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Príhovor predsedu SKSI

Vážené kolegyne, kolegovia,
dovoľte, aby som Vás oboznámil s niekoľkými aktuálnymi in-

formáciami z ostatného obdobia v SKSI.

1. Návrh nového stavebného zákona

Po viacročnej príprave stavebného zákona, počas ktorej sa
diametrálne menila aj celková koncepcia zákona, a to po viacná-
sobnom vrátení návrhu zákona z Legislatívnej rady vlády SR na
dopracovanie, sa návrh zákona opätovne dostal na prerokovanie
v legislatívnej rade. Ďalší osud návrhu nového stavebného záko-
na, po doterajších skúsenostiach, je ťažko predpokladať.

Žiaľ, z našich spoločných pripomienok so SKA a SZSP do-
hodnutých s MVRR SR sa z návrhu zákona postupne mnohé vy-
trácali. Z rozhodujúcich požiadaviek zostáva len možnosť vytvo-
renia generálneho projektanta. Nevyhnutnosť spracovania vyko-
návacieho (realizačného) projektu nie je zakotvená v návrhu zá-
kona, je len prísľub, že sa objaví vo vykonávacej vyhláške.

Chcel by som týmto všetkých vyzvať a požiadať o priamy
kontakt na poslancov NR SR s lobovaním za naše známe po-
žiadavky v procese schvaľovania návrhu nového stavebného
zákona.

2. Novely zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení zákona neskorších predpisov

Prebiehajú priebežne novelizácie vyplývajúce z povinnosti za-
pracovania smerníc Európskej únie. Od 1. 11. 2007 má účinnosť
zákon č. 459/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov – doplnené
sú univerzity z Bulharska a Rumunska v prílohe č. 1 k zákonu.

Pripravuje sa novela, v ktorej sa zahrnie inštitút hosťujúceho
a usadeného autorizovaného stavebného inžiniera.

Veľká novela nášho základného zákona sa predpokladá v roku
2008. Predstavenstvo pripravilo požiadavky na novelu, ešte
stále máte všetci možnosť posielať na Úrad Komory Vaše ná-
vrhy a pripomienky.
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3. Energetická hospodárnosť budov

Isto ste postrehli na internetovej stránke, že začali skúšky od-
bornej spôsobilosti k energetickej hospodárnosti budov.

Zatiaľ sa uskutočnili skúšky pre miesta spotreby:
1. Tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
2. Vykurovanie a príprava tepelnej vody
Nedostatočný záujem je o skúšky pre miesta spotreby:
3. Vetranie a klimatizácia
4. Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov
Certifikát bude komplexným vyjadrením k energetickej hos-

podárnosti, je nevyhnuté rozšíriť rady odborne spôsobilých osôb
pre všetky miesta spotreby. V roku 2007 sa uskutočnia skúšky
odbornej spôsobilosti v oznámených termínoch v Bratislave, Ži-
line a v Košiciach, v roku 2008 sa uskutočnia skúšky odbornej
spôsobilosti podľa záujmu uchádzačov.

Komora z poverenia MVRR SR vydala publikáciu Komentár
a návrh výpočtu energetickej certifikácie budov, ktorá sa predá-
va vo všetkých regionálnych kanceláriách.

4. Zavádzanie eurokódov do praxe

Inžinierske konzultačné stredisko SKSI zorganizovalo vydáva-
nie zborníkov:

� Navrhovanie betónových konštrukcií,
� Navrhovanie oceľových konštrukcií,
� Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií,
� Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť,
pripravený je zborník Navrhovanie murovaných konštrukcií.
Všetky zborníky si možno objednať na Úrade Komory.
Semináre prebehli v Bratislave, na požiadanie sa zorganizujú

aj v jednotlivých regiónoch. Predbežne konštatujem, že na regió-
noch nie je očakávaný záujem o semináre.

Pripravuje sa technický slovník v elektronickej forme, Pred-
stavenstvo schválilo na jeho prípravu prostriedky z rezervného
fondu.

5. Spolupráca SKSI so zväzmi a spolkami

Predstavenstvo uložilo predsedovi SKSI dokončiť rokovanie
z 10. 12. 2006 so zástupcami odborných sekcií, zväzov a spolkov
o vzájomnej spolupráci.

Asociácia civilných inžinierov Slovenska (ACIS) oznámila dňa
10. 8. 2007, že v oblasti spolupráce s inými organizáciami zastu-
puje všetkých 6 inžinierskych spolkov, ktoré združuje a navrhuje
bilaterálnu dohodu s SKSI.

Prezident ACIS-u predložil na 19. zasadnutí Predstavenstva
materiály, z ktorých citujem:

„Organizačné usporiadanie
Najvyšším výkonným orgánom Asociácie je prezídium, ktoré

má 9 členov. Členenie prezídia sú aj všetci predstavitelia člen-
ských inžinierskych spolkov. Prezident ACIS: Ing. Ján Kyseľ. Vice-
prezidenti: Ing. Jozef Ďurďa, Ing. Róbert Kati, Ing. Jozef Kurim-
ský, prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD., Ing. Miloš Nevický, PhD.

Členovia ACIS:
Spolok statikov Slovenska – predseda Ing. Jozef Kurimský

OZNAM – zoznam STN
Aktuálny zoznam STN zo stavebnej oblasti si môžete stiahnuť na www.sksi.sk
pod „SKSI informuje – technické normy”.



Spolok inžinierov pozemných stavieb Slovenska – predseda
Ing. Jozef Ďurďa

Spolok elektrotechnických inžinierov vo výstavbe – predseda
Ing. Ján Jurčovič

Spolok projektového riadenia stavieb – predseda Ing. Róbert Kati
Únia inžinierov v architektúre – prezident prof. Ing. Karol Kal-

darar, PhD.
Inžiniersky spolok stavbyvedúcich a stavebných dozorov –

prezident Ing. Miloš Nevický, PhD.“
Na uváženie potreby súbežnej existencie Komory a spolkov

uvádzam porovnanie činností, ako sú uvedené v základných ma-
teriáloch:

a)
SKSI:
� dbať o rast odbornosti inžinierov a podporovať ich odborné
vzdelávanie,
� udržiavať disciplínu a dbať o stavovskú česť medzi inžiniermi,
ACIS:
� asociácia dbá o zvyšovanie odbornej úrovne svojich
členov, stará sa o zvyšovanie spoločenskej prestíže
inžinierskeho povolania v oblasti výstavby,
Únia:
� únia dbá o zvyšovanie odbornej úrovne svojich členov,
stará sa o zvyšovanie spoločenskej prestíže inžinierskeho
povolania v oblasti architektúry a výstavby,
b)
SKSI:
� prispievať k rozvoju vzdelávania v oblasti výstavby
a stavebníctva spoluprácou na obsahu študijných programov
vysokých škôl a na akreditácii študijných odborov,
ACIS:
� asociácia spolupracuje s ďalšími záujmovými organizáciami
a inštitúciami zaoberajúcimi sa odbornými činnosťami
pri príprave a realizácii stavby. Asociácia udržuje kontakty
s legislatívnymi orgánmi, príslušnými ústrednými orgánmi
štátnej správy a inými orgánmi.
Únia:
� uplatňuje získané poznatky a skúsenosti z oblasti
legislatívnych opatrení vo výstavbe a dáva pripomienky
k návrhom zákonov v rámci verejného pripomienkového
konania,
c)
SKSI:
� prispieva k rozvoju výstavby a stavebníctva spoluprácou
s vysokými a strednými školami, so špeciálnymi vedeckými
a vzdelávacími inštitúciami, so štátnymi orgánmi a s obcami
a ich záujmovými a regionálnymi združeniami a podieľať
sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby,
ACIS:
� vyvíja prednáškovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť,
podporuje vedeckú a študijnú činnosť,
Únia:
� vyvíja prednáškovú a výchovno-vzdelávaciu činnosť,
podporuje vedeckú a študijnú činnosť,
d)
SKSI:
� spolupracuje so zahraničnými komorami a s inými
registračnými orgánmi vo veciach autorizácie stavebných
inžinierov,
ACIS:
� spolupracuje s odbornými spoločnosťami v zahraničí
a napomáha svojim členom v priamej spolupráci svojich
členov so zahraničnými partnermi,
Únia:
� spolupracuje s odbornými spoločnosťami v zahraničí
a napomáha svojim členom v priamej spolupráci svojich
členov so zahraničnými partnermi.
O počte členov v jednotlivých spolkoch nebola poskytnutá

informácia ani po viacnásobných upozorneniach. Osobne si mys-
lím, že pri podpisovaní dohody o spolupráci je to rozhodne zau-

jímavý údaj – s kým našich zhruba päť tisíc členov ide spolupra-
covať a čo od členského kolektívu ACIS-u možno očakávať.

Požiadam Vás o názory na problematiku spolupráce našich od-
borných skupín so zväzmi – Slovenským zväzom stavebných inži-
nierov a Slovenským elektrotechnickým zväzom a spolkami v za-
stúpení ACIS-om, pošlite mi Vaše postrehy na e-mailovú adresu:
majduch@sksi.sk. Ďakujem.

6. Všeobecné postrehy k vzdelávaniu inžinierov

V ostatnom čase som sa zúčastnil z pozície predsedu SKSI
niekoľkých akcií:

a) Jubilejný 10. odborný seminár Materiál a konštrukcie v po-
zemnom staviteľstve, Štrbské Pleso, 1. – 3. októbra 2007

� organizátori:
Spolok inžinierov pozemných stavieb Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov
a sekcia PS RZ Bratislava
� finančný príspevok z SKSI 48.000,- Sk RZ Bratislava
b) 9. konferencia Zakladanie stavieb 2007 – Nové technoló-

gie zakladania, Stará Lesná, 17. – 19. októbra 2007
� organizátori:
SSS Spolok statikov Slovenska
Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Asociácia civilných inžinierov Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov
RZ SKSI Košice
RZ SKSI Trnava
� finančný príspevok z SKSI 20.000,- Sk
c) Medzinárodná konferencia Slobodné povolanie inžinierov,

Kaštieľ Mojmírovce, 6. november 2007
� organizátori:
Únia inžinierov v architektúre
Asociácia civilných inžinierov Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov
Odborná sekcia pozemných stavieb SKSI
RZ SKSI Košice
RZ SKSI Trnava
� finančný príspevok z SKSI 48.000,- Sk, z toho:
SKSI 20.000,- Sk; RZ KE 14.000,- Sk; RZ TT 14.000,- Sk
d) 27. konferencia elektrotechnikov Slovenska, Poprad, 7. –

8. november 2007
� organizátori:
Slovenský elektrotechnický zväz
Slovenská komora stavebných inžinierov
� finančný príspevok z SKSI 40.000,- Sk, z toho:
RZ BA 20.000,- Sk; RZ KE 20.000,- Sk

Všeobecné postrehy
1. Na akciách Materiály a konštrukcie v pozemnom staviteľ-

stve, Zakladanie stavieb, Konferencia elektrotechnikov Slovenska
sa zúčastnili naši členovia v dostatočne hojnom počte, na akcii
Slobodné povolanie inžinierov boli okrem funkcionárov spolkov
a Komory, naši členovia v minimálnom počte.

2. Na akcii Konferencia elektrotechnikov Slovenska príjemne
prekvapila vysoká účasť – zhruba 20 firiem s výstavkou a ponukou
odborných výrobkov. Rovnako bola kvalitná pracovná atmosféra
aj so zahraničnou účasťou, hoci sa to neobjavilo v názve stretnutia.

3. Na akcii Slobodné povolanie inžinierov som v príhovore,
so zreteľom na všeobecnosť témy, vyzval prednášajúcich, aby v zá-
vere vystúpení jednoznačne deklarovali:

a) návrhy na konkrétne kroky s výsledkom zlepšenia postave-
nia autorizovaných stavebných inžinierov na trhu práce,

b) konkrétne návrhy na usmernenie činnosti SKSI v prospech
členov v tejto oblasti.

V príspevkoch, ani v záveroch z medzinárodnej konferencie
sa žiadne konkrétne návrhy neobjavili.

4. Prevažná časť príspevkov medzinárodnej konferencie Slo-
bodné povolanie inžinierov bola spracovaná z materiálu Ná-
rodnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania –



Foltínová, A. a kol.: Slobodné povolania, Bratislava 2000, Inter-
net URL: www.nadsme.sk. Niektoré časti boli prebraté doslov-
ne. V tejto oblasti nebola od roku 2000 žiadna aktualizácia?
Nadčasový bol aj príspevok s časťou – Profil inžiniera vo vý-
stavbe v roku 2025.

5. A ešte jedna maličkosť – pri rokovaní o finančnom príspev-
ku na medzinárodnú konferenciu Slobodné povolanie inžinierov
predložili prof. Kaldarar a Ing. Kyseľ pozvánku so záhlavím orga-
nizátorov:

Únia inžinierov v architektúre
Asociácia civilných inžinierov Slovenska
Slovenská komora stavebných inžinierov
Odborná sekcia pozemných stavieb SKSI
RZ SKSI Košice
RZ SKSI Trnava
Na titulnej strane zborníka z konferencie je iné záhlavie orga-

nizátorov:
Únia inžinierov v architektúre
Asociácia civilných inžinierov Slovenska

v spolupráci
Slovenská komora stavebných inžinierov
Odborná sekcia pozemných stavieb SKSI
RZ SKSI Košice
RZ SKSI Trnava
Vyvstáva oprávnená otázka – bol finančný príspevok využitý

podľa dohody?

Zápis a uznesenia

z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 14. septembra 2007
v zasadacej miestnosti Regionálnej kancelárie SKSI
v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia predstavenstva
(13 prítomných), predseda Dozornej rady, predseda Disciplinár-
nej komisie, predseda Autorizačnej komisie v zastúpení Ing. Stas-
selovej, zapisovateľka

Ospravedlnení: Ing. Antol, doc. Kolcun, riaditeľ Úradu SKSI

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 19. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Durbáka a Ing. Ďuri-

cu. Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe ro-
kovania:

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

� Ochrana pamiatkového fondu – informácia o konferencii
(bod č. 11.1)
� Žiadosť o vysvetlenie § 5 zákona č. 138/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov (bod č. 11.2)
� Informácia o časopise Projekt-Stavba (bod č. 11.3)
� Informácia o Metodickom pokyne pre prepočet
finančných údajov do eura v oblasti národného
štatistického systému (bod č. 11.4)
� Návrh RK Žilina na čestné členstvo SKSI (bod č. 11.5)
� Prihlášky za člena SKSI (bod č. 11.6)

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

� Usmernenie predsedu SKSI č. 5/2007 (bod č. 11.7)
� Pripomienky k stavebnému zákonu (bod č. 11.8)
� Legislatívny zámer o zákone o službách (bod č. 11.9)
� Informácia o konferenciách (bod č. 11.10)

� Ing. Kyseľ navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 11.11:
Uznesenia z VZ SKSI – vyhodnotenie
� Doc. Benko navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ bod č. 11.12:
Technický slovník v elektronickej forme

Bod 2: Aktivity SKSI – informácie

Bod 2.1: 14. zasadnutie inžinierskych komôr a organizácií
krajín V-4 v Poľsku
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pripravovanom zasadnutí, ktoré

Poľská komora stavebných inžinierov a Poľský zväz stavebných
inžinierov organizujú v termíne od 3. 10. 2007 do 7. 10. 2007 v Se-
rock n/ Warsaw v Poľsku. Za SKSI boli delegovaní prof. Majdúch,
doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Hudoba a Ing. Gurecka. Za ná-
hradníkov boli navrhnutí Ing. Kyseľ a Ing. Cmarková.

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

Bod 2.4: Prístup členov k STN v spolupráci so SÚTN
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o aktuálnych udalostiach prípravy prí-

stupu členov SKSI k normám STN v elektronickej forme. SÚTN
potvrdil, že prístup k normám bude umožnený od 1. 10. 2007. E-
mailové schránky s novými e-mailovými adresami pre členov SKSI
sú už vytvorené, a každý člen, ktorý si riadne platí členské poplat-
ky, dostane v priebehu budúceho týždňa poštou podrobné in-
formácie o prístupe k normám, vrátane novej e-mailovej adresy a hes-
la na vytvorenie e-mailovej schránky.

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

Bod 2.2: Inžiniersky deň Saskej inžinierskej komory
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o programe tohto podujatia. SKSI bude

na tomto zasadnutí reprezentovaná Ing. Lužicom, členom Predsta-
venstva, a Ing. Živnerom, členom Komisie SKSI pre zahraničie.

Diskusia: Ing. Urban, Ing. Lužica

Bod 2.3: IV. Medzinárodné bienále Industriálne stopy 2007
v Prahe
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o programe tohto podujatia České-

ho zväzu stavebných inžinierov, ktoré sa uskutoční budúci týž-
deň v Českej republike.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Durbák

Bod 2.5: Zavádzanie eurokódov do praxe
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch poskytol informácie o seminároch zo série

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

Prof. Majdúch požiadal predsedov regionálnych združení, aby
v termíne do 19. 9. 2007 zaslali na Úrad SKSI termíny tých semi-
nárov, ktoré plánujú regionálne kancelárie zorganizovať v tomto
a budúcom roku.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Ďurica, Ing. Vrábel, Ing. Urban

Bod 2.6: Energetická certifikácia budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pripravovaných seminároch a skúš-

kach pre odbornú spôsobilosť k energetickej hospodárnosti bu-
dov. Do konca roka 2007 sa skúšky zorganizujú v Bratislave, Koši-
ciach a Žiline. V roku 2008 bude možné v prípade záujmu zorga-
nizovať skúšky aj na ostatných regionálnych kanceláriách SKSI.

Predstavenstvo prerokovalo organizáciu seminárov a skúšok,
skúšobný poriadok, podmienky účasti na skúške a navrhované
termíny seminárov a skúšok na rok 2007.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Benko, Ing. Lužica, Ing. Kyseľ,
Ing. Burda, Ing. Mišík, Ing. Vrábel, Ing. Urban



Bod 2.7: Poradenské stredisko pre montované sústavy
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o činnosti Poradenského strediska

pre montované sústavy, ktorú pri Úrade SKSI v Bratislave zastre-
šuje Ing. Čaprnda. Ing. Durbák navrhol otvoriť podobné stredis-
ko pre montované sústavy v Prešove.

Diskusia: Ing. Durbák, Ing. Vrábel, prof. Majdúch

Bod 4: Poistenie právnej ochrany, riešenie poistných udalostí
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal Ing. Vráblovú, ktorá informovala o po-

istných udalostiach členov SKSI v 1. polroku 2007 a o ponukách
poisťovní: „AXA poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa, a. s., D.A.S. po-
isťovňa právnej ochrany, a.s., na produkt poistenia právnej ochra-
ny členov SKSI“.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Cmarková, Ing. Lužica,
Ing. Vrábel, Ing. Nevický

Bod 5: Dohoda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou
Žilinskej univerzity v Žiline a SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal prof. Čelka, dekana Stavebnej fakulty

Žilinskej univerzity v Žiline. Následne bola prerokovaná otázka
spolupráce oboch organizácií a možnosť uzavretia Dohody o spo-
lupráci medzi SKSI a Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Urban, Ing. Ďurica, Ing. Nevický

Bod 3: Prerozdelenie prostriedkov na regionálne združenia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o hospodárení SKSI za 1. polrok

2007. Prof. Majdúch zhodnotil hospodárenie ako vyvážené. Na-
priek značnému počtu neplatičov základného členského príspev-
ku sa plní výnosová časť rozpočtu, pričom aj náklady sa pohybujú
v schválených medziach. Prostriedky vyčlenené na činnosť regio-
nálnych združení SKSI boli určené podľa metodiky prijatej na Val-
nom zhromaždení SKSI v roku 2004.

Rezervný fond SKSI, ktorý sa tvorí základnými členskými prí-
spevkami zahraničných členov SKSI, sa čiastočne prerozdelil na
regionálne združenia Žilina a Banská Bystrica.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Kyseľ

Bod 6: Publikácia „Technické pamiatky krajín V-4“
Predložil: Ing. Durbák
Ing. Durbák poskytol informácie o práci SKSI na III. diele publi-

kácie „Technické pamiatky krajín V-4“, ktorú vydali Poľská komora
stavebných inžinierov a Poľský zväz stavebných inžinierov. Ing.
Nevický informoval, že táto publikácia bola oficiálne uvedená pri
príležitosti otvorenia novej krajskej komory v Krakove v Poľsku.

Za prípravu a vydanie IV. dielu tejto publikácie bude zodpo-
vedná Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci so Slo-
venským zväzom stavebných inžinierov. Ing. Durbák navrhol za SKSI
poveriť nasledujúcich odborníkov na príprave IV. dielu: Ing. arch.
Vladimíra Husáka, Ing. Vladimíra Kohúta a jedného člena Predsta-
venstva SKSI po voľbách do volených orgánov SKSI na jar 2008.

Prof. Majdúch poďakoval Ing. Durbákovi za prácu editora III.
dielu publikácie. Ďalej informoval, že Úrad dostal 800 ks publikácie,
ktoré sa rozdelia a finančne vykryjú podľa vopred dohodnutého kľú-
ča (regionálne združenia Žilina a Banská Bystrica po 50 ks, regionál-
ne združenia Bratislava, Trnava a Košice po 70 ks, Úrad SKSI 490 ks).

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

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 12:30 hod. do 14:00 hod.

Bod 8: Informácia Autorizačnej komisie
a Disciplinárnej komisie
Predložil: Ing. Stasselová, Ing. Hanzel
Ing. Stasselová, podpredsedkyňa Autorizačnej komisie SKSI

(ďalej „AK“), informovala v zastúpení prof. Juhása o činnosti Au-
torizačnej komisie, ktorú AK vykonala posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSI.

Ing. Hanzel, predseda Disciplinárnej komisie SKSI, informo-
val o činnosti Disciplinárnej komisie. Dňa 17. 9. 2007 zasadnú na
Úrade SKSI disciplinárne senáty, ktoré prešetria jednotlivé pod-
nety na disciplinárne konania vo veci 4 autorizovaných staveb-
ných inžinierov.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Urban, Ing. Burda, prof. Majdúch,
doc. Benko

Bod 11.2: Žiadosť o vysvetlenie § 5 zákona č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo prerokovalo žiadosť prof. Sternovej z VVÚPS-

NOVA o vysvetlenie § 5 Zákona č. 362/2005 (úplné znenie záko-
na č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizova-
ných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Ing. Kyseľ navrhol, aby SKSI, aj v prípadnej spolupráci s Minis-
terstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, vypracovalo jed-
noznačné vysvetlenie rozsahu kategórií autorizovaného inžiniera
podľa § 5 vyššie uvedeného zákona.

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

Bod 9: Spolupráca s Asociáciou civilných inžinierov
Slovenska
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v júni 2007 opätovne vyzval zá-

stupcov spolkov a zväzov na predloženie návrhu na vzájomnú spo-
luprácu. Vstupné rokovanie sa uskutočnilo dňa 10. novembra 2006,
kde sa deklarovala snaha o spoluprácu. Asociácia civilných inžinie-
rov Slovenska (ACIS) oznámila dňa 10. 8. 2007, že v oblasti spolu-
práce s inými organizáciami zastupuje všetkých 6 inžinierskych
spolkov, ktoré združuje a navrhuje bilaterálnu dohodu s SKSI.

Ing. Kyseľ informoval o činnosti Asociácie civilných inžinierov
Slovenska. Ing. Lehocký informoval Predstavenstvo, že Slovenský
elektrotechnický zväz zašle predsedovi SKSI konkrétne návrhy
spolupráce.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Hudoba, Ing. Lehocký, Ing. Vrábel,
doc. Benko, Ing. Nevický, doc. Fučila, prof. Turček, Ing. Durbák,
Ing. Urban

Bod 10: Kontrola uznesení z 18. zasadnutia predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia č. 18.11, 18.16, 18.17

priebežne trvajú. Ostatné uznesenia z 18. zasadnutia Predstaven-
stva SKSI boli splnené.

Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 11: Rôzne

Bod 11.1: Ochrana pamiatkového fondu – informácia
o konferencii
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o konferencii „Technické zariade-

nia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu“,
ktorá sa uskutoční v dňoch 17. – 19. októbra 2007 v Častej – Píle.
Cieľom konferencie je nielen vzájomne si vyjasniť požiadavky
a limity, ale zo strany ochrany pamiatkového fondu načrtnúť sta-
vebníkom a výrobcom možné očakávané smerovania vo vývoji
v jednotlivých oblastiach tak, aby nedochádzalo k poškodzova-
niu pamiatkových hodnôt. Pozvánka na túto konferenciu je zve-
rejnená aj na webovej stránke www.sksi.sk.

Diskusia: Ing. Hudoba

Bod 11.3: Informácia o časopise Projekt – Stavba
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o súčasnom stave zabezpečovania

odborných článkov do časopisu Projekt – stavba. Predstavenstvo
následne rokovalo o možnosti zavedenia komerčnej reklamy do
tohto časopisu.

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



Bod 11.4: Informácia o Metodickom pokyne pre prepočet
finančných údajov do eura v oblasti národného
štatistického systému
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch stručne informoval o obsahu Metodického po-

kynu pre prepočet finančných údajov do eura v oblasti národného
štatistického systému, ktorý vydal Štatistický úrad SR. Bolo navrh-
nuté, aby SKSI spracovala konkrétnu informáciu prechodu zo slo-
venskej koruny na euro a dopadu pre stavebných inžinierov.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Cmarková, prof. Majdúch

Bod 11.5: Návrh RZ SKSI Žilina na čestné členstvo SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Výbor Regionálneho združenia SKSI Žilina navrhol Predsta-

venstvu SKSI schváliť čestné členstvo SKSI pre Ing. Mojmíra Slad-
kého a Ing. Jána Dlhopolčeka, CSc. Obaja inžinieri sú dlhoročný-
mi a aktívnymi členmi Komory.

Bod 11.6: Schválenie prihlášok za člena SKSI
Predložila: Mgr. Zlatňanská
Mgr. Zlatňanská informovala o prihláškach spoločností STO-

MIX SLOVENSKO, s. r. o., a Build, s. r. o., za kolektívneho člena
SKSI (právnická osoba) a prihláškach Ing. Milana Fischera, Ing. Jo-
zefa Jagrika, Ing. Alžbety Jelínkovej, Ing. Michala Jureka, Ing. An-
dreja Kozmenka, Ing. Jozefa Mintála, Ing. Eugena Iboša, Ing. Vladi-
míra Andrejca, Ing. Alojza Šablicu, Ing. Jána Šarlinu, Františka
Pudiša a Ing. Jozefa Kšiňana za dobrovoľného člena SKSI (fyzic-
ká osoba).

Bod 11.7: Usmernenie predsedu SKSI č. 5/2007
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický požiadal predsedu SKSI, aby do usmernenia za-

pracoval pripomienky prednesené regionálnymi združeniami SKSI.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, Ing. Urban

Bod 11.8: Pripomienky k stavebnému zákonu
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o situácii, týkajúcej sa prijatia, resp.

neprijatia pripomienok k novele stavebného zákona na Minister-
stve výstavby a regionálneho rozvoja SR. Prof. Majdúch skonšta-
toval potrebu priameho kontaktu na poslancov Národnej rady SR.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Burda, Ing. Lehocký, Ing. Nevický

Bod 11.9: Legislatívny zámer o zákone o službách
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o legislatívnom zámere pripravova-

ného zákonu o službách, ktorý sa pripravuje v súvislosti s novou
Smernicou Európskej únie o službách na vnútornom trhu.

Diskusia: prof. Majdúch

Bod 11.10: Informácia o konferenciách
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o nasledujúcich konferenciách, ktoré

sa uskutočnia na jeseň 2007:
� 9. konferencia „Zakladanie stavieb 2007“, 17. – 19. 10. 2007,
Stará Lesná
� 2. slovensko-česká konferencia (24. 10. 2007, Brno),
ktorá sa koná v nadväznosti na minuloročnú medzinárodnú
konferenciu konanú v Bratislave.
Témy konferencie: Dominantné stavby na veľkom mestskom

okruhu v Brne; Stavba univerzitného kampusu Masarykovej uni-
verzity v Brne – Bohuniciach.

Diskusia: prof. Majdúch, prof. Turček

Bod 11.11: Uznesenia z VZ SKSI – vyhodnotenie
Predložil: Ing. Kyseľ
Ing. Kyseľ navrhol, aby sa Predstavenstvo zaoberalo uznese-

niami a vyhodnotením príspevkov z Valného zhromaždenia SKSI,
ktoré sa konalo dňa 9. júna 2007 v Košiciach.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko

Bod 11.12: Technický slovník v elektronickej forme
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o možnosti vytvorenia Technického

slovníku v elektronickej forme pod hlavičkou SKSI a o možnosti
poskytnúť tento slovník zdarma v rámci členskej zóny na webovej
stránke SKSI.

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

Bod 12: Návrh uznesení z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 14.9.2007 o 16:00 hod.

Uznesenia z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 19.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Durbáka a Ing. Ďuricu za ove-

rovateľov zápisu z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.
Uznesenie 19.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 19. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplneniami bodov č. 11.1 až 11.12.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 19.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o prístupe čle-

nov SKSI k normám STN vo formáte PDF.
Uznesenie 19.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konaní Inži-

nierskeho dňa Saskej inžinierskej komory.
Uznesenie 19.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o IV. Medziná-

rodnom bienále „Industriálne stopy“.
Uznesenie 19.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Stre-

diska pre montované sústavy.
Uznesenie 19.7
Predstavenstvo berie na vedomie riešenie poistných udalostí

v roku 2007.
Uznesenie 19.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu prof. Čelka, de-

kana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, o dobrej spo-
lupráci SKSI.

Uznesenie 19.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o hospodárení

SKSI za 1. polrok 2007.
Uznesenie 19.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Auto-

rizačnej komisie SKSI a informáciu o činnosti Disciplinárnej komi-
sie SKSI.

Uznesenie 19.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konferencii

„Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pa-
miatkového fondu“.

Uznesenie 19.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o časopise Pro-

jekt – Stavba.
Uznesenie 19.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Metodickom

pokyne pre prepočet finančných údajov do Eura v oblasti národ-
ného štatistického systému.

Uznesenie 19.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o pripomienkach

SKSI k novému stavebnému zákonu.
Uznesenie 19.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o legislatívnom

zámere zákona o službách vo vzťahu k slobodnému povolaniu.
Uznesenie 19.16
Predstavenstvo schvaľuje Skúšobný poriadok na vykonávanie

skúšok odbornej spôsobilosti v zmysle Zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.



Uznesenie 19.17
Predstavenstvo schvaľuje rozdelenie 60 % rezervného fondu

pre Regionálne združenie SKSI Žilina vo výške 141 600,- Sk a Re-
gionálne združenie SKSI Banská Bystrica vo výške 157 400,-Sk.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 19.18
Predstavenstvo schvaľuje návrh Výboru Regionálneho zdru-

ženia SKSI Žilina Ing. Mojmíra Sladkého a Ing. Jána Dlhopolčeka,
CSc., za čestných členov SKSI.

Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.19
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky spoločností STOMIX SLO-

VENSKO, s. r. o., a Build, s. r. o., za kolektívneho člena SKSI (Práv-
nická osoba) a prihlášky Ing. Milana Fischera, Ing. Jozefa Jagrika,
Ing. Alžbety Jelínkovej, Ing. Michala Jureka, Ing. Andreja Kozmen-
ka, Ing. Jozefa Mintála, Ing. Eugena Iboša, Ing. Vladimíra Andrej-
ca, Ing. Alojza Šablicu, Ing. Jána Šarlinu, Františka Pudiša a Ing.
Jozefa Kšiňana za dobrovoľného člena SKSI (Fyzická osoba).

Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.20
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace jún až august 2007.
Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.21
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o 14. zasad-

nutí inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 a ukladá pred-
sedovi spresniť delegáciu za SKSI na toto zasadnutie.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.22
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o seminároch

k Eurokódom a ukladá predsedom Výborom RZ SKSI Banská Bystri-
ca, RZ SKSI Trnava a RZ SKSI Žilina zaslať na Úrad SKSI požiadavky
na organizovanie seminárov k Eurokódom. Termín: 20. 9. 2007.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.23
Predstavenstvo berie na vedomie informácie o príprave skúšok

odbornej spôsobilosti v zmysle Zákona č. 555/ 2005 Z. z. o energe-
tickej hospodárnosti budov a ukladá predsedovi vypracovať podrob-
ný rozpočet nákladov s maximálnou hodnotou do 12 000 Sk.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.24
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnosti po-

istenia právnej ochrany a ukladá predsedovi predložiť Predsta-
venstvu podmienky na uzavretie poistnej zmluvy na rok 2007.
Termín: 7. 12. 2007.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.25
Predstavenstvo zhodnotilo úspešné vydanie III. dielu publiká-

cie „Technické pamiatky krajín V-4“, a ukladá predsedovi SKSI
odmeniť autorov a spolupracovníkov za prípravu v termíne do
30. 10. 2007. Návrh predloží Ing. Durbák.

Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.26
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI pripraviť scenár vy-

dania IV. dielu publikácie TP V-4 v spolupráci s Ing. Durbákom
v termíne do 7. 12. 2007.

Za: 13, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.27
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnej spolu-

práci s Asociáciou civilných inžinierov Slovenska a ukladá pred-
sedovi SKSI dokončiť rokovanie zástupcov odborných sekcií a
spolkov zo dňa 10. 12. 2006.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 3, neprítomný: 1.
Uznesenie 19.28
Predstavenstvo ukladá podpredsedovi pre legislatívu spraco-

vať návrh pre právny podklad pre vysvetlenie § 5 Zákona č. 362/
22005 (úplné znenie zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov).

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

Uznesenie 19.29
Predstavenstvo berie na vedomie Usmernenie predsedu SKSI

č. 5/2007 a ukladá podpredsedovi pre legislatívu zaslať pripo-
mienky v termíne do 30. 9. 2007.

Za: 12, proti: 1, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.30
Predstavenstvo berie na vedomie uznesenia z Valného zhro-

maždenia SKSI, konaného dňa 9. júna 2007 a ukladá predsedovi
pripraviť plnenie uznesení. Návrh predloží predseda SKSI na 20.
zasadnutí Predstavenstva SKSI dňa 7. 12. 2007.

Za: 9, proti: 1, zdržal sa: 3.
Uznesenie 19.31
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o technickom

slovníku v elektronickej norme a ukladá doc. Benkovi po prero-
kovaní predložiť predpokladané náklady v termíne do 30. 11. 2007.

Za: 12, proti: 0, zdržal sa: 1.

zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: Ing. Vladimír Durbák, Ing. Ján Ďurica
riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

XIV. stretnutie inžinierskych komôr

a organizácií krajín

Vyšehradskej štvorky v Poľsku

Už 14. stretnutie inžinierskych organizácií a komôr Vyšehrad-
skej štvorky zorganizovali v dňoch 4. – 6. októbra 2007 v stredis-
ku Exploris Serock neďaleko Varšavy Poľská komora stavebných
inžinierov (Polska Izba Inžynierow Budownictva – PIIB) a Poľský
zväz stavebných inžinierov a technikov (Polski Zviazek Inžynie-
row i Technikow Budownictwa – PZITB).

Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI) na tomto stret-
nutí reprezentovali prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. (predseda SKSI),
doc. Ing. Vladimír Benko, PhD. (1. podpredseda SKSI pre zahrani-
čie) a Ing. Miloš Hudoba, PhD. (podpredseda SKSI pre vzdeláva-
nie a informácie) a Slovenský zväz stavebných inžinierov (SZSI)
reprezentovala Ing. Anna Kollárová (členka Prezídia SZSI).

Odborný rámec tvorila celodenná konferencia na tému „Bez-
pečnosť stavieb“, ktorá sa konala dňa 4. 10. 2007. Za slovenskú
stranu vystúpili prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., s príspevkom
„Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenis-
ku“ a Ing. Andrej Gurecka (Technická inšpekcia, a. s.) s príspev-
kom „Pôsobnosť Technickej inšpekcie v oblasti prípravy stavieb v Slo-
venskej republike“. Prednesené referáty každej z delegácií pri-
niesli rôznorodé a nové pohľady na riešenie tejto aktuálnej prob-
lematiky v jednotlivých štátoch V-4 a vyvolali živú diskusiu k jed-
notlivým príspevkom. Bude snahou zúčastnených zástupcov SKSI
a SZSI, aby podstatné časti referátov, zverejnených v zborníku
konferencie, boli zverejnené aj v časopise Projekt – Stavba.



Vlastné rokovania XIV. zasadnutia inžinierskych komôr a or-
ganizácií V-4 (dňa 5. 10. 2007), vedené poľskými kolegami, zá-
stupcami PIIB a PZITB, sa zaoberali:

� správou o plnení deklarácie z XIII. zasadnutia V-4, konaného
v Topoľčiankach v dňoch 4.- 8. 10. 2006 (za slovenskú stranu
predniesol prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.);
� referátmi o domácich i zahraničných aktivitách (prednesené
jednotlivými predstaviteľmi komôr a organizácií z Poľska,
Čiech, Slovenska a Maďarska);
� správou o slávnostnej prezentácii III. dielu publikácie
Technické pamiatky krajín V-4 v Krakowe;
� odsúhlasením návrhu, aby IV. diel Technických pamiatok
pripravili SKSI spolu so SZSI;
� diskusiou a formulovaním záverov k hlavnej téme
stretnutia, ktorou bolo vzájomné uznávanie odborných
kvalifikácií v rámci komôr krajín V-4, a v širšom kontexte
aj v rámci EÚ.
Na záver stretnutia prijali zúčastnené organizácie spoločnú

deklaráciu, ktorá obsahuje hlavné závery tohto stretnutia. Dekla-
ráciu zo XIV. stretnutia inžinierskych organizácií a komôr V-4 pod-
písali predsedovia, prípadne zástupcovia všetkých zúčastnených
organizácií.

Súčasťou odborno-spoločenského programu dňa 5. 10. 2007
bola aj účasť delegátov V-4 ako hostí na podujatí „Deň stavbárov
2007“ vo Varšave, ktoré sa konalo v rámci osláv „115 lat Ruchu
Zawodowego Budowlanych“ a „10 lat Polskiej Federacji Organza-
cji Zarzadców i Administratorów Nieruchomości“ za prítomnosti
predstaviteľov poľskej vlády z oblasti stavebníctva a sociálnych vecí.

Náplňou odborného programu dňa 6. 10. 2007 bola prehliad-
ka viacerých pozoruhodných rozostavaných aj sprevádzkovaných
veľkých stavieb vo Varšave, či to už bola obdivuhodne smelá stav-
ba nového kostola Świetej Božej Opatrzności na novom sídlisku
v západnej časti mesta, výškové budovy banky a hotela v centre,
„zlatá“ kopula nákupného strediska pri hlavnom nádraží, alebo
riešenie viacerých okružných križovatiek, nové mosty i chátrajú-
ce železobetónové konštrukcie predmostí a dopravné kongescie
počas víkendových odchodov obyvateľstva na vidiek v okolí mesta.
Všetky zhliadnuté stavby nás presvedčovali o vysokej odbornosti
poľských kolegov – stavbárov každej profesie. Otvorene sme spolu
hovorili o problémoch a ťažkostiach, s ktorými sa, podobne ako
my, musia na stavbách i pri projektoch stretávať a boriť aj ostatní
inžinieri krajín V-4. A to je jeden z ďalších dôvodov, aby sme sa
usporiadateľom tohtoročného XIV. stretnutia ešte raz aj touto ces-
tou srdečne poďakovali za tradične priateľské prostredie a vysokú
profesionalitu, s akou zvládli prípravu i priebeh celého odborné-
ho i spoločenského programu.

Ing. Anna Kollárová,
členka Prezídia SZSI

Deklarácia
XIV. stretnutia inžinierskych komôr
a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky

4. – 6. októbra 2007, Varšava – Serock, Poľsko

I. V prvom dni stretnutia konala sa konferencia na tému: „BEZ-
PEČNOSŤ V STAVEBNÍCTVE“.

V prednesených referátoch delegácie predstavili právny stav,
skúsenosti z praxe a záväzné postupy konania počas realizácie
stavieb, uplatňované v krajinách Vyšehradskej štvorky.

II. Výsledkom plenárnej diskusie bolo zosúladenie nasledov-
ných činností:

1. Po oboznámení sa s referátmi a s pripravenými vystúpenia-
mi na XIV. stretnutí inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky (ďalej aj ako „V-4“), zaoberajúcim sa probléma-
mi bezpečnosti v stavebníctve, delegácie stanovili, že stavebné
organizácie členských štátov vystúpia u svojich vlád s návrhmi na
zlepšenie bezpečnosti v stavebníctve.

Uvedené návrhy sa majú vzťahovať na ustanovenie zákona
a profesnú etiku pri jeho uplatňovaní zo strany členov našich pro-
fesijných organizácií.

Umožní to tvorbu kultúry bezpečnosti vo všetkých fázach sta-
vebného procesu.

2. Intenzívny rozvoj stavebníctva v krajinách V-4 vyvoláva po-
trebu vystúpiť do vlád a podnikateľov s návrhom na prijatie opatre-
ní, smerujúcich k účinnému zvýšeniu platov v stavebníctve.

3. Organizácie krajín V-4 vystúpia u svojich vlád s návrhom
na také zmeny v znení zákonov, týkajúcich sa verejného obstará-
vania, aby rozhodujúcim kritériom pre voľbu dodávateľa nebola
výlučne najnižšia cena.

4. Je potrebné zopakovať rokovania so stavebnými fakultami
univerzít a technických vysokých škôl v jednotlivých krajinách v ta-
kom zmysle, aby bola umožnená študentská prax počas prázdnin
na zásadách výmeny medzi jednotlivými krajinami.

5. Je potrebné pokračovať v prácach, ktoré majú v závere
dospieť k príprave spoločného návrhu na priebeh uznávania od-
borných kvalifikácií inžinierov, ktorí chcú pracovať v krajinách V-4
ako hosťujúci alebo usadení stavební inžinieri. Diskusia, ktorá
odznela na XIII. stretnutí inžinierskych komôr organizácií v roku
2006 v Topoľčiankach, určila oblasť i postup pri príprave takého-
to operátu. Poľská strana zorganizuje stretnutie pracovnej skupi-
ny zloženej z predstaviteľov organizácií všetkých krajín V-4. Táto
pracovná skupina pripraví návrh na spoločný postup pri uznávaní
odborných kvalifikácií stavebných inžinierov z krajín V-4, ktorí
majú záujem vykonávať profesiu stavebného inžiniera ako hosťu-
júci alebo usadení stavební inžinieri v krajinách V-4.

6. Delegácia SKSI potvrdila, že preberá zodpovednosť za vy-
danie IV. dielu publikácie: „TECHNICKÉ PAMIATKY KRAJÍN VY-
ŠEHRADSKEJ ŠTVORKY“. Bolo dohodnuté, že do 31. 12. 2007
sa uskutoční na Slovensku stretnutie redaktorov z jednotlivých
inžinierskych organizácií.

7. Delegácia Maďarskej inžinierskej komory (MMK) navrhla,
že ďalšie – jubilejné – XV. stretnutie inžinierskych komôr a orga-
nizácií krajín Vyšehradskej štvorky sa uskutoční v Maďarsku v mes-
te SZEGED. Za tému sprievodnej odbornej konferencie bola navrh-
nutá téma „MESTO A JEHO RIEKA“, ktorá bude súvisieť s problé-
mami vodného staviteľstva. Predstavitelia maďarskej komory na-
vrhli zúčastneným stranám pozvať na túto konferenciu predstavi-
teľov zainteresovaných susedných štátov. Predpokladaný termín
stretnutia je 8. – 12. októbra 2008.

8. Účastníci stretnutia vyjadrili poďakovanie Ing. Svätoplukovi
Zídekovi, prezidentovi Českého zväzu stavebných inžinierov (ČSSI),
za doterajšiu prácu v prospech inžinierskych organizácií krajín Vy-
šehradskej štvorky a želajú mu rýchly návrat k plnému zdraviu.

Deklaráciu podpísali:
PIIB – Zbigniew Grabowski – v.r.
PZITB – Wiktor Piwkowski – v.r.
ČKAIT – Václav Mach – v.r.
ČSSI – Pavel Štěpán – v.r.
SKSI – Dušan Majdúch – v.r.
SZSI – Anna Kollárová – v.r.
MMK – János Korda – v.r.

Z poľského originálu do slovenského jazyka preložil:
Ing. Anton Jablonský

Vyhodnotenie diskusných príspevkov

účastníkov VZ v Košiciach

dňa 9. júna 2007

Príspevok Ing. Kurimského: Ing. Kurimský hovoril o etike ASI,
SD a SV. Upozornil na nežiaduci jav a neetické správanie sa niekto-
rých ASI, SD a SV.

� Odporúčame zistené neetické konanie niektorých
autorizovaných stavebných inžinierov, stavbyvedúcich
a stavebných dozorov uviesť menovite s popisom ich
nekorektného správania, aby Disciplinárna komisia alebo
Etická komisia mohla voči nim začať konanie.
Ďalej hovoril o potrebe cenníkov, nie iba pre ASI, SD alebo

SV, ale aj pre klientov, aby vedeli akú hodnotu má výkon činnosti
ASI, SD a SV.



� V zmysle platných smerníc EÚ Komora nemôže mať cenník.
Príspevok Ing. Sotáka: Ing. Soták vo svojom diskusnom prí-

spevku hovoril o sporoch medzi členmi SKSI, a žiadal rýchlejšie
riešiť spory a sťažnosti Etickou komisiou a Disciplinárnou komisiou.

� Disciplinárna komisia a Etická rada rieši sťažnosti na svojich
zasadnutiach. Predstavenstvo SKSI vyzýva Etickú radu
a Disciplinárnu komisiu, aby častejšie zvolávali svoje
zasadnutia v záujme rýchlejšieho riešenia sťažností.
Komora nevie doriešiť spory medzi inžiniermi v odbornej oblasti.
Príspevok Ing. Ďuricu: Ing. Ďurica hovoril o nedostatku od-

borníkov v robotníckych profesiách, hlavne v stavebníctve. Tento
problém je väčší, ako majú s profesiami na univerzitách.

� Tento problém komora nevie vyriešiť, je to problém
celospoločenský.
Príspevok Ing. Katiho: Vo svojom vystúpení Ing. Kati uvie-

dol, že bolo viac rokovaní na rôznych úrovniach, ale nevidí vý-
sledky týchto rokovaní. Vyzdvihol potrebu spolupráce s ACIS. Ďalej
hovoril o potrebe zvýšiť spoločenskú aktivitu Komory, a aby vyu-
žila svoje možnosti, ktoré má.

� Komora v novembri 2006 organizovala stretnutie
zástupcov odborných sekcií, zväzov a spolkov. Závery
stretnutia boli, že zväzy, spolky a odborné sekcie do
15. decembra 2006 predložia písomné návrhy na spoluprácu
s Komorou. Okrem SZSI nikto nepredložil návrh na spoluprácu.
� Dňa 21. 6. 2007 boli listom predsedu SKSI znova vyzvaní
na predloženie písomných návrhov na spoluprácu
do 10. 7. 2007.

JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti

September 2007
Ing. Vladislav Mikeska, Ing. Milan Durec,
Ing. Zoltán Tomkó, Ing. Jozef Smutelovič,

Ing. Igor Pačesa, Ing. Mikuláš Martinček, CSc.,
Alojz Valla, Juraj Balázsházy, Ing. František Kozáček,
Josef Stiskala, Ing. Peter Cvengroš, Mikuláš Paško,

Ing. Jozef Chymčák, EurIng, Ing. František Škrobian,
Ing. Ivan Gonda, Ing. Jozef Marko, RNDr. Libor Potančok,

Ing. Ladislav Pokorný, Ing. Štefan Lisý,
Ing. Miroslav Poliach, Oldřich Matiaska,

Ing. Ladislav Bosák, Jozef Torok, Ing. Peter Pomothy,
Ing. Miroslav Karchňak, Ing. Vladimír Pavlišin,

Ing. Ľudovít Augustín, Ing. Jozef Katrák,
Ing. František Matula, Jozef Kvaššay, Ing. Jozef Sekáč,

Ing. František Sulír, Ing. Ján Ročkár,
Ing. František Janega, Ing. Soňa Bazelová,

Ing. Alena Palková, Ing. Helena Somorovská

Október 2007
Ing. Štefan Klementovič, Tibor Bučko, Ing. Jozef Srna,

Ing. Milan Slušný, doc. Ing. Pavol Dvorščák, PhD.,
Ing. Vladimír Jirásek, Ing. Oto Janík, CSc.,
Ing. Andrej Bočkoráš, Ing. Blažej Graňák,

Ing. Anton Letko, Ing. Jozef Srnák, Ing. Stanislav Valčo,
Ing. Peter Petrovský, Ing. Ján Šmál,

Ing. Katarína Farkašová, Ing. František Tököly,
Ing. Vladimír Májek, Ing. Alexander Valaška,

Ing. Milan Gašparovič, Ing. Vladimír Štaudinger,
Ing. Ján Rybársky, prof. Ing. Ján Vavro, PhD.,

Ing. Alexander Tóth, Ing. František Kotrus,
Ing. Stanislav Hejátko, Ing. Marián Zuzik,

Ing. Miloslav Sázel, RNDr. Gustáv Mosendz,
Ing. Jozef Holásek, Ing. Ľubomír Koperniech,

Mária Roobová

INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/52495042, FAX: 02/52444093. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.

Čo sa týka spoločenských aktivít, Komora bola iniciátorkou
na vytvorenie kolokvia so Stavebnou fakultou STU v Bratislave
pre ocenenie celoživotného diela prof. Danišoviča. Komora má
veľmi dobré bezkonfliktné kontakty so štátnou správou.

Príspevok Ing. Hanzela: Ing. Hanzel hovoril o návrhu prof.
Sternovej rozšíriť autorizáciu o kategóriu stavebná fyzika. Staveb-
ná fyzika je dôležitá hlavne v oblasti EHB.

� Komora nebude otvárať novú kategóriu – stavebnú fyziku.
Stavebná fyzika je zahrnutá v kategórii pozemných stavieb.
Príspevok Ing. Stejskala: Ing. Stejskal sa vyjadril k návrhu roz-

počtu na rok 2008. Vyjadril sa kladne k viazanému zvýšeniu člen-
ského príspevku o 600,- Sk/rok/člen za prístup k STN v elektro-
nickej forme. Ďalej hovoril o potrebe preškolení autorizovaných
stavebných inžinierov v kategórii elektro.

� Komora môže organizovať vzdelávacie semináre.
Príspevok Ing. Kyseľa: Ing. Kyseľ doporučil urobiť systema-

tické kroky pre ochranu záujmov inžinierov. Organizovaním viac
spoločenských podujatí a stretnutí, s populáciou je možné zvýšiť
aj sebavedomie inžinierov.

� Regionálne združenia majú pridelené predstavenstvom
schválené finančné prostriedky, samostatne môžu
organizovať rôzne druhy a formy spoločenských podujatí.

Spracoval: Vojtech Mozgay, riaditeľ Úradu SKSI

V Ý Z V AV Ý Z V AV Ý Z V AV Ý Z V AV Ý Z V A

V roku 1994 bola zahájená spolupráca medzi stavebnými
organizáciami (komorami a zväzmi) krajín V-4. Jedným z prí-
kladov takejto spolupráce medzi inžinierskymi organizáciami
krajín V-4 je séria publikácií

„TTTTTechnickechnickechnickechnickechnické pamiatky krajíné pamiatky krajíné pamiatky krajíné pamiatky krajíné pamiatky krajín

    Vyšehradsk    Vyšehradsk    Vyšehradsk    Vyšehradsk    Vyšehradskej štvorkyej štvorkyej štvorkyej štvorkyej štvorky“““““

Doteraz boli vydané tri diely tejto série. Prvý diel vydali
v roku 2000 kolegovia z Česka, druhý diel v roku 2004 kolego-
via z Maďarska a tretí diel v roku 2007 vydali kolegovia z Poľska.

Štvrtý diel pripravujú slovenskí inžinieri. V záujme kvalitnej
prípravy vydania štvrtého diela tejto publikácie sa obracia-
me s výzvou na našich autorizovaných inžinierov a osoby,
ktoré majú záujem sa zúčastniť na tejto príprave a vyhľadá-
vať existujúce technické pamiatky na území Slovenska, aby
svoje námety, fotografie, články, popisy a iné informácie tý-
kajúce sa technických pamiatok zaslali na adresu:

Úrad Slovenskej komory stavebných inžinierov
Mýtna 29, P. O. BOX 10
810 05 Bratislava 15
alebo na e-mail:
mozgay@sksi.sk alebo sksi@sksi.sk

Ďakujeme za Vašu spoluprácu.


