autorizovaní inžinieri majú podľa § 18 zákona povinnosť
hlásiť zmenu údajov, ktoré obsahuje zoznam AI ako aj iných
údajov do 3 dní odkedy nastala zmena. Ide najmä o zmenu
týchto údajov:

� meno a priezvisko, tituly,
� rodné číslo alebo dátum narodenia,
� adresa pobytu, kde sa inžinier zdržiava (trvalý alebo

prechodný pobyt, ktorý slúži ako kontaktná adresa),
� názov a adresa stáleho sídla ateliéru, kancelárie alebo

zamestnávateľa,
� e-mailová adresa,
� forma výkonu povolania (slobodné povolanie alebo

zamestnanecký pomer).

Zmenu týchto údajov je potrebné nahlasovať písomne
– najlepšie e-mailom priamo na Úrad SKSI:
sksi@sksi.sk alebo olsakovska@sksi.sk,
faxom: 02/5244 4093
alebo poštou alebo prostredníctvom príslušných RK.

Ostatné kontaktné údaje – telefón, fax a webovú stránku si
dopĺňajú inžinieri sami priamo cez členskú zónu po zadaní hesla
na webovej stránke www.sksi.sk

Prihlasovacie meno a heslo do členskej zóny na stránke www.sksi.sk
si môžete vyžiadať mailom na: sksi@sksi.sk alebo olsakovska@sksi.sk

Aktivity Európskej rady stavebných inžinierov

V dňoch 22. – 23. mája 2009 sa uskutočnilo 49. zasadnutie ECCE. SKSI
reprezentovala Diana Zlatňanská, ktorá sa na zasadnutí zúčastnila aj ako
generálna tajomníčka ECCE. Noví členovia ECCE: Bulharsko a Čierna Hora

Publikácia „Dedičstvo stavebného inžinierstva“
V októbri 2009 bude pravdepodobne vydaná publikácia „Dedičstvo

stavebného inžinierstva“, ktorá bude obsahovať stavby a projekty sta-
vebných inžinierov z každej členskej krajiny ECCE.

Pracovná komisia „Vzdelávanie a výchova“
V rámci tejto komisie boli poskytnuté aktuálne informácie o projekte

EUGENE (Európske a celosvetové vzdelávanie inžinierov), do ktorého sa ECCE
zapojila ako partner. Projekt má okrem iného zacieľ podporiť nadnárodnú
mobilitu inžinierov – študentov, absolventov a profesionálov, zatraktívniť in-
žinierske štúdium a zadefinovať nástroje celoživotného vzdelávania, ktoré
zvýšia konkurencieschopnosť a inováciu európskych inžinierov.

Pracovná skupina „Rozvoj a podnikateľské prostredie“
Pod agendu komisie spadá aktívna účasť v European Construction

Forum (ECF – Európske stavebné fórum), ktoré je neformálnym združením
10 európskych profesných organizácií v sektore stavebníctva. Hlavnými
témami, ktorými sa ECF v súčasnosti zaoberá, sú nový prístup k vnútorné-
mu trhu EÚ, revízia smernice EÚ o stavebných výrobkoch, zodpovednosť
a poistenie v stavebnom sektore a Small Business Act – agenda EÚ týkajú-
ca sa predpisov pre malé a stredné podniky. Pracovná skupina sa v blízkej
budúcnosti zameria na aktivity smerujúce k jednoduchšiemu a lacnejšie-
mu prístupu stavebných inžinierov k Eurokódom. V oblasti iniciatívy Small
Business Act pre malé a stredné podniky, ECCE a s ECEC absolvovali nie-
koľko stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie a spoločne zaslali posi-
tion paper (na web stránke SKSI), podporujúc profesie stavebných inžinie-
rov s cieľom znížiť administratívne prekážky a poskytnúť viac možností
čerpania finančnej podpory na projekty EÚ a predložili Európskej komisii
návrh na finančnú podporu pri komparatívnej štúdii „Profesia inžinierov:
súčasný stav a perspektívy“, ktorá by mohla napomôcť pri vytváraní práv-
nych predpisov EÚ dotýkajúcich sa profesie inžinierov.

ECCE spoluorganizuje 2 medzinárodné konferencie v roku 2009
V roku 2009 sa uskutočnia 2 medzinárodné konferencie, ktoré ECCE

spoluorganizuje prostredníctvom svojej stálej komisie Veda a technológia:
� Medzinárodná konferencia Zemetrasenie a Tsunami (jún 2009,
Istanbul, Turecko)
� Medzinárodné sympózium EUROINFRA 2009: Koncepty
nízkoenergetických budov a stav infraštruktúry v Európe (október
2009, Fínsko). Všetky členské organizácie ECCE boli vyzvané vyslať
v prípade záujmu odborníka – prednášateľa.

Prehĺbenie spolupráce medzi ECCE a ECEC
V dňoch 3. – 5. júla 2009 sa v Aténach uskutoční stretnutie prezi-

dentov a tajomníkov ECCE a ECEC, ktoré má za cieľ pripraviť konkrétne
aktivity v nasledujúcich oblastiach: Profesia inžinierov: slúženie záujmu
verejnosti, zviditeľnenie inžinierov: Informovanie spoločnosti; nevyhnut-
nosť kvalitného vzdelávania inžinierov, Úloha komôr v oblasti celoživot-
ného vzdelávania a uznávania odborných kvalifikácií.

50. zasadnutie ECCE
50. zasadnutie ECCE sa uskutoční v dňoch 16. – 17. októbra 2009

v Helsinkách, SKSI bude na tomto podujatí zastupovať Ing. Žarnay.


