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Príhovor predsedu SKSI

Vážené kolegyne, kolegovia,
dovolím si Vás informovať o významných podujatiach, kto-

rých sa SKSI v ostatnom čase zúčastnila.
1. V dňoch 22 až 25. októbra sa v Hradci nad Moravicí, v Čes-

kej republike uskutočnilo zasadnutie Komôr a Zväzov inžinier-
skych organizácií krajín Vyšehradskej štvorky. Okrem organizač-
ných otázok sa diskutovalo predovšetkým o zmenách v systémoch
vzdelávania a obsahu a významu celoživotného vzdelávania sta-
vebných inžinierov. Vymieňali sa poznatky a skúsenosti na odozvy
členov na povinné vzdelávanie, stratégia možnosti usmernenia
stavebných fakúlt pri tvorbe študijných programov z pohľadu
potrieb praxe a najmä taktika na zvýšenie účasti členov na dob-
rovoľnej báze vzdelávania. Ku každej oblasti naša delegácia vý-
razne prispela praktickými poznámkami.

Vedúci delegácií podpísali spoločné prehlásenie:

SPOLOČNÉ PREHLÁSENIE

Inžinierske organizácie „Vyšehradských“ krajín usporiadali
16. stretnutie V4 v dňoch od 22. do 25. 10. 2009 v Hradci nad
Moravicí, v Českej republike.

Okrem zákonom vytvorených Komôr, ktoré garantujú etickú
a odbornú kvalitu a ktoré evidujú oprávnenia k výkonu inžinier-
skych činností, boli účastníkmi tohto stretnutia ako rovnocenní
partneri i Zväzy podporujúce odborný rozvoj stavebných profe-
sií v jednotlivých krajinách V4.

Stretnutie V4 okrem zhodnotenia plnenia Spoločného pre-
hlásenia prijatého na 15. stretnutí v Szegede, Maďarská republi-
ka v októbri 2008 riešilo ako hlavnú problematiku:

„Hodnotenie zmien vo vzdelávaní stavebných inžinierov“

K tejto téme (hlavná prednáška zástupcu ČKAIT) sa rozvinula
diskusia predstaviteľov Komôr a Zväzov V4 a to predovšetkým
v nasledujúcich oblastiach:

� Boloňská Sorbonská deklarácia,
� postoje univerzít,
� zmeny v národných systémoch vzdelávania a v celoživotnom
vzdelávaní stavebných inžinierov,
� vstupné požiadavky na uchádzačov o štúdium,
� akreditácia študijných programov a autorizácia,
� úloha inžinierskych komôr,
� ďalšie potrebné kroky k zlepšovaniu vzdelávania.

Komory a Zväzy V4 potvrdili, že sú i naďalej členmi Európ-
skej Rady Inžinierskych Komôr (ECEC), prípadne majú zastúpe-
nie v Európskom Spolku Stavebných Inžinierov (ECCE).

S odkazom na program zasadnutia a následnú diskusiu pova-
žujú účastníci 16. stretnutia V4 za dôležité poznamenať:

1. Zástupcovia všetkých delegácií zdôraznili trvalú podporu a
potrebu celoživotného (systematického) vzdelávania členov Ko-
môr a Zväzov.

2. Prítomné delegácie Komôr a Zväzov sa navzájom podpo-
rujú v snahe docieliť v rámci EÚ plnohodnotné postavenie sta-
vebného inžiniera s architektom. Vo väzbe na bod 6 Spoločného
prehlásenia z 15. stretnutia V4 podporujú návrh listu českej stra-
ny k tejto problematike na ECEC, ECCE a FEANI. Návrh listu bol
delegáciám odovzdaný na mieste v českom a anglickom jazyku.

3. Zúčastnené strany sa dohodli, že v I. polroku r. 2010 bude
vydaný 4. diel publikácie „Technické pamiatky krajín V4“. Vyda-
nie zabezpečuje slovenská strana.

4. V I. polroku r. 2010 sa majú uskutočniť voľby v ECCE. Ko-
mory a Zväzy, ktoré sú členmi ECCE, pripravia návrh kandidáta
za svoju krajinu. Na spoločnom kandidátovi sa strany dohodnú
najneskôr do doby konania volieb.

5. Prítomné delegácie oceňujú prípravu a priebeh 16. stretnu-
tia, ako zo strany organizátorov, tak zo strany všetkých účastníkov.

6. Budúce 17. stretnutie krajín V4 sa uskutoční v termíne 7. –
10. 10. 2010 v Slovenskej republike.

Hradec nad Moravicí 23. 10. 2009

PODPISOVÝ LIST SPOLOČNÉHO PREHLÁSENIA
16. stretnutie krajín V4 v dňoch od 22. do 25. 10. 2009

v Hradci nad Moravicí, Česká republika

Ing. Pavel Křeček               Ing. Svatopluk Zídek
            Predseda ČKAIT                            Prezident ČSSI

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.    doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.
                  Predseda SKSI                         Viceprezident SZSI

   Mgr. Inž. Zbyslaw Kalkowski          Dr. Inž. Zygmunt Rawicki
           Viceprezident PIIB                        Viceprezident PZTIB

Ing. Csaba Holló
                               Viceprezident MMK

V dňoch 29. až 31. októbra sa uskutočnilo rokovanie zástup-
cov inžinierskych komôr v Lipsku v rámci Dňa inžinierskych ko-
môr – Sasko 2009. Ťažiskovou témou bolo dodržiavanie kvality
práce inžinierov, šetrné zaobchádzanie so životným prostredím
a zlepšenie podmienok pri verejnom obstarávaní.

Záverom sa podpísalo Spoločné vyhlásenie európskych inži-
nierskych komôr: Stavať je budúcnosť, európske normy a „Eu-
rópska značka kvality – trvalá výstavba.

Spoločné vyhlásenie európskych inžinierskych komôr
ku Dňu inžinierskych komôr – Sasko 2009

Trvalá výstavba je zodpovedné zaobchádzanie so životným
prostredím a šetrenie obmedzenými zdrojmi. Tieto témy sú čoraz
viac významné nielen na národnej, ale aj na európskej úrovni. My
inžinieri nesieme pritom ako plánovači a poradcovia osobitnú
zodpovednosť. Našou úlohou je pri meniacich sa rámcových
podmienkach v dôsledku globalizácie a zmien klimatických
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podmienok vytvoriť pre používateľov budov optimálne pracovné
a životné podmienky a pritom zabrániť, resp. minimalizovať mož-
né negatívne vplyvy na životné prostredie. Máme nárok zhotovo-
vať plány, ktoré zodpovedajú princípu trvalej výstavby, t.j. sú dl-
hodobo technicky a ekonomicky optimálnymi riešeniami.

V súčasnosti sú predpisy pre trvalú výstavbu na národnej a eu-
rópskej úrovni navzájom nedostatočne zladené. Výsledkom je
značné rozdrobenie trhu a prílišná regulácia rovnakými alebo
podobnými predpismi. Súčasne chýbajú rámcové podmienky na
podporu inovatívnych a trvalých riešení. Namiesto toho sa dáva
najčastejšie príklep najlacnejšej ponuke. Tento krátkozraký trend
odporuje princípu trvalej výstavby a škodí stavebnej kultúre.

Podpísaní podčiarkujú za tohto stavu „vedúcu trhovú iniciatí-
vu pre Európu“ a požadujú:

� Vývoj európskych noriem pre trvalú výstavbu treba teraz
priebežne podporovať. Pre uvedené treba iniciovať a je
potrebná výmena a analýza národných technických
predpisov a na ne sa viažuce vypracovanie EÚ-noriem, ktoré
kombinujú najlepšie národné myšlienky.
� Tieto jednotné normy vytvárajú základňu pre európsku
značku kvality pre „Trvalú výstavba“. Značka kvality slúži na
ochranu spotrebiteľa a zaisťuje ako známka dôležitý
konkurenčný náskok. Súčasne podčiarkuje úlohu predvoja
inovatívnych európskych inžinierskych výkonov.
� Pri zadávaní plánovacích zákaziek treba prednostne
zohľadniť aspekty trvalosti a náklady na cyklus životnosti
zámeru. K tomu treba národné a európske predpisy pre
verejné obstarávanie radikálne oslobodiť od formálnej
preukaznosti. Celkovú kvalitu inžinierskych výkonov, vrátane
optimálnej realizácie dlhodobých cieľov, treba v obstarávacom
konaní záväzne stanoviť s váhou 70 – 80%. Prahová hodnota
EÚ pre formálne európske postupy pre udeľovanie verejných
zákaziek pre inžinierske výkony vo voľných povolaniach sa
musí dôrazne zvýšiť.
Súhrnné odborné znalosti inžinierov podpísaných komôr sú

pre tento účel partnersky k dispozícii.

Lipsko, 29. októbra 2009

                 Saská komora                               Komora
          stavebných inžinierov        stavebných inžinierov Sofia
                   Predseda                                    Predseda
       Dr.-Ing. Arne Kolbmüller         Dipl.-Ing. Dimitar Natchev

              Slovenská komora                     Česká komora
          stavebných inžinierov          autorizovaných inženýrů
                   Predseda                           a technikú činných
  Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.               ve výstavbě
                                                                     Predseda
                                                           Dipl.-Ing. Pavel Křeček

     Spolková komora architektov          Maďarská komora
     a inžinierskych konzultantov         stavebných inžinierov
                   Rakúska                             Predsedníčka
               Podpredseda                 Dipl.-Ing. Etelka Barsi-Pataky
         Dipl.-Ing. Josef Robl

Dolnosliezska komora stavebných inžinierov
Predseda Dr.-Ing. Jerzy Jasienko

A ešte krátke informácie:
� Dňa 9. októbra sa v Bratislave uskutočnilo medzinárodné
pracovné stretnutie zástupcov príslušných orgánov ENACA
(European Network of Architects´ Competent Authorities).
Zástupcovia komôr rokovali aj o Smernici o uznávaní
odborných kvalifikácií (2005/36/EC), diskutovali k štúdii
o transpozícii Smernice o uznávaní odbornej kvalifikácií
a k aktivitám pracovnej podskupiny pri EÚ pre architektov,
možnosti zmeny obsahu 11. bodov článku 46 Smernice
2005/36/EC.
Pre veľkú roztrieštenosť názorov sa nepodarilo dohodnúť
odporúčanie pre uznávanie odborných kvalifikácií.

Ďalšie zasadnutie je plánované na február 2010 v Berlíne.
� V dostatočnom predstihu Vás chcem upozorniť
– neprehliadnite publikované uznesenie predstavenstva
8.16 „Predstavenstvo ukladá predsedovi viazať využívanie
elektronického prístupu k normám STN podľa uhradenia
členského príspevku za rok 2010 k 31. januáru 2010.“
Nakoľko prístup k technickým normám je hradený
zo základného členského príspevku, je táto požiadavka
jednoznačne oprávnená. Bude sa kontrolovať po 15. 2. 2010.
� Dokončujeme kalendár odborných podujatí SKSI na rok
2010. Bude prehľadom našich podujatí – seminárov
a autorizačných skúšok, seminárov a skúšok odbornej
spôsobilosti, seminárov k zavádzaniu eurokódov do praxe,
seminárov odborných sekcií, ale aj prehľadom odborných
podujatí iných organizácií v oblasti stavebníctva.
Pri tvorbe kalendára sme oslovili všetkých predsedov
odborných sekcií regionálnych združení, prednostov
regionálnych združení – mali možnosť, musím však konštatovať,
že nie všetci ju využili – navrhnúť odborné podujatia alebo
dať požiadavku na podujatie. Vyzývam Vás všetkých – napíšte
nám tému, ktorú by ste privítali v rámci dobrovoľného
celoživotného vzdelávania. Zaradíme ju do kalendára SKSI
2010.
� Pripravujeme výber poisťovní na uzavretie poistných zmlúv
na rok 2010.
Napíšte nám svoje postrehy, predovšetkým kritické, s činnosťou
poisťovní v roku 2009.

Zápis a uznesenia

z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 25. septembra 2009
v priestoroch RK SKSI v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Vrábel (predseda Výboru RZ Žilina),
Ing. Lehocký (SEZ-KEZ), Ing. Mozgay (riaditeľ Úradu SKSI), Mgr.
Krížová (zapisovateľka)

Ospravedlnený: prof. Majdúch

Program zasadnutia:
Doc. Benko otvoril 8. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.40

hod. v zastúpení predsedu SKSI, prof. Majdúcha, ktorý osprave-
dlnil svoju neúčasť. Doc. Benko informoval, že materiály na toto
zasadnutie boli členom Predstavenstva zaslané e-mailom a boli
taktiež zverejnené v Členskej zóne pre Predstavenstvo SKSI na
www.sksi.sk. Od nasledujúceho zasadnutia sa materiály budú
zverejňovať len v Členskej zóne pre Predstavenstvo SKSI, a pri
zverejnení nového materiálu sa všetkým členom Predstavenstva
automaticky vygeneruje e-mailová správa, ktorá ich bude infor-
movať o zverejnení nového materiálu.

Ing. Vrábel ako predseda Regionálneho združenia SKSI Žilina
(ďalej aj ako „RZ SKSI Žilina“) privítal všetkých prítomných a in-
formoval o priebehu celého dňa zasadnutia.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Doc. Benko navrhol overovateľov doc. Kolcuna a Ing. Mišíka.

Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Nasledujúce body boli navrhnuté na zaradenie do bodu
č. 6 „Rôzne“:
� Bod 6.1: Anketa elektroinžinierov a jej vyhodnotenie
� Bod 6.2: 16. Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
v Ostrave v októbri 2009

Záverom mi dovoľte popriať zdarné dokončenie prác v tomto
roku a nabehnutie všetkých úhrad na účet.
Príjemné vianočné sviatky s aktívnym oddychom a príjemným
relaxom.

       Dušan Majdúch



3

� Bod 6.3: 17. Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
na Slovensku v roku 2010
� Bod 6.4: Výročie Poľského zväzu inžinierov a technikov
v stavebníctve dňa 16. 10. 2009
� Bod 6.5: Stavba roka 2009
� Bod 6.6: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
� Bod 6.7: Návrh na udelenie Pamätnej medaily Ing. Ivanovi
Šteisovi
� Ing. Vrábel navrhol zaradiť do bodu č. 6 „Rôzne“:
� Bod 6.8: Dohoda RZ SKSI Žilina so Śląskou Okręgowou
Izbou Inżynierów Budownictwa
� Ing. Ďurďa navrhol zaradiť do bodu č. 6 „Rôzne“:
� Bod 6.9: Smernica SKSI o cestovných náhradách
� Bod 6.10: Udeľovanie ceny Jozefa Poštulku

Bod 2: Smerovanie Slovenskej komory stavebných inžinierov
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval o predloženom materiáli, ktorý sa po

finálnom spracovaní zverejní na webovej stránke SKSI a v peri-
odikách SKSI. Ing. Cmarková navrhla pripojiť k tomuto materiálu
aj materiál k celoživotnému vzdelávaniu, ktorý predložila dňa
23. 1. 2009. Ing. Petržala navrhol, aby bol materiál pred zverejne-
ním spracovaný koncepčnejšie, nakoľko ide o zásadnú otázku
SKSI. Ing. Chmelo a Ing. Ďurďa navrhli k spracovanému materiálu
zvolať mimoriadne zasadnutie Predstavenstva, na ktorom bude
prerokovaný len tento materiál a budú prizvaní predsedovia Vý-
borov RZ a predsedovia Odborných sekcií.

Predstavenstvo v rámci tohto bodu začalo rokovať o častom
zneužívaní pečiatok a kompetencií autorizovaných stavebných inži-
nierov. Vzhľadom na závažnosť tejto otázky sa členovia Predsta-
venstva dohodli, že táto problematika bude prerokovaná v rámci
zvláštneho bodu na nasledujúcom zasadnutí Predstavenstva SKSI.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Petržala, Ing. Ďurica, Ing. Ďur-
ďa, Ing. Chmelo, Ing. Vrábel, Ing. Vyskoč

Bod 3: Aktivity SKSI
Bod 3.1: Informácia o možnosti zakúpenia priestorov
pre RZ SKSI Žilina
Predložil: doc. Benko
Ing. Vrábel informoval o možnostiach zakúpenia priestorov

pre Regionálnu kanceláriu (RK) SKSI v Žiline. V rámci zasadnutia
členovia Predstavenstva absolvovali obhliadku troch ponúkaných
objektov – potenciálnych priestorov pre RK SKSI v Žiline: Europa-
lace, Šašvárka a Hliny 8.

RZ SKSI Žilina preferuje priestory v objekte Europalace. Bolo
dohodnuté, že RZ SKSI Žilina zašle predsedovi SKSI detailný ná-
vrh pôdorysu ako aj presnejšie vyčíslené investičné a prevádzko-
vé náklady priestorov v objekte Europalace (pre spoločné aj vlast-
né priestory).

Diskusia: doc. Benko, Ing. Vrábel, Ing. Ďurďa, Ing. Ďurica,
Ing. Cmarková, Ing. Mišík, Ing. Vyskoč, Ing. Petržala, Ing. Chmelo

Bod 3.2: Členstvo v skúšobných komisiách – schválenie
návrhu členov
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko predložil návrh nových členov do skúšobných

komisií SKSI. Doc. Kolcun navrhol, aby všetkým navrhnutým bolo
ponúknuté dobrovoľné členstvo v SKSI v zmysle postupu prakti-
zovaného v minulosti.

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

Bod 3.3: Využitie elektronizácie
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko skonštatoval, že pre lepšie využívanie elektroni-

zácie je v prvom rade potrebné zo strany SKSI (Predstavenstvo,
iné volené orgány, odborné sekcie, ako aj členovia SKSI...) zade-
finovať konkrétne kroky, aké nové informácie by nová webová
stránka mala ponúknuť, aby bola hlavne zo strany členov SKSI
viac navštevovaná. Rozhodovanie, akým smerom sa elektronizá-
cia SKSI má uberať a ako sa to dá finančne efektívne zabezpečiť
bude výhodnejšie robiť až po definovaní konkrétnych návrhov

o rozšírenie ponúkaných elektronických informácií. Pokiaľ sa tento
materiál zo strany SKSI komplexne nepripraví, rozširovanie elek-
tronických informácií sa na stránkach SKSI bude priebežne dopĺ-
ňať podľa jednotlivých návrhov a podľa potreby. Ing. Chmelo na-
vrhol, aby si každý člen mohol pod svoje meno uložiť aj svoj od-
borný životopis a referencie.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Le-
hocký, Ing. Mozgay, Ing. Vyskoč, Ing. Chmelo

Bod 3.4: Informácia o úhrade členských príspevkov
na rok 2009
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval, že menej ako 4 percentá členov za-

tiaľ neuhradili členský príspevok na rok 2010. Nakoľko je elektro-
nický prístup k normám STN – pre všetkých členov SKSI – hrade-
ný z členských príspevkov, bude prístup k normám viazaný na
zaplatenie členského príspevku k 31. januáru príslušného roku.

Ing. Ďurďa požiadal, aby sa údaje o neplatičoch pre jednotli-
vé regióny uvádzali aj v percentách z dôvodu rôznych počtov
členov v rámci jednotlivých regionálnych združení SKSI.

Ing. Cmarková požiadala, aby všetky materiály na zasadnutie
Predstavenstva SKSI obsahovali meno spracovateľa a dátum spra-
covania materiálu.

Diskusia: Ing. Lehocký

Bod 3.5: Požiadavky na semináre na rok 2010
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval, že v decembri 2009 bude na webo-

vej stránke SKSI zverejnený záväzný plán odborných podujatí pre
rok 2010. Budú oslovené odborné sekcie regionálnych združení
SKSI, regionálne združenia SKSI ako aj partnerské organizácie,
aby zaslali plány svojich odborných podujatí na rok 2010.

Doc. Kolcun navrhol, aby SKSI mala na webovej stránke ka-
lendár podujatí, ktorý bude obsahovať okrem iného všetky podu-
jatia SKSI, vrátane zasadnutí volených orgánov, odborných sekcií
a pracovných skupín.

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

Bod 4: Schválenie prihlášok za členov SKSI
Predložil: doc. Benko
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 (PO) SKSI zaslali nasledujúce
spoločnosti: architectus FEKETE, s. r. o.; Ateliér DRS, s. r. o.; AWT,
s. r. o.; BT Projekt, s. r. o.; GreMi KLIMA Bratislava, s. r. o.; VADAK,
s. r. o.; T&T Ružomberok.

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: DARO-
VEC Miloš, Ing.; EHRENWLAD Pavel, Ing., PhD.; CHROMIK Ró-
bert, Ing.; JEDLIČKA Igor, Ing.; SCHERHAUFEROVÁ Jana, Ing.;
SZARKA Ladislav, Ing.; ŠIMKO Juraj; ZAMIŠKA Jozef Bc..

Diskusia: doc. Benko

Bod 5: Kontrola uznesení zo 7. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: doc. Benko
Ing. Mozgay informoval, že uznesenia zo 7. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI č. 7.1. – 7.17 boli splnené, priebežne sa plnia uzne-
senia č. 7.18 – 7.21. Ing. Petržala požiadal o predloženie aktuál-
nych informácií k uzneseniu č. 7.16 na nasledujúce zasadnutie
Predstavenstva SKSI.

Uznesenia zo 6. zasadnutia Predstavenstva č. 6.12, 6.17 a 6.32
boli splnené, priebežne sa plní uznesenie č. 6.34.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Petržala

Bod 6: Rôzne
Bod 6.1: Anketa elektroinžinierov a jej vyhodnotenie
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval o výsledkoch ankety pre autorizova-

ných inžinierov v odbore elektro s otázkou: „Súhlasíte s vytvore-
ním samostatnej elektrotechnickej komory v rámci zákona č. 138/
1992 Zb. v znení neskorších predpisov?“. Ankety sa zúčastnilo 116
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elektroinžinierov z celkového počtu 998 elektroinžinierov v SKSI,
z ktorých 108 hlasovalo „Áno“ a 2 hlasovali „Nie“. Celkove v an-
kete hlasovalo 11,6 % elektroinžinierov. Ing. Lehocký skonštato-
val, že podľa jeho názoru sa Predstavenstvo k príslušnému uzne-
seniu Valného zhromaždenia stavia pasívne. Ing. Lehocký požia-
dal o podporu Predstavenstva v tejto oblasti. Predstavenstvo ná-
sledne prerokovalo výsledky ankety ako aj stanovisko Ing. Lehoc-
kého s tým, že pri riešení tejto otázky postupuje a bude postupo-
vať v súlade s prijatým uznesením na valnom zhromaždení.

Diskusia: Ing. Chmelo, Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Vrábel,
Ing. Šaling, Ing. Lehocký

Bod 6.2: 16. Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
v Ostrave v októbri 2009
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval o 16. zasadnutí inžinierskych organi-

zácií krajín V-4, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 25. októbra 2009
v Ostrave. Delegácia SKSI bola navrhnutá v zložení: prof. Maj-
dúch, Ing. Vyskoč, Ing. Mišík a Ing. Petržala.

Diskusia: Ing. Vyskoč

Bod 6.3: Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
na Slovensku v roku 2010
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko informoval, že SKSI bude v dňoch 7. – 9. 10. 2010

organizátorom 17. zasadnutia inžinierskych organizácií krajín V-4.
Ing. Vrábel navrhol zorganizovať stretnutie v Habovke – Zuberci.
Bude potrebné zostaviť organizačný výbor z členov Predstaven-
stva na zabezpečenie podania žiadosti o grant medzinárodného
vyšehradského fondu a na organizáciu podujatia.

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

Bod 6.4: Výročie Poľského zväzu inžinierov a technikov
v stavebníctve
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Prof. Majdúch, ako predseda SKSI, bol pozvaný prezidentom

Poľského zväzu inžinierov a technikov v stavebníctve (PZITB) na
stretnutie pri príležitosti 75. výročia založenia PZITB, ktoré sa usku-
toční dňa 16. 10. 2009 vo Varšave. Vzhľadom na iné podujatia
organizované v tom čase sa prof. Majdúch nebude môcť zúčast-
niť. Ako zástupcu SKSI na toto podujatie navrhol doc. Kolcuna –
podpredsedu SKSI.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Mozgay, Ing. Ďurďa, Ing. Chmelo

Bod 6.5: Stavba roka 2010
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Združenie ABF Slovakia organizuje 15. ročník súťaže Stavba

roka 2009. Ing. Brichtová požiadala SKSI ako zakladajúceho čle-
na Združenia ABF Slovakia o finančnú podporu na organizáciu
slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Stavba roka 2009.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Mozgay, Ing. Ďurďa, Ing. Chmelo

Bod 6.6: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
Predložil: doc. Benko, pripravil prof. Majdúch
Doc. Benko predložil na schválenie výkaz činnosti predsedu

SKSI za mesiace júl – august 2009.

Bod 6.7: Návrh na udelenie Pamätnej medaily SKSI
Ing. Ivanovi Šteisovi
Ing. Mozgay informoval o návrhu na udelenie Pamätnej me-

daily SKSI Ing. Ivanovi Šteisovi pri príležitosti jeho životného vý-
znamného jubilea.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Ďurďa,
Ing. Cmarková, Ing. Vyskoč

Bod 6.8: Dohoda RZ SKSI Žilina so Śląskou Okręgowou
Izbou Inżynierów Budownictwa
Predložil: Ing. Vrábel
Ing. Vrábel informoval, že predstavitelia RZ SKSI Žilina boli

pozvaní na „Śląski Dzień Budowlanych“, ktorý sa uskutoční dňa
1. 10. 2009 v Katoviciach. Śląska Okręgowa Izboa Inżynierów

Budownictwa navrhla v tento deň podpísať zmluvu medzi RZ SKSI
Žilina a Śląskou Okręgowou Izbou Inżynierów Budownictwa.

Diskusia: doc. Benko

Bod 6.9: Smernica SKSI o cestovných náhradách
Predložil: Ing. Ďurďa
Ing. Ďurďa informoval, že Výbor RZ SKSI Bratislava ho poveril

prerokovať obsah súčasnej Smernice SKSI o cestovných náhradách.
Doc. Benko navrhol presunúť tento bod na nasledujúce zasadnu-
tie Predstavenstva, z dôvodu neprítomnosti predsedu SKSI.

Diskusia: doc. Benko

Bod 6.10: Cena Jozefa Poštulku
Predložil: Ing. Ďurďa
Ing. Ďurďa informoval, že Spolok statikov Slovenska získal

súhlas s udeľovaním ceny Jozefa Poštulku za celoživotný prínos
prevažne z oblasti statiky. Spolok už vypracoval návrh štatútu tohto
ocenenia a ponúka SKSI spoluprácu pri hodnotení návrhov na
udeľovanie tohto ocenenia. Predseda SKSI obdrží štatút tohto
ocenenia a záležitosť bude prerokovaná na nasledujúcom zasad-
nutí Predstavenstva SKSI.

Diskusia: doc. Benko

Bod 7: Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Doc. Benko ukončil rokovanie dňa 25. septembra 2009 o 17:00 hod.

Uznesenia z  8. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 8.1
Predstavenstvo schvaľuje doc. Kolcuna a Ing. Mišíka za ove-

rovateľov zápisu z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 8.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program s doplnením bodov

6.1 až 6.10 do bodu „Rôzne“.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 8.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ponuke na

spracovanie internetovej stránky SKSI.
Uznesenie 8.4
Predstavenstvo berie na vedomie vyhodnotenie ankety elek-

troinžinierov a v zmysle uznesenia Valného zhromaždenia SKSI
sa bude naďalej zaoberať otázkou riešenia elektroinžinierov.

Uznesenie 8.5
Predstavenstvo berie na vedomie spracovanie kalendára od-

borných podujatí na rok 2010 a jeho zverejnenie v decembri 2009.
Uznesenie 8.6
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení zo 7. za-

sadnutia Predstavenstva SKSI.
Uznesenie 8.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o organizovaní

17. zasadnutia inžinierskych organizácií krajín V-4, ktoré sa usku-
toční v októbri 2010 v Habovke – Zuberci. Organizačným garan-
tom podujatia bude Ing. Vrábel.

Uznesenie 8.8
Predstavenstvo berie na vedomie podujatie pri príležitosti 75.

výročia Poľského zväzu inžinierov a technikov v stavebníctve, SKSI
bude zastupovať jej podpredseda doc. Kolcun.

Uznesenie 8.9
Predstavenstvo berie na vedomie podpísanie zmluvy o spolu-

práci medzi Regionálnym združením SKSI Žilina a Śląskou Okrę-
gowou Izbou Inżynierów Budownictwa, a schvaľuje dvojčlennú
delegáciu pod vedením Ing. Vrábla.

Uznesenie 8.10
Predstavenstvo schvaľuje predložený návrh členov do skúšob-

ných komisií SKSI a ukladá predsedovi zabezpečiť náležitosti pri
menovaní členov.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
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Uznesenie 8.11
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (PO): architectus FEKETE, s. r. o.; Ate-
liér DRS, s. r. o.; AWT, s. r. o.; GreMi KLIMA Bratislava, s. r. o.;
VADAK, s. r. o.; T&T Ružomberok

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za dob-
rovoľného člena – fyzická osoba SKSI: DAROVEC Miloš, Ing.; EHRE-
NWLAD Pavel, Ing., PhD.; CHROMIK Róbert, Ing.; SCHERHAUFE-
ROVÁ Jana, Ing.; SZARKA Ladislav, Ing.; ZAMIŠKA Jozef Bc..

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 8.12
Predstavenstvo schvaľuje delegáciu na 16. zasadnutie inžinier-

skych organizácií krajín V-4 v Ostrave v zložení: prof. Majdúch,
Ing. Vyskoč, Ing. Mišík, Ing. Petržala.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.13
Predstavenstvo schvaľuje finančný príspevok vo výške 1000

EUR na organizovanie slávnostného vyhlásenia súťaže Stavba roka
2009 z rezervy Úradu SKSI.

Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.14
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace júl – august 2009.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.15
Predstavenstvo berie na vedomie materiál k smerovaniu SKSI

a ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť dopracovanie materiálu a jeho
rozposlanie členom Predstavenstva.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 8.16
Predstavenstvo ukladá predsedovi viazať využívanie elektro-

nického prístupu k normám STN podľa uhradenia členského prí-
spevku za rok 2010 k 31. januáru 2010.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 8.17
Predstavenstvo poveruje predsedu Regionálneho združenia

SKSI Žilina Ing. Vrábla v termíne do 12. októbra 2009 zabezpečiť
vypracovanie ponuky na zakúpenie priestorov v objekte Europa-
lace s kalkuláciou investičných a prevádzkových nákladov.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.18
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI prerokovať s predse-

dom Regionálneho združenia SKSI Žilina upravenú ponuku na
zakúpenie priestorov v objekte Europalace, a rozhodnúť o ďal-
šom postupe.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2.
Uznesenie 8.19
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť hlasova-

nie per rollam po zaslaní kompletných materiálov o návrhu ude-
lenia Pamätnej medaily SKSI Ing. Ivanovi Šteisovi pri príležitosti
jeho významného jubilea.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.20
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI predložiť na nasledu-

júce zasadnutie Predstavenstva bod Smernicu o cestovných ná-
hradách.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 8.21
Predstavenstvo poveruje doc. Kolcuna pripravením návrhu

elektronického kalendára podujatí SKSI na nasledujúce zasadnu-
tie Predstavenstva.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay

Overovatelia: doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD., Ing. Dušan Mišík,
Predsedajúci v zastúpení predsedu SKSI:
doc. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

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

Zápis a uznesenia z 9. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 4. decembra 2009
v priestoroch hotela Barbakan na Štefánikovej ul.
v Trnave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva SKSI
(9 prítomných), Ing. Kyseľ (predseda Výboru Regionálneho zdru-
ženia SKSI Trnava), Ing. Mozgay (riaditeľ Úradu SKSI), Mgr. Krížo-
vá (zapisovateľka)

Ospravedlnení: Ing. Petržala, Ing. Šaling, Ing. Lehocký

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 9. zasadnutie Predstavenstva SKSI

o 9.45 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Vyskoča a doc. Ben-

ka. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Nasledujúce body boli navrhnuté na zaradenie do bodu
č. 10 „Rôzne“:
� Bod 10.1: Diskusné fórum na webovej stránke www.sksi.sk
� Bod 10.2: Návrh Ing. Cmarkovej – zriadenie aukčnej siene
� Bod 10.3: Návrhy Ing. Nevického
� Bod 10.4: Elektronické vydávanie časopisu Projekt – Stavba
a Inžinierskych informácií
� Bod 10.5: Sponzorská zmluva SKSI so Slovenskou
spoločnosťou priemyselnej chémie ZSVTS
� Bod 10.6: Polročné odmeny pracovníkom SKSI
� Bod 10.7: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
� Bod 10.8: Termíny zasadnutí Predstavenstva SKSI na rok
2010
� Bod 10.9: Štatút ceny Jozefa Poštulku v oblasti nosných
konštrukcií
� Ing. Ďurica navrhol zaradiť do bodu č. 10 „Rôzne“:
� Bod 10.10: Stánok SKSI „Inžiniersky dom“ v rámci výstavy
PRO ARCH 2010
� Doc. Benko navrhol zaradiť do bodu č. 10 „Rôzne“:
� Bod 10.11: Informácie o OZ Tehlička

Bod 2: Aktivity Slovenskej komory stavebných inžinierov
Bod 2.1: 16. zasadnutie inžinierskych komôr a organizácií
krajín V-4
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o 16. zasadnutí inžinierskych ko-

môr a organizácií krajín V-4, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22. –
25. októbra 2010 v Hradci nad Moravicí v Českej republike. SKSI na
tomto zasadnutí reprezentovali prof. Majdúch, Ing. Mišík, Ing. Petr-
žala a Ing. Vyskoč. Predstavitelia prerokovali najmä nasledujúce
oblasti: Bolonská deklarácia a postoje univerzít, zmeny v národ-
ných systémoch vzdelávania a v celoživotnom vzdelávaní staveb-
ných inžinierov, vstupné požiadavky na uchádzačov o štúdium,
akreditácia študijných programov a autorizácia, úloha inžinier-
skych komôr a ďalšie potrebné kroky k zlepšovaniu vzdelávania.

Poľská komora stavebných inžinierov navrhla, aby na staveb-
ných fakultách učili len členovia komôr – t.j. autorizovaní staveb-
ní inžinieri.

Zúčastnené organizácie sa na zasadnutí dohodli, že v prvom
polroku 2010 bude vydaný 4. diel publikácie „Technické pamiat-
ky krajín V4“. Vydanie štvrtého dielu publikácie zabezpečuje SKSI.

Diskusia: Ing. Vyskoč

Bod 2.2: Deň Inžinierskej komory Saska v Lipsku
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o Dni Inžinierskej komory Saska,

ktorý sa konal dňa 29. októbra 2009 v Lipsku, v Nemecku. SKSI
na tomto zasadnutí reprezentovali prof. Majdúch, Ing. Vyskoč
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a Ing. Živner. V rámci panelových diskusií sa účastníci venovali
rôznym oblastiam, ako napríklad myšlienke spoločných technic-
kých predpisov, ceny služieb stavebných inžinierov (v Sasku je
povinný cenník), procesu obstarávania a štúdiu na stavebných
fakultách. Bolo podpísané Spoločné vyhlásenie európskych inži-
nierskych komôr pri príležitosti Saského inžinierskeho dňa 2009.

Prof. Majdúch navrhol zorganizovať v roku 2010 Inžiniersky deň
na Slovensku, a to buď v rámci Valného zhromaždenia SKSI v apríli
2010 v Košiciach, prípadne pri veľtrhu CONECO 2010 v Bratislave.
Predstavenstvo sa dohodlo, že Inžiniersky deň SKSI sa v roku 2010
uskutoční v rámci veľtrhu CONECO 2010 v Bratislave.

Ing. Ďurica poznamenal, že je dôležité stanoviť pre Inžinier-
sky deň odbornú tému a prípadne podujatie venovať významné-
mu stavebnému inžinierovi.

Diskusia: Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica

Bod 2.3: Tvorba vyhlášok k novému stavebnému zákonu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že nový stavebný

zákon bol stiahnutý z rokovania parlamentu. Termín prípravy vy-
hlášok k stavebnému zákonu bol stanovený na 30. novembra 2009
– podklady pre jednu vyhlášku pripravila aj SKSI. Predsedovia
regionálnych združení (okrem Ing. Petržalu) ako členovia Legis-
latívnej rady nezaslali žiadne pripomienky. Podklady k vykonáva-
cím vyhláškam k novému stavebnému zákonu pripravilo aj Zdru-
ženie pre stavebné právo Slovenska.

Ing. Chmelo odporučil, aby pripomienkovanie predpisov bolo
honorované, čím sa zabezpečí záujem členov SKSI aktívne sa
zapojiť do pripomienkovacieho procesu. Prof. Majdúch upozor-
nil, že kolektívy odborníkov, ktoré pripomienkujú právne predpi-
sy, sú honorované. Doc. Benko navrhol, aby bola presne stanove-
ná suma (napríklad za hodinu práce), čím budú môcť členovia
Predstavenstva poskytnúť presné informácie v oblasti honorova-
nia prác na pripomienkovaní.

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

Bod 2.4: Vyhláška MVRR SR č. 311/2009 Z. z.
k energetickej certifikácii budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že približne len polovica odborne

spôsobilých osôb pre energetickú certifikáciu budov je zároveň
členmi SKSI. Komora aj napriek tomu vyvíja snahu ponúkať ďalšie
vzdelávanie aj týmto odborníkom, a preto v októbri 2009 zorga-
nizovala v Bratislave seminár k novej vyhláške MVRR SR č. 311/
2009 Z. z. k výpočtu energetickej hospodárnosti budov a obsahu
energetického certifikátu. V roku 2010 plánuje SKSI pravidelne
organizovať raz za mesiac v Bratislave diskusné fóra „Energetické
stredy“. Prof. Majdúch navrhol zástupcom jednotlivých združení
organizovať v prípade záujmu podobné odborné podujatia aj na
jednotlivých regionálnych kanceláriách.

Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 2.5: Organizácia skúšok SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o novom pláne pre organizovanie

odborných skúšok v roku 2010. Zisk zo seminárov a skúšok sa
prerozdelí pomerom 50 % pre regionálne združenia SKSI a 50 %
pre Inžinierske konzultačné stredisko. Prof. Majdúch ďalej plánu-
je na začiatku roka 2010 zmeniť Smernicu SKSI o organizovaní
seminárov prostredníctvom IKS. Odborné podujatia budú rozde-
lené do troch základných skupín: diskusné fóra, odborné seminá-
re ku skúškam a ostatné semináre. Následne plánuje upraviť pra-
covné zmluvy pracovníkom SKSI.

Doc. Kolcun požiadal, aby bola nová smernica zaslaná na re-
gionálne združenia SKSI na pripomienkovanie.

Diskusia: doc. Kolcun

Bod 3: Vyhodnotenie činnosti poisťovní za rok 2009
Bod 3.1: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
pri poskytovaní služieb
Bod 3.2: Poistenie právnej ochrany
Bod 3.3: Činnosť inkasného makléra
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o primeranej spo-

kojnosti so spoločnosťou Wüstenrot poisťovňa, a. s. a maklérskou
spoločnosťou Eurofinancie, s. r. o. v priebehu roka 2009. Počia-
točné problémy boli postupne vyriešené. Čo sa týka D.A.S. pois-
ťovne právnej ochrany, a. s., veľmi slabo sa ujala informovanosť
u členov o tejto poistke.

Prof. Majdúch zhodnotil škodovosť v období do 30. 9. 2009
ako primeranú – pohybovala sa do 40 %, t. zn. tak ako po minulé
roky. Podrobné materiály o vyhodnotení činnosti v roku 2009
zaslali obe poisťovne, ako aj maklérska spoločnosť a všetky mate-
riály sú zverejnené v Členskej zóne pre Predstavenstvo na
www.sksi.sk.

Doc. Benko navrhol, že v prípade, že každý autorizovaný sta-
vebný inžinier je zo zákona povinný informovať SKSI o uzavretí
poistky, tak by SKSI mala písomne na to upozorniť tých členov,
ktorí SKSI neinformovali o uzavretí poistky v inej poisťovni.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Cmarková

Bod 4: Uzavretie rámcových poistiek SKSI na rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o predložených

ponukách na poistenie na rok 2009. SKSI vyzvala na predloženie
ponúk na poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie právnej
ochrany v roku 2010 Wüstenrot poisťovňu, a. s., Union poisťovňu,
a. s., Allianz – Slovenskú poisťovňu, a.s., Uniqua poisťovňu, a. s.,
a D.A.S. poisťovňu právnej ochrany, a. s. Ponuku predložili pois-
ťovne Wüstenrot poisťovňa, a. s., Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s., a D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s., a maklérske spo-
ločnosti Eurofinancie, s. r. o. a Respect Slovakia s. r. o. Všetky
materiály sú zverejnené v Členskej zóne pre Predstavenstvo na
www.sksi.sk.

Prof. Majdúch následne vymenoval výberovú komisiu v zlo-
žení: doc. Benko, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, prof. Majdúch a Ing.
Mozgay. Komisia zasadala v dňoch 27. 11. 2009 a 1. 12. 2009
(doc. Benko sa ospravedlnil). Ing. Vyskoč stručne zhodnotil pred-
ložené ponuky a informoval Predstavenstvo o výlukách z poiste-
nia, ktoré predložila Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Ing. Ďur-
ďa informoval Predstavenstvo o jednotlivých finančných sumách
– najvýhodnejšiu cenu predložila Wüstenrot.

Prof. Majdúch navrhol nasledujúce možnosti postupu organi-
zácie poistky člena SKSI na rok 2010:

1) Maklérska spoločnosť osloví sprievodným listom všetkých
členov

a) člen si vyberie výšku poistnej zmluvy, spoluúčasť a územnú
platnosť pre povinnú poistku,

b) pre poistenie právnej ochrany si vyberie
aa) nemám záujem o poistenie právnej ochrany
bb) mám záujem o poistenie právnej ochrany s variantom

bb1) v poisťovni Wüstenrot, a. s. 20 EUR
bb2) v poisťovni D.A.S., a. s.
- pri záujme do 100 členov 176 EUR
- pri záujme 100 až 300 členov 132 EUR

c) mám záujem o služby advokátskej kancelárie Soukeník
– Štrpka, 160 EUR/h
2) Podľa záujmu členov organizačne až po vydanie certifiká-

tu o poistení zabezpečí maklérska spoločnosť.
Ing. Chmelo a doc. Benko navrhli pre vysokú sumu vyčiark-

nuť možnosť služieb advokátskej kancelárie Soukeník – Štrpka.
Doc. Benko navrhol, aby poistenie právnej ochrany bolo obliga-
tórne pre všetkých členov pri poistení cez SKSI na rok, nakoľko
v tom prípade by bola suma poistenia právnej ochrany v poisťov-
ni Wüstenrot len 8 EUR na člena, a celková suma poistenia vráta-
ne tohto poistenia právnej ochrany bude stále nižšia ako bolo
poistenie zodpovednosti za škodu v roku 2009. Prof. Majdúch
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poznamenal, že niektorí členovia nemajú záujem o poistenie práv-
nej ochrany, a preto navrhuje nezavádzať celoplošne obligatórne
poistenie právnej ochrany. Ing. Mišík poznamenal, že poistenie práv-
nej ochrany pre všetkých členov SKSI vo výške 8 eur je lacné, a kto
nemá záujem sa poistiť cez SKSI, môže sa poistiť individuálne.

Ing. Cmarková informovala o možnosti získať v banke VÚB, a.
s. výhody pri bankových – retailových produktov pre členov SKSI
a navrhla, aby SKSI s bankou rokovala na túto tému.

Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, Ing. Cmarková, Ing. Chme-
lo, doc. Benko, Ing. Mišík, Ing. Ďurica,

Bod 5: Kalendár odborných podujatí na rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil na rokovanie denný kalendár odbor-

ných podujatí SKSI na rok 2010 a kalendár odborných podujatí
ostatných organizácií na rok 2010, ktorý prerokoval so všetkými
predsedami celoslovenských odborných sekcií SKSI a garantmi
pre semináre k jednotlivým eurokódom.

Garantom pre semináre k jednotlivým eurokódom boli na-
vrhnuté miesta a 2 termíny konaní seminárov. Odmeňovanie pred-
nášateľov sa bude v roku 2010 odvíjať podľa účasti, odmena pri
minimálnej účasti bude 50 EUR za prednáškovú hodinu.

Prof. Majdúch ďalej informoval, že predsedovia niektorých ce-
loslovenských odborných sekcií SKSI nie sú naklonení organizovať
ďalšie akcie, ale pripájať sa ako spoluorganizátori k podujatiam iných
organizácií. Niektorí predsedovia tiež súhlasili, aby ich kompeten-
cie boli prenesené na predsedov krajských odborných sekcií SKSI.

Prof. Majdúch ďalej informoval, že nakoľko väčšina zaslaných
plánov odborných podujatí neobsahovala konkrétne termíny, kaž-
dému odbornému podujatiu, ktorému chýbal presný dátum ko-
nania, sa určil konkrétny termín, aby mohol byť zapísaný do den-
ného kalendára odborných podujatí SKSI na rok 2010. Kalendár
bude zverejnený na webovej stránke www.sksi.sk v termíne do
20. decembra 2009. V januári 2010 sa na Úrade SKSI rozbehnú
aktivity s cieľom zaviesť na webovej stránke SKSI elektronický
kalendár všetkých podujatí SKSI.

Doc. Kolcun poznamenal, že uznesením Predstavenstva č. 4.36
bola schválená Komisia pre celoživotné vzdelávanie SKSI. Ak teda
dáme predsedov celoslovenských odborných sekcií SKSI do indife-
rentnej polohy a zoberieme im kompetencie, tak potom doc. Kol-
cun navrhol zrušiť predmetné uznesenie. V opačnom prípade navr-
huje zmenu Štatútu SKSI, do ktorého by bola vložená Komisia pre
celoživotné vzdelávanie SKSI. Predsedov celoslovenských odborných
sekcií SKSI by menovalo a odvolávalo Predstavenstvo SKSI, aby bolo
možné zabezpečiť, že vo funkciách predsedu sú tí členovia, ktorí sú
aktívni a majú záujem pracovať pre danú odbornú sekciu.

Doc. Benko považuje honorovanie vo výške 50 EUR za pred-
náškovú hodinu odborných podujatí (ku ktorým patria aj seminá-
re k eurokódom) za neúmerne nízke. Honorár by mal zohľadniť
aj prípravu odborných prednášok, nehovoriac o mnohoročných
skúsenostiach prednášajúcich. Podľa názoru doc. Benka práve
SKSI by mala byť organizáciou, ktorej jednou z najhlavnejších úloh
by malo byť presadzovanie primeraného ohodnotenia duševnej
práce inžinierov na slovenskom trhu a samozrejme by to malo pla-
tiť aj pre honorovanie odborných akcií organizovaných Komorou.

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

Bod 6: Smernica o cestovných náhradách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že predložený ná-

vrh Smernice SKSI o cestovných náhradách bol prerobený v zmys-
le platného zákona o cestovných náhradách na podnet Regio-
nálneho združenia SKSI. Ing. Ďurďa navrhol, aby sa postupova-
lo v zmysle zákona. Ing. Kyseľ poznamenal, že SKSI v zmysle tohto
zákona postupovať nemusí, ak si určí iné zásady. Prof. Majdúch
teda navrhol skupinu v zložení Ing. Mišík, Ing. Ďurďa, Ing. Moz-
gay, JUDr. Kopšová, aby preskúmali platný zákon o cestovných
náhradách a vypracovali konečnú verziu smernice SKSI.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Chmelo, doc. Benko,
Ing. Cmarková, Ing. Kyseľ, Ing. Vyskoč, Ing. Mišík

Bod 7: Priestory pre RZ SKSI Žilina
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o priebehu rokovaní týkajúcich sa

nových priestorov pre Regionálnu kanceláriu SKSI Žilina v priesto-
roch polyfunkčného komplexu Europalace Žilina.

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

Bod 8: 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 – (PO) SKSI zaslali nasledujú-
ce spoločnosti: Ing. Bohumil Bohunický LEPTON, s. r. o.; DS TECH,
s. r. o.; CHENEKO a. s.; STAVOINVESTA DS spol. s r.o.

Prihlášku za dobrovoľného člena – (FO) SKSI zaslali: ANTAL
Štefan, Ing.; ANTOŠ Branislav, Ing.; BICIAN Branislav, Ing.; ČÍŽEK
Miroslav, Ing.; JACKO Dušan, Ing.

Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 9: Kontrola uznesení z 8. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia z 8. zasadnutia Pred-

stavenstva č. 8.5, 8.7, 8.10, 8.15 a 8.21 priebežne trvajú; ostatné
uznesenia sú splnené.

Doc. Kolcun informoval o stretnutí s Ing. Minárom ohľadom
zavedenia elektronického kalendára SKSI na webovej stránke
www.sksi.sk a definovania základných obsahových parametrov
tohto kalendára. Základné myšlienky boli následne prerokované
s Mgr. Krížovou, ktorá v januári vypracuje písomný dokument,
obsahujúci požiadavky na elektronický kalendár.

Diskusia: doc. Kolcun

Bod 10: Rôzne
Bod 10.1: Diskusné fórum na webovej stránke www.sksi.sk
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o komentári Ing.

Olšakovskej k fungovaniu diskusného fóra na hlavnej stránke
www.sksi.sk, ktoré je otvorené všetkým návštevníkom stránky bez
podmienky registrácie. Diskusné fórum je často zneužívané aj
nečlenmi SKSI na vlastnú reklamu a zasielanie spamov. Diskusné
fórum momentálne funguje tak, že každý príspevok do fóra je
automaticky vygerenovaný ako e-mailová správa, ktorá je zaslaná
na e-mailovú adresu Ing. Mozgaya.

Doc. Benko navrhol, aby sa Diskusné fórum prepracovalo tak,
aby bola nutná registrácia každého prispievateľa, a aby bol niekto
poverený kontrolou príspevkov a odstránením nevhodných a ne-
etických príspevkov z diskusného fóra. Ing. Vyskoč poznamenal,
že SKSI by malo mať vlastného hovorcu, ktorý by zastupoval SKSI
navonok voči médiám a iným organizáciám, a mal by na starosti
aj fungovanie diskusných fór.

Ing. Cmarková navrhla, aby webová stránka SKSI obsahovala
aj fotogalériu.

Prof. Majdúch uzavrel diskusiu s tým, že preverí cenu za vyš-
šie zabezpečenie diskusného fóra na webovej stránke www.sksi.sk
a bude o cene informovať Predstavenstvo.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Mozgay, Ing. Vyskoč, Ing. Cmarková

Bod 10.2: Návrh Ing. Cmarkovej – zriadenie aukčnej siene
Predložil: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková informovala o možnosti zefektívniť nákup v rámci

SKSI. Jedná sa o program, ktorý zabezpečí vyhodnotenie akej-
koľvek služby alebo ponuky pre zabezpečenie prevádzky SKSI a jej
investícií do tovarov a služieb. Náklady na softvér by sa mali vrátiť
po uskutočnení troch obchodov v sume 16 600 Eur. Ing. Cmarko-
vá navrhla pozvať zástupcu spoločnosti, ktorá tento softvér po-
núka, na nasledujúce zasadnutie Predstavenstva.

Doc. Benko poznamenal, že SKSI nemá veľa nákupov v hod-
note 16 600 Eur. Prof. Majdúch navrhol, aby si členovia pozreli
bližšie informácie o ponúkanej službe na webovej stránke spo-
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ločnosti (konkrétna webová adresa sa nachádza v e-mailovej sprá-
ve Ing. Cmarkovej zo dňa 1. 12. 2009.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko

Bod 10.3: Návrhy Ing. Nevického
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o 3 návrhoch, ktoré zaslal Ing. Ne-

vický na prerokovanie na zasadnutí Predstavenstva:
1. Autorstvo architektonického a inžinierskeho stavebného diela

vo vzťahu k zákonu č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
– V zmysle hore uvedeného zákona je SKSI „samosprávna sta-

vovská právnická osoba, ktorej úlohou je najmä ... písm. l): zhro-
mažďovať údaje o architektonických a inžinierskych dielach čle-
nov a viesť o nich evidenciu,“ Ing. Nevický navrhuje upozorniť čle-
nov SKSI, že v prípade požiadavky člena SKSI na potvrdenie au-
torstva architektonického, resp. inžinierskeho diela zo strany SKSI,
potrebuje Úrad SKSI údaje od člena o jeho diele v zmysle hore
uvedeného. Na zjednotenie agendy súvisiacej s vecou odporúča
vytvoriť a vydať príslušné „Usmernenie pre autorov architektonic-
kých a inžinierskych diel“, ktoré by bolo tiež v súlade s autorským
zákonom, občianskym zákonníkom, atď.

Doc. Benko požiadal o informáciu, akým spôsobom SKSI evi-
duje evidenčné listy a navrhol skenovať evidenčné listy doklada-
né k autorizačným skúškam.

Prof. Majdúch navrhol, že bude spracovaná informácia pre
členov SKSI na výzvu o evidenčných kartách.

2. V úplnom znení zákona č. 138/1992 Zb. (Zákon č. 10/2009
Z. z.) sú v Prílohe č. 3 na stranách 258-259 Zbierky zákonov z
roka 2009 sú uvedené „Doklady o vzdelaní podľa § 16, ods. 1
písm. b)“ Zákona menovite pre Slovensko. Na konci tabuľky je
nasledovný text s úpravou:

„– diplom v študijnom odbore pozemné staviteľstvo, ktorý udeli-
la Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach v rokoch 1981
až 1991 (titul: Ing.) všetky tieto diplomy musia byť doplnené:

– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou
architektov v Bratislave bez uvedenia odboru alebo v odbore „po-
zemné stavby“ alebo územné plánovanie,

– autorizačným osvedčením vydaným Slovenskou komorou sta-
vebných inžinierov v Bratislave v odbore „pozemné stavby““

 Ing. Nevický odporúča SKSI získať jazykový a právny výklad
zákonodarcu, či uvedený text v danej úprave (uvedenej bez akej-
koľvek interpunkcie za textom vzťahujúcim sa na diplomy Sta-
vebnej fakulty TU v Košiciach fakticky aj právne znamená, že au-
torizačné osvedčenia SKA a SKSI sa požadujú len od absolventov
Stavebnej fakulty TU KE s uvedenými diplomami.

Predstavenstvo následne problematiku prerokovalo. Bolo
poznamenané, že dvaja právnici môžu vypracovať dva rôzne práv-
ne výklady. SKSI si tento text vysvetľuje tak, že autorizačné osved-
čenia SKA a SKSI sa nepožadujú len od absolventov Stavebnej
fakulty TU KE s uvedenými diplomami, ale aj od absolventov iných
uvedených fakúlt.

3. Ing. Nevický odporučil Predstavenstvu SKSI zvolať Porad-
ný zbor SKSI na prerokovanie rozhodujúcich otázok, ako napr.:

– smerovanie SKSI
– celoživotné vzdelávanie
– uznávanie odbornej praxe a vzdelania v oblasti architektúry
– odborné sekcie (do zákona, vnútorných poriadkov...)
– odmeňovanie a náhrady za výkon činností v rámci SKSI
– honoráre autorizovaných inžinierov
– projektanti a činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor podľa
SKSI verzus projektanti a činnosti stavbyvedúci a stavebný
dozor podľa FIDIC
– elektrotechnici verzus SKSI
– chýbajúce smernice a predpisy SKSI (napr. ku § 31, ods. 2,
písm. l) Zákona)
– OZ TEHLIČKA a 2 % z daní členov SKSI a sympatizantov
– opravy a úpravy v zákone č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov
– uplatnenie pripomienok SKSI do návrhu nového stavebného
zákona, a podobne.

Prof. Majdúch poznamenal, že Poradný zbor SKSI zvoláva
predseda SKSI, nie Predstavenstvo. Prof. Majdúch sa dvakrát stre-
tol s predsedami odborných sekcií a predsedami regionálnych
združení a prerokoval s nimi smerovanie SKSI a celoživotné vzde-
lávanie, avšak zo stretnutí nevyplynuli žiadne konkrétne výsledky.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Kyseľ, doc. Benko, prof. Maj-
dúch, Ing. Mozgay, Ing. Mišík

Bod 10.4: Elektronické vydávanie časopisu Projekt
– Stavba a Inžinierskych informácií
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o cenovej ponuke,

ktorú predložila spoločnosť Mabag spol. s r. o. na elektronické
vydávanie časopisu Projekt – Stavba a Inžinierske informácie. SKSI
by tým ušetrila približne 2300 EUR za jedno vydanie časopisu.
Prof. Majdúch navrhol Predstavenstvu 2 možnosti vydávania ča-
sopisu SKSI v roku 2010: vydávať časopis len v elektronickej for-
me alebo vydávať v elektronickej forme a zasielať ho v tlačenej
forme tým členom SKSI, ktorí požiadajú SKSI o zasielanie časopi-
su v tlačenej forme.

Doc. Benko navrhol, že v prípade rozhodnutia pre elektronic-
ké vydávanie časopisu Projekt – Stavba a Inžinierskych informá-
cií SKSI nepotrebuje spoločnosť Mabag spol. s r. o.. SKSI má už
niekoľko rokov pripravené elektronické informovanie pre všetkých
svojich členov cez ich emailové adresy, ktoré im boli pridelené
Komorou, bez ďalšieho zvyšovania nákladov.

Diskusia: doc. Benko

Bod 10.5: Sponzorská zmluva SKSI so Slovenskou
spoločnosťou priemyselnej chémie ZSVTS
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o sponzorskej zmluve o príspevku

SKSI na medzinárodnú konferenciu „Realizácia technológií na
využitie zdrojov energie a výsledky bezpečnostného výskumu
v EÚ“, ktorú zaslala Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
ZSVTS.

Ing. Ďurďa informoval, že Slovenská spoločnosť priemyselnej
chémie ZSVTS už nemá záujem o podpísanie tejto zmluvy s SKSI,
a preto je bezpredmetné túto zmluvu prerokovať na tomto za-
sadnutí.

Diskusia: Ing. Ďurďa

Bod 10.6: Polročné odmeny pracovníkom SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch preložil návrh polročných odmien pracovní-

kom SKSI v zmysle predpisov SKSI.
Diskusia: Ing. Cmarková, doc, Benko, Ing. Chmelo, Ing. Mišík,

doc. Kolcun, Ing. Ďurďa

Bod 10.7: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
za mesiace september – október 2009
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil výkaz činnosti predsedu SKSI za me-

siace september – október 2009.

Bod 10.8: Termíny zasadnutí Predstavenstva SKSI
na rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil nasledujúci návrh termínov a miest

zasadnutí Predstavenstva SKSI v roku 2010:
19. 2. 2010 Bratislava
23. 4. 2010 Košice
24. 4. 2010 Zasadnutie Valného zhromaždenia SKSI

v Košiciach
25. 6. 2010 Trnava
24. 9. 2010 Banská Bystrica
10. 12. 2010 Žilina
Prof. Majdúch navrhol, aby podpredsedovia SKSI spracovali

námety na nosné body zasadnutí Predstavenstva SKSI v roku 2010.
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Bod 10.9: Štatút ceny Jozefa Poštulku v oblasti nosných
konštrukcií
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal Ing. Kyseľa, aby informoval Predsta-

venstvo o cene Jozefa Poštulku. Ing. Kyseľ oboznámil Predsta-
venstvo, že Spolok statikov Slovenska vypísal výzvu na zasielanie
nominácií na cenu Jozefa Poštulku v oblasti nosných konštrukcií.
Cena sa bude udeľovať spravidla každoročne v troch kategóri-
ách: za celoživotnú činnosť v oblasti nosných konštrukcií stavieb;
za výnimočné realizované stavebno-architektonické dielo a za
výnimočný prínos pre rozvoj stavebno-inžinierskeho stavu.

V termíne do 31. 12. 2009 je teda možné zaslať nominácie na
cenu Jozefa Poštulku. Cena sa bude udeľovať na 15. ročníku kon-
ferencie Statika stavieb 2010, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. –
19. marca 2010 v Piešťanoch.

Ing. Kyseľ požiadal Predstavenstvo, aby prerokovalo, či sa SKSI
zúčastní na udeľovaní ceny aktívne formou členstva v odbornej
hodnotiacej porote, a prípadne aj finančným príspevkom na ná-
klady súvisiace s oceňovaním, ako napríklad výrobu ocenenia –
busty profilu Jozefa Poštulku.

Prof. Majdúch potvrdil, že zabezpečí rozposlanie Štatútu ceny
Jozefa Poštulku členom Predstavenstva SKSI na vyjadrenie do 1 týž-
dňa, a predbežne potvrdil, že SKSI podporí túto akciu aj finančne.

Ing. Ďurica v rámci tohto bodu pripomenul zásady oceňova-
nia SKSI a opýtal sa, či SKSI plánuje tiež oceňovať stavebných
inžinierov. Prof. Majdúch reagoval, že SKSI môže udeliť ocenenia
na Valnom zhromaždení SKSI v roku 2010, prípadne v rámci Inži-
nierskeho dňa 2010.

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

Bod 10.10: Stánok SKSI „Inžiniersky dom“ v rámci výstavy
PRO ARCH 2010
Predložil: Ing. Ďurica
Ing. Ďurica predložil žiadosť Ing. Kollára, predsedu celoslo-

venskej odbornej sekcie SKSI „Vedenie uskutočňovania stavieb“
o finančnú podporu z rozpočtu SKSi vo výške 440 EUR na zriade-
nie informačného stánku „Inžiniersky dom“ v rámci výstavy sta-
vebníctva PRO ARCH 2010, ktorá sa uskutoční v dňoch 4. – 7.
mája 2010 v Banskej Bystrici.

Bod 10.11: Informácie o Občianskom združení Tehlička
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval, že činnosť Občianskeho združenia

Tehlička (OZ Tehlička) sa rozbehla. OZ Tehlička už poskytla prvý
príspevok rodine tragicky zosnulého člena SKSI vo výške 500 Eur.
OZ Tehlička sa snaží mať čo najnižšie prevádzkové a administra-
tívne náklady – zatiaľ sa jej úspešne podarilo získať zdarma služ-
by právnika a tvorcu webovej stránky. Momentálne sa pripravuje
spustenie webovej stránky OZ Tehlička.

Ing. Cmarková navrhla, že prispeje OZ Tehlička výrobou ofi-
ciálnej tabule pre sídlo OZ Tehlička, ktoré je momentálne na Úra-
de SKSI v Bratislave.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Cmarková

Bod 11: Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 2. decembra 2009 o 16:00 hod.

Uznesenia z  9. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 9.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Vyskoča a doc. Benka za ove-

rovateľov zápisu z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program s doplnením bodov

10.1 až 10.11 do bodu „Rôzne“.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 9.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o 16. zasadnutí

inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 v októbri 2009 v Čes-
kej republike.

Uznesenie 9.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Dni Inžinier-

skej komory Saska v októbri 2009 v Nemecku.
Uznesenie 9.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o tvorbe vyhlá-

šok k novému stavebnému zákonu.
Uznesenie 9.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Vyhláške

MVRR SR č. 311/2009 Z. z. k energetickej certifikácii budov.
Uznesenie 9.7
Predstavenstvo berie na vedomie zásady organizácie skúšok

v SKSI na rok 2010.
Uznesenie 9.8
Predstavenstvo berie na vedomie vyhodnotenie činnosti po-

isťovní za rok 2009.
Uznesenie 9.9
Predstavenstvo berie na vedomie spracovanie kalendára od-

borných podujatí SKSI na rok 2010. Kalendár bude zverejnený na
webovej stránke v termíne do 20. 12. 2009 a bude možné prie-
bežne ho dopĺňať.

Uznesenie 9.10
Predstavenstvo berie na vedomie priebežné plnenie uznese-

ní č. 8.5, 8.7, 8.10, 8.15 a 8.21 a splnenie ostatných uznesení
z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI.

Uznesenie 9.11
Predstavenstvo berie na vedomie problematiku diskusného

fóra na hlavnej webovej stránke SKSI.
Uznesenie 9.12
Predstavenstvo berie na vedomie výhody zriadenia aukčnej siene

a odporúča informácie členom na stránke http://proe.biz/www/cz/.
Uznesenie 9.13
Predstavenstvo berie na vedomie informácie o problémoch

pri uznávaní vzdelávania na vykonávanie komplexných architek-
tonických služieb.

Uznesenie 9.14
Predstavenstvo berie na vedomie stiahnutie sponzorskej zmlu-

vy medzi SKSI a Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie
ZSVTS.

Uznesenie 9.15
Predstavenstvo berie na vedomie termíny zasadnutí Predsta-

venstva SKSI na rok 2010.
Uznesenie 9.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Štatúte ceny

Jozefa Poštulku.
Uznesenie 9.17
Predstavenstvo schvaľuje dobrovoľné poistenie členov SKSI

pre poistenie právnej ochrany v roku 2010 a neviazanosť na po-
vinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskyto-
vaní služieb a pri výkone povolania v zmysle zákona č. 138/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.

Za: 5, proti: 3, zdržal sa: 1.
Uznesenie 9.18
Predstavenstvo berie na vedomie možnosť poistenia právnej

ochrany v poisťovni D.A.S. poisťovňa právnej ochrany, a. s. a Wüsten-
rot poisťovňa, a. s. podľa predložených ponúk.

Uznesenie 9.19
Predstavenstvo schvaľuje poisťovňu Wüstenrot poisťovňa, a. s.,

na uzavretie poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti členov
SKSI a škodu spôsobenú pri poskytovaní služieb a pri výkone
povolania v zmysle zákona č. 138/ 1992 Zb. v znení neskorších
predpisov.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.20
Predstavenstvo schvaľuje Eurofinancie s. r. o. za maklérsku

spoločnosť pre členov SKSI na rok 2010.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
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Uznesenie 9.21
Predstavenstvo schvaľuje, aby výber spoločnosti pre uzavre-

tie rámcových poistiek SKSI na rok 2011 bol uzavretý do konca
októbra 2010.

Za: 4, proti: 0, zdržal sa: 5. Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie 9.22
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena (PO) SKSI: Ing. Bohumil Bohunický LEP-
TON, s. r. o.; DS TECH, s. r. o.; CHENEKO a. s.; STAVOINVESTA
DS spol. s r.o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena (FO) SKSI: ANTAL Štefan, Ing.; ANTOŠ Bra-
nislav, Ing.; BICIAN Branislav, Ing.; ČÍŽEK Miroslav, Ing.; JACKO
Dušan, Ing.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.23
Predstavenstvo schvaľuje polročné odmeny pracovníkom SKSI

podľa upraveného návrhu.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.24
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činností predsedu SKSI za

mesiace september – október 2009.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 9.25
Predstavenstvo schvaľuje príspevok vo výške 440 Eur na stánok

Inžiniersky dom v rámci výstavy PRO ARCH 2010 v Banskej Bystrici.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.26
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI uzavrieť poistné zmlu-

vy s poisťovňami Wüstenrot poisťovňa, a. s., a D.A.S. poisťovňa
právnej ochrany, a. s., v termíne do 20. 12. 2009 podľa predlože-
ných ponúk.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.27
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť u vybra-

nej maklérskej spoločnosti oslovovací list pre členov SKSI, z kto-
rého bude zrejmé, že poistenie právnej ochrany je dobrovoľné.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 9.28
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI uzavrieť zmluvu so

spoločnosťou Eurofinancie s. r. o. na maklérsku činnosť v roku
2010 so zvýraznením:

a) obsah oslovovacieho listu adresovaný členom SKSI s podrob-
ným vysvetlením jednotlivých poistiek

b) dojednanie podmienok retailových produktov pre členov
SKSI v banke VÚB, a. s.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.29
Predstavenstvo ustanovuje komisiu v zložení Ing. Ďurďa, Ing.

Mišík, Ing. Mozgay, JUDr. Kopšová a ukladá jej vypracovať nove-
lizáciu internej Smernice o cestovných náhradách v zmysle záko-
na č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších pred-
pisov na podmienky SKSI v termíne do 30. 1. 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.30
Predstavenstvo schvaľuje zakúpenie nebytových priestorov

č. 55 s výmerov 86,84 m v polyfunkčnom komplexe Europalace
na ulici Vysokoškolákov v Žiline a ukladá predsedovi SKSI zabezpe-
čiť bezodkladne kúpnu zmluvu do hodnoty 140 000 Eur vrátane DPH
(4 217 640 Sk) z prostriedkov mimo rozpočtu SKSI na rok 2009.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 9.31
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť vypracovanie

informácie o možnosti zhromažďovať údaje o architektonických
a inžinierskych dielach členov a povinnosť SKSI viesť o nich evi-
denciu v termíne do 10. januára 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 9.32
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť dodávanie ča-

sopisu Projekt – Stavba a Inžinierskych informácií v elektronickej
forme na e-mailové adresy xxxx@clen.sksi.sk a v tlačenej forme
členom, ktorí potvrdia záujem o tlačenú formu.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.33
Predstavenstvo schvaľuje termín Valného zhromaždenia SKSI

dňa 24. apríla 2010 v Košiciach a ukladá predsedovi SKSI organi-
začne zabezpečiť zasadnutie Valného zhromaždenia SKSI.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 9.34
Predstavenstvo ukladá predsedovi prerokovať po pripomien-

kovaní podrobnosti Štatútu ceny Jozefa Poštulku so zástupcami
Spolku statikov Slovenska v termíne do 20. 12. 2009.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay

Overovatelia: Ing. Anton Vyskoč,
doc. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

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

Informácia pre autorizovaných stavebných
inžinierov

Autorizovaným inžinierom, ktorí by vedeli a boli ochotní za-
bezpečiť absolvovanie odbornej praxe, dávame do pozornosti je-
den z nástrojov aktívnych opatrení na trhu práce, a to príspevok
na podporu vytvorenia nového pracovného miesta (ďalej „prí-
spevok“) podľa § 50e zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestna-
nosti. Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý na vytvore-
né pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o
zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamest-
nanie najmenej 3 mesiace. Príspevok poskytuje zamestnávateľo-
vi úrad, v ktorého územnom obvode sa vytvorí pracovné miesto.
Príspevok sa vypláca mesačne, najviac po dobu 12 kalendárnych
mesiacov, na základe predložených dokladov zamestnávateľa. Fi-
nancovanie príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta
sa realizuje prostredníctvom zdrojov štátneho rozpočtu a zdro-
jov Európskeho sociálneho fondu, najdlhšie do 31. 12. 2010. Výš-
ku príspevku a ďalšie podmienky jeho poskytnutia spolu so žia-
dosťou o poskytnutie príspevku nájdete na www.upsvar.sk v sek-
cii služby zamestnanosti, časť príspevky § 50e.

Informácia

Oznámenie SÚTN o návrhu na zrušenie STN

Slovenský ústav technickej normalizácie predkladá podľa § 6
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrob-
ky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov na prerokovanie zoznam slo-
venských technických noriem (STN) navrhovaných na zrušenie
pre ich technickú zastaranosť, neaktuálnosť alebo z iných dôvo-
dov (zoznam je zverejený na www.sutn.sk.

Každý, kto má odôvodnené námietky proti zrušeniu STN, môže
ich uplatniť do 4 týždňov od zverejnenia tohto oznámenia u prí-
slušného odborného referenta SÚTN.

Ing. Božena Tušová Slovenský ústav
generálna riaditeľka SÚTN technickej normalizácie

Karloveská 63, P. O. BOX 246
840 00 Bratislava 4

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.
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Škodové udalosti v roku 2009

z Poistnej zmluvy č. 1050036276

SPRÁVA

V období od 1. 1. 2009 do 25. 11. 2009 bolo celkom nahlá-
sených 24 nových škodových udalostí z Poistnej zmluvy č.
1050036276 na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú
v súvislosti s poskytovaním služieb autorizovaných stavebných in-
žinierov uzavretej medzi Wüstenrot poisťovňou, a.s. a Slovenskou
komorou stavebných inžinierov. Z nich boli:

� 5 vybavených s poskytnutím poistného plnenia,
� šetrenie 6 škodových udalostí bolo ukončené bez poskytnutia
poistného plnenia a
� 13 je zatiaľ nevybavených – neukončené šetrenie z dôvodu,
že poistení zatiaľ nepredložili doklady potrebné pre ukončenie
šetrenia škodovej udalosti.

Registrované škody: 17 (podľa dátumu vzniku škody)
Vyplatené poistné plnenie: 29 058,80 EUR
Rezerva na poistné plnenie: 78 015,00 EUR
Škodovosť: 38,5 %

1. Dôvody časovej náročnosti pri predkladaní podkladov
zo strany poistených ku škodovým udalostiam:

� neflexibilná spolupráca poškodených subjektov (časť
požadovanej dokumentácie sa nachádza u poškodených
subjektov),
� obsiahlosť projektovej dokumentácie a súvisiacej
dokumentácie potrebnej k šetreniu škodovej udalosti,
� poistení preventívne nahlasujú škodové udalosti v čase,
keď bol zistený nedostatok v projektovej dokumentácii,
ale v tomto čase ešte nedošlo k písomnému uplatneniu
náhrady škody zo strany poškodeného subjektu voči poistenému,
� vyčíslenie výšky spôsobenej škody a jej následné
vydokladovanie (náklady na odstránenie škody je možné
vo väčšine prípadoch vyčísliť až po odstránení škody,
čo predstavuje časovo náročný proces).

Dôvody časovej náročnosti pri šetrení škodových udalostí
zo strany likvidácie Wüstenrot poisťovne:

� časová náročnosť na získanie podkladov od poistených,
� kvalifikované posúdenie značného množstva podkladov
potrebných k ukončeniu šetrenia škodovej udalosti,
� prípadné dožiadanie dokladov od Policajného zboru SR,
Hasičského a záchranného zboru SR, Slovenského
 hydrometeorolgického ústavu a iných orgánov,
� následné dovyžiadanie dokladov po preštudovaní prvotne
doložených podkladov,
� získanie vyjadrení a stanovísk znaleckých organizácií,
� posúdenie miery zavinenia jednotlivých subjektov
participujúcich na realizáciách stavebných diel (je nevyhnutné
posúdiť a preukázať, či škoda vznikla v dôsledku chyby
v projekte, alebo v dôsledku chyby pri realizácii projektu).

2. Najčastejšie dôvody pre ukončenie šetrenia nahlásených
škodových udalostí bez poskytnutia poistného plnenia:

� neexistencia porušenia povinnosti poisteného vyplývajúcej
zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo uzavretých
záväzkových vzťahov,
� nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi profesijným
pochybením poisteného a vzniknutou škodou (príčinou
vzniku škody sú iné skutočnosti, ako porušenie povinnosti
poisteného),
� neexistenia poistného krytia (prípady, kedy je klient poistený
ako autorizovaný stavebný inžinier – fyzická osoba,
no v zmluvných vzťahoch vystupuje ako právnická osoba),
� príčina vzniku škody spadá pod niektorú z výluk
z poistenia uvedených vo príslušných všeobecných poistných
podmienkach.

3. Postup pri nahlasovaní škodových udalostí:
� telefonické nahlásenie škodovej udalosti na čísle
02/57889902
� vypísanie tlačiva „Oznámenie o poistnej udalosti z poistenia
zodpovednosti za škodu“, ktoré možno vytlačiť zo stránky
www.wuestenrot.sk
� následné dohodnutie termínu vykonania obhliadky
s povereným zamestnancom externej spoločnosti,
� v prípade potreby urgentného riešenia vzniknutej situácie
(napr. sanácia poškodenej budovy) zabezpečenie vlastnej
fotodokumentácie.

Ing. Júliana Vráblová, MBA, konateľka

Vážené kolegyne, kolegovia,
vyštudovali sme a venujeme sa práci, ktorá je náročná a zod-

povedná. Práca, ktorá si vyžaduje neustále štúdium. Vytvorili sme
si stavovskú organizáciu. Sme na ňu hrdí. Chceme, aby čo najviac
pomáhala svojim členom, aby im umožňovala prístup k informá-
ciám, zabezpečovala ich odborný rast, organizovala školenia,
konferencie...

Keďže ale už nie sme študenti, musíme aj pracovať, starať sa
o rodiny, partnerov, svojich blízkych. Žijeme v dobe, pre ktorú je
charakteristické „rýchle tempo“, odpovede ako ... „mám pracov-
né stretnutie, teraz nemôžem, musím stihnúť termín, nemám čas...“
sú veľmi frekventované.

Človek má radosť z toho, ako sa mu darí, má úspechy, vidí reali-
zované stavby, na ktorých sa podieľal, cestuje, telefóny zvonia a po-
čítač je zaplnený novými mailami, je rešpektovaný vo svojom okolí.

V určitej chvíli sa však môžeme dopočuť o tom, že náš kolega
havaroval, dostal zákernú chorobu alebo iné vážne ochorenie,
alebo manželka – manžel zostanú zrazu sami bez toho, ktorý za-
bezpečoval chod domácnosti. Telefóny postupne zvonia stále
menej. Na konferencie už nemusím chodiť...

Na chvíľu sa zastavíme, zamyslíme – v duchu poľutujeme. Čo
však prežíva ten náš kolega alebo jeho rodina? Neočakáva v tejto
chvíli niečo od tých, s ktorými sa doteraz stretával, spolupracoval
s nimi(?) V tomto okamihu mnohých napadajú myšlienky pomo-
ci, spolupatričnosti – podania pomocnej ruky, barličky alebo mož-
no len tehličky, ktorá by mala pomôcť a pripomenúť, že stavovská
organizácia nie sú len zákony, pravidlá, informácie.

Tehlička, z ktorej sa síce nedá postaviť dom, ale ktorá môže
byť súčasťou mozaiky, ktorá pomôže kolegovi, ktorú túto pomoc
potrebuje.

Za týmto účelom a s týmto poslaním bolo na pôde SKSI zalo-
žené Občianske združenie Tehlička. Je to nezisková organizá-
cia, ktorej poslaním je pomoc tým členom SKSI a ich rodinným
príslušníkom, ktorý sa ocitnú v situácii, keď pomoc iných po-
trebujú. Nemá nahrádzať sociálny systém reprezentovaný štátom.
Nie je to ani systematická pomoc. Jedná sa o jednorazovú (ale aj
možno opakovanú) pomoc členom SKSI a ich rodinným príslušní-
kom. Chod OZ Tehlička bude finančne nezávislý od financií Komo-
ry. Bude hradený len zo sponzorských príspevkov 2 % daní (dúfam,
že nová vláda ponechá túto možnosť financovania v platnosti).

Členovia OZ Tehlička pracujú bez nároku na finančnú odme-
nu. Z financií OZ Tehlička budú okrem pomoci hradené len nevy-
hnutné náklady spojené s nutnou agendou OZ – učtovníctvo, da-
ňové priznanie, pošta. Všetky informácie budú prístupné na webe.

Doterajší členovia OZ Tehlička predstavujú zastúpenie z kaž-
dého regiónu Slovenska. Za člena OZ je vítaný každý, kto má
ochotu pomôcť a poradiť.

Na tejto stránke budú zverejnené aj všetky administratívne
údaje, údaje o poslaní, činnosti, o čerpaní finančných prostried-
kov, o tom komu a ako sa pomohlo a kto pomohol Tehličke.

S nádejou, že Tehlička bude plniť svoje poslanie Vám všetkým
vopred ďakujem.

Jaroslav Konečný
predseda OZ Tehlička

Zároveň Vás chceme už teraz touto cestou poprosiť o pomoc
vo forme 2 % príspevku z daní za rok 2009 na konto OZ Tehlička.
V tomto čase sa dokončuje webová stránka Tehličky, na ktorú sa
dostanete priamo z webovej stránky Komory.

Občianske združenie Tehlička
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JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti
August 2009

Ing. Vojtech Bajkay, Michal Balko, Ing. Igor Baráni,
Ing. Danica Baricová, Ing. Aurel Bartalos,

Ing. Anton Bášti, Ing. Ladislav Benedik,
Ing. Štefan Bodlala, Valéria Burianová,

Ing. Mária Čomorová, Ing. Svetozár Dinga,
Vladimír Dolnický, prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.,

Ing. Anna Frankovičová, Ing. Viliam Gonda,
Ing. Barnabáš Harnóc, Ing. Helena Havlíková,

Marián Henzély, Miroslav Horváth, Ing. Jozef Jeleník,
Ing. Daniela Ježková, Marián Juráček,

Ing. Cyril Kramár, Ing. Ján Langsfeld, Ing. Milan Lehocký,
Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Ing. Mikuláš Matisko, CSc.,

Ing. Štefan Minaroviech, Ing. Vladimír Osadský,
 Ing. Peter Páleš, Ing. Ladislav Petraško,

Ing. Miloslava Rácová, Ing. Ján Rovňák, Ing. Albert Sabol,
Ing. Štefan Struss, Ing. Jozef Ševčík, Ing. Ľubomír Šingliar,

Ing. Miloslav Valkovič, Ing. František Vrbiar

September 2009
Ing. Ladislav Bača, CSc., Ing. Dušan Bednárik,

Ing. Július Forgáč, Ing. Viliam Hlinka, Ing. Ján Holásek,
Ing. Pavol Holec, Ing. Otakar Hrabovský,

Ing. Miroslav Chlebo, Ing. Bibiána Igondová,
 Ing. Dušan Janáč, Ing. Pavel Janček, Ing. Peter Kaňka,

Ing. Dušan Klein, Ing. Milan Kortiš, Ing. Ľubomír Mateček,
Ing. Tibor Mátis, Ing. Klára Mázorová, Ing. Karol Novák,

Ing. Anton Novotný, Ing. Pavel Obenau,
Ing. Ladislav Orosz, Ing. Pavol Pálka, Ing. Pavel Pětioký,

Ing. Peter Polák, Ing. Peter Rastocký, Ing. Anna Repíková,
Ing. Ladislav Starega, Pavol Suchanič, Marián Štofej,

Ing. Milan Štupák, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Bohdan Uhlár,
Ing. Albín Vajdiak, prof. Ing. Josef Vičan, CSc.,

Ing. Eduard Vlčko, Ing. Alojz Vodanský, Ing. Boris Zavaďák

Október 2009
Tibor Bartalos, Ing. Viera Brecková, Jozef Brunzák,

Ing. Juraj Buzgó, Ing. Jozef Dorozlo, Ing. Ivan Dugát,
Ing. Jana Hiľovská, Ing. Anton Horváth, Ing. Marián Hraško,

Ing. Milan Ješko, Ing. Daniel Ježo, Ing. Pavel Jurika,
Ing. Juraj Juska, Ing. Ján Kandrik, Ing. Marian Kapišinský,

Ing. Vladimír Konfál, Ing. Pavel Kořínek, Ján Králik,
Ing. Milan Kurpas, Ing. Zuzana Lukáčová,

Ing. arch. Dušan Mak, Ing. Julio Marcos, Ing. Peter Meďveď,
Ing. Kamil Molnár, Ing. Tibor Nižňanský,

Ing. Nataša Paulínyová, doc. Ing. Zoltán Polák, PhD.,
Ing. Branislav Slobodník, Ing. Dušan Strapatý,

Dušan Suchánek, Ing. Albert Valanský

November 2009
Ing. Štefan Antal, Izabela Babíková, Ing. Adrián Bachratý,

Ing. Arpád Baláž, Ing. Fedor Beťko, Ing. Vladimír Bošanský,
Alojz Fiala, Ing. Adrián Fialka, Ľudovít Gajdoš,

Ing. Stanislav Gajdoš, Ing. Ján Golier, Ing. Milan Hamerák
Ing. Miroslav Hloben, Ing. Miroslav Holták,

Ing. Dušan Jakubík, Michal Javorský,
Ing. Zdeněk Jenikovský, Ing. Karol Jurda, CSc.,

Ing. Pavol Jursa, Ing. Ivan Karafa,
 Ing. Jozef Kollárik, Ing. Ján Lauko, Ing. Jozef Leibiczer,

Ing. Dušan Liška, Ing. Štefan Mager,
Ing. arch. Štefan Macháč, Ing. Milan Naď,

Ing. Gustáv Párnický, Ing. František Pavlovčin,
Ing. Helena Prikkelová, Ing. Peter Reisel, Ondrej Sakoš,

Ing. Stanislav Seman, Ing. Rudolf Suchý,
Ing. Ján Šebeš, Ing. Peter Telekes,
Jozef Valach, Ing. Vladimír Varga

December 2009
Ing. Ján Bučina, Ing. Ľudovít Csiffári, Ing. Branislav Čamek,

Ing. Ján Čepeľ, CSc., Ing. Viktor Česnek, CSc.,
Ing. Vojtech Fajta, Ing. arch. Štefánia Formánková,

Ing. Marian Gazdík, Ing. Elena Holická,
Ing. Miroslav Hubinský, Miroslav Chvástal, Marián Kožej,

Ing. Miroslav Krivčík, CSc., Ing. Veronika Lučanská,
Ing. Josef Mišun, Ing. Juraj Mruzek, Ing. Janka Mrvová,

Jozef Olexík, Peter Onger, Ing. Nina Parajková,
Ing. Jaroslav Polakovič, Ing. Peter Priečinský,

Ing. Ľudovít Rajna, Ing. Rudolf Reich,
Ing. Kristína Schubertová, Ing. Michal Stadtrucker,

doc. Ing. Marta Székyová, PhD., Ing. Ján Šabo,
Ing. Milan Šimurka, Ing. Alfonz Šoltés,

Ing. Milan Vajda, doc. Ing. dr. Milan Valuch,
Zoltán Varga, Ing. Emil Vrábel

Vážení členovia Komory,
dovoľujeme si Vám oznámiť v zmysle uznesenia č. 9.32 z ostatného zasadnutia Predstavenstva, že najbližšie číslo časopisu Projekt – Stavba a príloha
Inžinierske informácie Vám (všetkým členom Komory) budú automaticky zaslané už len v elektronickej podobe vo formáte pdf na Vašu e-mailovú
adresu zriadenú Komorou xxxx@clen.sksi.sk. (Ak ste si doteraz nezaktivovali Vašu Komorou vytvorenú mailovú adresu, o heslo si môžete požiadať
mailom na sksi@sksi.sk alebo sksiba@sksi.sk alebo olsakovska@sksi.sk). Dôvodom pokračovať vo vydávaní časopisu v elektronickej podobe bolo
zníženie nákladov spojených s tlačou a poštovným.
Okrem tejto elektronickej podoby časopisu bola schválená taktiež ešte možnosť vydávania časopisu – naďalej dostávať časopis Projekt – Stavba
a Inžinierske informácie v TLAČENEJ PODOBE – tak ako doteraz.
Túto možnosť budú mať len tí členovia, ktorí potvrdia svoj záujem o tlačenú formu a pošlú vyplnenú nižšie priloženú návratku najneskôr do
31. januára 2010 (naskenovanú e-mailom na sksi@sksi.sk alebo faxom 02/5244 4094 alebo poštou na adresu: SKSI, Mýtna 29, 810 05 Bratislava).

��
NÁVRATKA

Meno, priezvisko, titul: ............................................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu (resp. korešpondenčná adresa): ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
Telefón/mobil: ............................................................... E-mail: ........................................................................................................
Mám záujem dostávať časopis a Inžinierske informácie v tlačenej forme (označte Mám záujem dostávať časopis a Inžinierske informácie v tlačenej forme (označte Mám záujem dostávať časopis a Inžinierske informácie v tlačenej forme (označte Mám záujem dostávať časopis a Inžinierske informácie v tlačenej forme (označte Mám záujem dostávať časopis a Inžinierske informácie v tlačenej forme (označte �):):):):):                     ������

VVVVVyplnenú návratku zašlite najneskôr do 31. januára 2010yplnenú návratku zašlite najneskôr do 31. januára 2010yplnenú návratku zašlite najneskôr do 31. januára 2010yplnenú návratku zašlite najneskôr do 31. januára 2010yplnenú návratku zašlite najneskôr do 31. januára 2010     e-mailom na Úrad SKSI: sksi@sksi.sk alebo faxom 02/5244 4093 alebo
poštou na adresu: SKSI, Mýtna 29, 810 05 Bratislava
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Jednoduchá pomoc v spleti paragrafov

Aj keď by si to každý z nás prial, problémy sa nám žiaľ nevyhýbajú, preto je dôležité vedieť si poradiť v každej chvíli. Existuje
jednoduchá pomoc vo forme poistenia právnej ochrany.

Tento poistný produkt zabezpečuje klientovi právne poradenstvo, zastupovanie v súdnom i mimosúdnom konaní a uhrádza mu
všetky výdavky spojené s týmito činnosťami. Klient pritom platí iba poistné, všetky náklady či poplatky súvisiace s uplatňovaním jeho
práv hradí poisťovňa a to až do výšky 23 000 EUR. Produkt je vyvinutý špeciálne pre ochranu klientov, aby im pomohol zorientovať sa
v spleti právnych paragrafov. Preto sa nemusia obávať situácie, v ktorej si nebudú vedieť rady. Je pre nich vždy pripravený právnik, ktorý
im pomôže vyriešiť zložité právne situácie. Stačí zatelefonovať na nonstop linku právneho poradenstva: 02/ 57 88 99 55, resp. poslať
e-mail: vaspravnik@wuestenrot.sk, kde je tím špecialistov pripravený pomôcť pri riešení vzniknutého problému.

Poistenie právnej ochrany zahŕňa právne poradenstvo, vypracovanie analýzy či stanoviska ako v konkrétnom prípade postupovať.
Poisťovňa klienta zastupuje v mimosúdnom a súdnom, ako aj v exekučnom konaní, kedy poverí exekútora, aby pre klienta predmetnú
sumu vymohol. Súčasťou servisu pre klienta sú pravidelné telefonické alebo písomné informácie o tom, ako sa jeho prípad vyvíja.

Ak príde k súdnemu konaniu, poistenie právnej ochrany hradí výdavky a odmeny advokáta, náklady na súdne a správne poplatky,
služby tlmočníka, prekladateľa či znalca. Preplatené sú aj náklady na výkon exekúcie či na cestu a ubytovanie klienta k súdnemu
konaniu, ak je jeho prítomnosť nariadená súdom

Až do výšky 10 500 EUR hradí poisťovňa trestnoprávnu alebo správnoprávnu kauciu, a to za účelom upustenia od vyšetrovacej
väzby klienta.

Členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu využiť široký rozsah poistenia, ktorý pre nich pripravila Wüstenrot pois-
ťovňa. Právna ochrana zahŕňa nasledovné oblasti:

1. Poistná ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom práve sa vzťahuje na obhajobu poisteného v konaní vedenom v súvislosti
s trestným činom alebo priestupkom, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s činnosťou autorizovaných stavebných inžinierov, stav-
byvedúcich, osôb oprávnených vykonávať stavebný dozor, znalcov z odboru stavebníctva a osôb oprávnených vydávať certifikáty
EHS s výnimkou trestných činov spáchaných úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

2. Právna ochrana v konaní o náhradu škody sa vzťahuje na zastupovanie poisteného pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody:
a) spôsobenej nesprávnym výkonom činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru,

znalcov z odboru stavebníctva a osôb oprávnených vydávať certifikáty EHS, uplatnených voči poistenému poškodeným alebo jeho
dedičom (pasívny spor – poistený je škodca) alebo

b) spôsobenej poistenému konaním tretej osoby, ak škoda vznikla z mimozmluvného právneho vzťahu v súvislosti s výkonom
činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, znalca z odboru stavebníctva a osoby opráv-
nenej vydávať certifikáty EHS (aktívny spor – poistený je poškodený).

3. Poistná ochrana v pracovnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného (ako zamestnanca alebo ako
zamestnávateľa) vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, okrem sporov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.

4. Poistná ochrana v poistnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného pri uplatnení nároku poisteného na
poistné plnenie v komerčnej poisťovni, vrátane sporov s Wüstenrot poisťovňou, a. s. (poistenie vecí, zodpovednosti). Nezávislosť
posudzovania nároku a riešenia poistnej udalosti poisteného je garantovaná.

Wüstenrot poisťovňa týmto poistným produktom nadväzuje na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu so SKSI, ktorá spočíva v poiste-
ní profesnej zodpovednosti stavebných inžinierov.

Keďže nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc v súvislosti s paragrafmi, poistenie právnej ochrany sa oplatí každému. Na porov-
nanie, cena za hodinu právneho poradenstva u advokáta je približne dvojnásobná ako celoročné poistné.
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