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ÈÍSLO 2/2006

Apríl 2006 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

Konečne sa prejavuje jarné, teplejšie počasie, príjemnejšia
atmosféra má pozitívny vplyv aj na dianie v Komore. Z rokovania
12. zasadania Predstavenstva SKSI dňa 7. 4. 2006 v Bratislave chcem
zvýrazniť tieto skutočnosti:

a) Audítor SKAU Ing. Kadlec odovzdal „Správu nezávislého
audítora“ Predstavenstvu SKSI. V závere správy sa konštatuje
„podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje verne vo
všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu Slovenskej
komory stavebných inžinierov k 31. decembru 2005 a výsledky
hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súla-
de so slovenským zákonom o účtovníctve.“ V priebehu diskusie
audítor informoval, že vedenie účtovníctva bolo presné, bez
nedostatkov. Hospodárenie Komory v roku 2005 bolo s prebyt-
kom 2,527 mil. Sk, čo sa prejavilo na náraste zostatku finanč-
ných prostriedkov SKSI k 31. 12. 2005.

Osobne nepodporujem hromadenie prostriedkov z členských
príspevkov na účet SKSI. Komora ako stavovská organizácia musí
prostriedky účelne využiť na služby pre svojich členov formou kva-
litného vzdelávania, zabezpečenia legislatívnych postupov chrá-
niacich autorizovaných inžinierov, maximálne sprístupnenie nor-
mových predpisov a pod. Zatiaľ sa nám to darí len čiastočne,
verím, že v roku 2006 nastane výrazné zlepšenie, veď prostriedky
sú na úrade Komory, ale aj na jednotlivých regiónoch.

c) Prebiehajú rokovania s ČSOB Poisťovňou, a. s., Bratislava
o škodových udalostiach našich členov zodpovednosti za ško-
du autorizovaného inžiniera.

Veľká početnosť nahlásených škodových udalostí koncom
roka 2005 spôsobila zvýšenie poistného zodpovednosti za ško-
du na rok 2006. Nahlásené škodové udalosti nie sú doriešené,
vznikajú rôzne problémy.

Zápis a uznesenia z 12. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 7. 4. 2006

v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia predstavenstva
(14 prítomných), predseda Výboru RZ Bratislava, predseda do-
zornej rady, predseda autorizačnej komisie, predseda discipli-
nárnej komisie, predseda etickej rady, riaditeľ Úradu SKSI, spolu:
20 účastníkov zasadnutia

Ospravedlnený: Ing. Antol

b) VYZÝVAM VŠETKÝCH ČLENOV K AKTÍVNEJ SPOLU-
PRÁCI na činnosti pracovných skupín, ktoré v súčasnosti pracu-
jú v rámci SKSI:

1. Spracovanie vybraných tém k návrhu stavebného zákona:
� úloha investora, generálneho projektanta a generálneho
dodávateľa a vzťahy medzi nimi (Ing. Nevický),
e-mail: mine@internetkosice.sk
� druhy a obsah projektovej dokumentácie (Ing. Hoťka),
e-mail: hotka.sound@stonline.sk
� stavebný dozor (Ing. Hudoba),
e-mail: milos.hudoba@hmconsulting.sk
� vedenie stavby (doc. Juríček),
e-mail: juricek@svf.stuba.sk
� kategorizácia stavieb (Ing. Martinček),
e-mail: mikim@ba.psg.sk
� základné pojmy (Ing. Ďurďa),
e-mail: dbdstaving@stonline.sk
2. Príprava novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov (predsedovia výborov RZ).

Vidieť, že oba okruhy problémov sú pre našu budúcnosť ne-
smierne dôležité.

NEČAKAJME NA KRITICKÉ PRIPOMIENKOVANIE PREDLO-
ŽENÝCH NÁVRHOV, MÁME TERAZ MOŽNOSŤ VÝRAZNE
OVPLYVNIŤ TVORBU TÝCHTO NÁVRHOV.

Podnetné myšlienky a návrhy posielajte vedúcim jednotli-
vých skupín alebo riaditeľovi úradu mozgay@sksi.sk

Chceme upozorniť všetkých členov, že je v ich záujme, aby
sa podrobne a dôkladne oboznámili s podmienkami rámcovej
dohody (www.sksi.sk – poistenie).

Je zrejmé, že Komora má záujem chrániť svojich členov, ale
nemôže to ísť na úkor ostatných členov neprimeraným zvyšova-
ním poistného z titulu vytvárania rezervy poisťovne po nahlásení
škodových udalostí.

Na pomoc našim členom sa k otázkam poistenia zriaďuje
cestou úradu SKSI právna poradňa.

d) Stručná informácia o príprave vzdelávania
1. Energetická hospodárnosť budov
Predstavenstvo schválilo modul vzdelávania – organizačným

garantom je SKSI, odborným garantom sú Stavebná fakulta STU
v Bratislave a SvF TU v Košiciach.

Odborní garanti spracovávajú jednotný modul vzdelávania.
Prednášatelia budú pracovníci fakúlt, výskumných ústavov a od-
borníci z praxe.

Vzdelávanie sa uskutoční v septembri 2006, postupne v Bra-
tislave, Košiciach a podľa záujmu aj v ďalších mestách.

2. Zavádzanie Eurokódov do praxe
Pripravený je seminár EC0 Zásady navrhovania + EC1 Zaťa-

ženie konštrukcií v spolupráci so SÚTN Bratislava. Uskutoční sa
v júni v Bratislave a Košiciach.

3. Panelové domy
Pripravuje sa seminár na september 2006, zabezpečuje sa

odborný program a dokumentácia panelových sústav.
Záverom pripájam dve poznámky:
1. Z odozvy na prácu našich členov si dovolím upozorniť na sku-

točnosť, že úspešnejšie sú pracovné kolektívy spojené z viacerých
profesií. Kolektívy sú silnejším konkurentom pri výberových kona-
niach ako tzv. „izboví“ projektanti (pracujúci v kúte jedálne, s mini-
málnym vybavením výpočtovou technikou). Projektové kancelárie
naviac účinne prispievajú k zdokonaľovaniu nových inžinierov v ich
príprave do praktického života, k autorizácii.

2. Od volebného valného zhromaždenia 2004 v Bratislave uply-
nuli dva roky – vkročili sme do druhej polovice volebného obdo-
bia. Treba nám porozmýšľať, kto prevezme všeobecne funkcio-
nársku štafetu v SKSI.

Vyzývam predovšetkým mladých kolegov a kolegyne na prá-
cu vo všetkých volených orgánoch Komory, omladenie kádrov
môže byť len prínosom pre budúcnosť stavovskej organizácie.

Poznáte všetci svoje okolie, podebatujte o tejto výzve, navrh-
nite adeptov alebo sa sami prihláste na regionálnych združeniach
alebo na úrade Komory. Prekonzultujeme návrhy a pripravíme si
kandidátov pre ďalšie obdobie.

Dušan Majdúch, predseda SKSI
�
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12. zasadnutie Predstavenstva SKSI otvoril a viedol predse-
da SKSI prof. Majdúch dňa 7. 4. 2006 od 9:00 hod.

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

kovania:
� prof. Majdúch navrhol prizvať k bodu 6 programu
Ing. Kadleca, audítora SKSI,
� prof. Majdúch navrhol zahrnúť do bodu „Rôzne“ informáciu
Ing. Lužicu o metodickom pokyne k oceneniu služieb
� Ing. Nevický navrhol zahrnúť do bodu „Rôzne“ nasledujúce
body:

� organizácia akcie „Malej V-4“,
� problematika uznávania odbornej kvalifikácie
v kategórii A1.

Prof. Majdúch prerušil rokovanie, aby v mene členov Pred-
stavenstva SKSI pogratuloval doc. Makýšovi a prof. Kaldararovi
k životným jubileám a odovzdal im ďakovné listy a poďakoval
sa im za prácu, ktorú doteraz vykonali pre SKSI. Následne sa ku
gratuláciám pripojili ostatní prítomní. Prof. Kaldarar a doc. Ma-
kýš poďakovali za ocenenie a poznamenali, že toto ocenenie si
obaja veľmi vážia a naďalej budú veľmi radi pracovať pre Komoru.

Bod 2 Aktivity SKSI
Predložil: prof. Majdúch
2.1 Pracovná skupina k návrhu stavebného zákona
2.2 Príprava seminárov k energetickej hospodárnosti budov
2.3 Zavádzanie Eurokódov do praxe
2.4 Podujatie „Stretnutie na hranici“
2.5 Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4

Bod 2.1 Pracovná skupina k návrhu stavebného zákona
Predložil: prof. Majdúch
Dňa 28. 3. 2006 sa na pracovnom rokovaní SKSI, Slovenskej

komory architektov a Združenia stavebných podnikateľov Slo-
venska k návrhu stavebného zákona stanovili pracovné skupiny
k 6-tim pracovným témam:

� téma 1 – Úloha investora, generálneho projektanta,
generálneho dodávateľa a vzťahy medzi nimi,
� téma 2 – Druhy a obsah projektovej dokumentácie,
� téma 3 – Stavebný dozor,
� téma 4 – Vedenie stavby,
� téma 5 – Kategorizácia stavieb,
� téma 6 – Základné pojmy.
Tému 6 „Základné pojmy“ bude viesť prof. Sternová v spolu-

práci s Ing. Ďurďom za SKSI. Ing. Nevický navrhol do pracovnej
skupiny k téme 5 osloviť Ing. Matiska a Ing. Urbana a do pracov-
nej skupiny k téme 6 osloviť aj členov pracovnej skupiny k téme
1. Doc. Benko prejavil záujem spolupracovať v pracovných sku-
pinách k témam 1 a 5. Ing. Hudoba navrhol doc. Makýša do
pracovnej skupiny k téme 3.

Ing. Nevický informoval, že vedúci pracovných skupín za-
bezpečia prípravu textov k jednotlivým témam v termíne do
konca mája 2006 a v termíne do 15. júna 2006 predložia texty
vedeniam organizácií SKSI, SKA, ZSPS. Do konca apríla zverejní
MVRR SR návrh stavebného zákona so zapracovanými pripo-
mienkami na webovej stránke MVRR SR.

Ing. Nevický informoval o novele českého stavebného záko-
na, ktorá bola v Českej republike schválená dňa 14. 3. 2006.

Prof. Majdúch navrhol taktiež vytvoriť pracovnú skupinu k no-
vele zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, kto-
rá by vypracovala návrh novely zákona za SKSI. Za členov boli
navrhnutí predsedovia RZ SKSI, predseda autorizačnej komisie prof.
Juhás, 1. podpredseda pre zahraničie doc. Benko, Ing. Martinček
a Ing. Mišík. Za vedúceho skupiny bol navrhnutý Ing. Nevický.

Ing. Kyseľ navrhol, aby sa predstavenstvo v prvom rade do-
hodlo na smerovaní a pozícii SKSI k novele tohto zákona, a na
základe toho by začala pracovať pracovná skupina.

Ing. Burda navrhol, aby v krátkej dobe zasadalo Predstaven-
stvo SKSI a dohodlo sa na základnej filozofii smerovania SKSI.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Hudoba, doc. Benko, Ing. Burda,
Ing. Kyseľ, Ing. Cmarková, Ing. Lehocký

Bod 2.2 Príprava seminárov k energetickej hospodárnosti
budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pláne vzdelávacích seminárov

k energetickej hospodárnosti budov pre fázu 1 – „Príprava AI
pre kvalitné projektovanie“. Semináre bude mať pod patroná-
tom SKSI, avšak odbornými garantmi budú stavebné fakulty, kto-
ré pripravia tento vzdelávací modul aj na akreditáciu Minister-
stva školstva SR, a tak budú môcť účastníci obdržať po absolvo-
vaní certifikát.

Ing. Cmarková navrhla, aby bol pripravený zoznam literatúry
a prerokovaná aj možnosť diaľkového vzdelávania v tejto oblasti.

Doc. Benko poznamenal, že je dôležité vyjasniť, cez ktorú
organizáciu pôjdu finančné toky z pripravovaných seminárov.

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

Bod 2.3 Zavádzanie Eurokódov do praxe
Predložil: prof. Majdúch
SÚTN navrhol organizačne zabezpečiť semináre spolu so zľa-

vou na materiály, ktoré by sa konali najprv v Bratislave a v Koši-
ciach, a podľa záujmu aj v ostatných regiónoch.

Bod 2.4 Podujatie „Stretnutie na hranici“
Predložila: Ing. Cmarková
Stretnutie na hranici sa bude konať v dňoch 22. – 23. septem-

bra 2006 v Jeseníkoch v Českej republike. Je potrebné navrhnúť
témy a zástupcov za SKSI.

Ing. Cmarková a prof. Majdúch navrhli nasledovné témy: sta-
vebný zákon, metodický pokyn k cenám služieb a vzájomné
uznávanie odborných kvalifikácií.

Diskusia: Ing. Kyseľ, prof. Juhás

Bod 2.5 Zasadnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
Predložil: Ing. Kyseľ
Prof. Majdúch v úvode informoval o stretnutí s výkonným

riaditeľom Medzinárodného Vyšehradského fondu, ktorý pro-
jekt podporil, a poznamenal, že o grant Medzinárodného Vyše-
hradského fondu požiadalo okolo 200 organizácií.

Ing. Kyseľ informoval, že záštitu nad podujatím prevzal prezi-
dent SR; projekt podporili minister výstavby a regionálneho roz-
voja SR, poslanec Európskeho parlamentu (Vladimír Maňka),
rektor Žilinskej univerzity; dekani stavebných fakúlt, prezident
Združenia stavebných podnikateľov Slovenska, partnerské inži-
nierske organizácie krajín V-4 a iní.

Ing. Kyseľ navrhol osloviť a požiadať o aktívnu spoluprácu
dekanov stavebných fakúlt, aby oslovili svojich odborníkov pri
príprave prednášok na sprievodnú odbornú konferenciu.

Ing. Kyseľ predložil návrh, aby SKSI zahájila tradíciu odhaľova-
nia pamätných tabúľ k technickým pamiatkam, ktoré boli zverej-
nené v publikácii „Technické pamiatky krajín V-4“ a pri príležitosti
konania 13. zasadnutia inžinierskych organizácií krajín V-4 boli
odhalené dve pamätné tabule pre technické pamiatky v Kremnici.

Ing. Nevický informoval o podujatí „Malá V-4“, ktoré bude
tento rok organizovať Regionálne združenie SKSI Košice.

Doc. Benko navrhol prizvať na toto podujatie aj predstavite-
ľov partnerských komôr z Bavorska, Saska, Slovinska.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Hudoba, prof. Majdúch, Ing. Ur-
ban, doc. Benko, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický

Bod 6 Kontrola hospodárenia za rok 2005
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal Ing. Ľubomíra Kadleca, audítora pre

SKSI, a požiadal ho o celkové zhodnotenie hospodárenia SKSI za
rok 2005. K tomuto bodu bola prizvaná aj p. Slabejová, pracov-
níčka Úradu SKSI.
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Ing. Kadlec informoval, že keďže SKSI nedosiahla v roku 2005
príjmy z podnikateľskej činnosti vyššie ako 300 000 Sk, daň z príj-
mu za rok 2005 neplatí. Po vykonaní všetkých potrebných úko-
nov k auditu účtovnej závierky dospel Ing. Kadlec k názoru, že
účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvis-
lostiach finančnú situáciu SKSI k 31. 12. 2005. Následne vysvetlil
rozdiel medzi termínmi – výnosy a príjmy a náklady a výdaje
a podrobnejšie informoval o súčasnej finančnej situácii SKSI.

Prof. Majdúch informoval, že na základe nedostatkov ziste-
ných pri vnútornej kontrole hospodárenia SKSI za rok 2005, boli
prijaté opatrenia pre odstránenie zistených nedostatkov.

Ing. Vrábel ako predseda Dozornej rady SKSI informoval, že
v polovici mája sa uskutoční v Bratislave zasadnutie dozornej
rady a požiadal predsedu SKSI, aby na toto zasadnutie zabezpe-
čil plnenie rozpočtu SKSI v roku 2005 a správu audítora.

Ing. Ďurica požiadal o spracovanie hospodárenia jednotli-
vých regionálnych združení každý štvrťrok.

Ing. Nevický navrhol, aby sa k tabuľke o hospodárení SKSI za
jeden rok pripravoval vždy aj komentár.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Nevický, Ing. Ďurica, p. Slabejo-
vá, doc. Benko, Ing. Vrábel, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Lehocký,
Ing. Burda.

Predseda prerušil rokovanie od 13:00 hod. do 14:00 hod.

Bod 5 Prerozdelenie prostriedkov na RZ SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že predložený materiál obsahuje

prerozdelenie finančných prostriedkov na regionálne združenia
v rokoch 2004 a 2005, a čiastočne v roku 2006. Postupne bolo
prerokované prerozdelenie finančných prostriedkov v rokoch
2004 a 2005, uhradenie nákladov na regionálne združenia SKSI
za rok 2005, poskytnuté prostriedky a vyrovnanie – rok 2005.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Mišík, Ing. Urban, Ing. Hudoba, prof.
Majdúch, doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Burda, Ing. Lehocký

Bod 3 Informácia zo zasadnutia Autorizačnej komisie SKSI
Predložil: prof. Juhás
Prof. Juhás informoval o výsledkoch pracovného stretnutia

zástupcov SKSI a ČKAIT, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 2. 2006.
Predmetom tohto stretnutia bol najmä rozsah a náplň jednotli-
vých kategórií oprávnení vydávaných SKSI, zosúladenie jednotli-
vých kategórií oprávnení vydávaných ČKAIT a SKSI, dohodnutie
postupu pri vzájomnom uznávaní jednotlivých autorizačných
oprávnení vydávaných ČKAIT a SKSI. Ďalej podal informácie z 12.
zasadnutia AK a informoval o výsledkoch autorizačných skúšok,
ktoré sa uskutočnili v dňoch 21. – 22. marca 2006 v Bratislave.

Ing. Nevický navrhol zverejňovať na internetovú stránku len
výňatky zo zápisu AK, nakoľko zápis obsahuje aj osobné údaje.

Doc. Benko informoval o skúsenostiach s uznávaním vzdela-
nia a odbornej kvalifikácie stavebným inžinierom členských štá-
tov v Rakúsku a Maďarsku, ktorí postupujú v súlade s európskou
smernicou č. 89/48 EHS, kde doporučujú aj stavebným inžinie-
rom zo Slovenska trojročné adaptačné obdobie podľa čl. 1 písm.
f, alebo vykonanie odbornej skúšky podľa čl. 1 písm. g minimál-
ne z právnych predpisov. Z toho dôvodu doc. Benko navrhol,
aby bola zostavená pracovná komisia zložená z členov predsta-
venstva, autorizačnej komisie a komisie pre zahraničie, ktorá by
aktualizovala stav uznávania vzdelania a odborných kvalifikácií
stavebným inžinierom členských štátov v súlade s platnými zá-
konmi v SR a prehodnotila aktuálnosť bilaterálnych dohôd v ob-
lasti uznávania odborných kvalifikácií, pričom je dôležité prihlia-
dať na reciprocitu a požadovať zdôvodnenie zavedenia kom-
penzačných opatrení. Zároveň upozornil predstavenstvo a pred-
sedu predstavenstva, že v zápise č. 12 Autorizačnej komisie je po-
trebné pre uznesenie 12/8b okrem zákona 138/1992 rešpektovať
aj zákon č. 477/2002, ktorý je platný od 1. septembra 2002.

Prof. Turček požiadal autorizačnú komisiu, aby boli autorizá-
cie udeľované len tým uchádzačom, ktorí spĺňajú všetky záko-
nom stanovené podmienky.

Diskusia: Ing. Nevický, doc. Benko, Ing. Lehocký, prof. Tur-
ček, Ing. Mozgay, Ing. Kyseľ, Ing. Ďurica, prof. Majdúch, prof.
Juhás, Ing. Burda, Ing. Cmarková, Ing. Hanzel

Bod 4 Činnosť Komisie pre zahraničie SKSI v roku 2006
Predložil: doc. Benko
Informoval o výdavkoch SKSI na zahraničné aktivity SKSI v roku

2005 a predložil predpokladaný rozpočet na rok 2006. Požia-
dal predstavenstvo, aby sa vyjadrilo k problematike kompeten-
cie vysielania predstaviteľov SKSI na pracovné cesty do zahraničia.

Ing. Kyseľ navrhol, aby SKSI zorganizovala krátke stretnutie
k naplneniu Deklarácie z 11. zasadnutia inžinierskych organizácií.

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

Bod 7 Návrh mzdy riaditeľa Úradu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Po diskusii o pracovnej náplni pre funkciu riaditeľa Úradu

SKSI bolo dohodnuté, že v termíne do 10. 6. 2006 hospodárska
komisia SKSI zosúladí pracovnú náplň riaditeľa s návrhom mzdy.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Mišík, Ing. Nevický, Ing. Ďurica

Bod 8 Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Predstavenstva
SKSI
Predložil: Ing. Kyseľ
Ing. Kyseľ poznamenal, že predložený návrh neruší nič z do-

terajšieho znenia rokovacieho poriadku, iba ho upresňuje a do-
pĺňa. Následne boli prerokované jednotlivé zmeny v článku:

� Čl. 8 odsek 3 – súhlas
� Čl. 10 odsek 3 – súhlas
� Čl. 10 odsek 2 – súhlas
� Čl. 10 odsek 4 – zmena: na požiadanie najmenej 4 členov
� Čl. 10 odsek 5 – súhlas
� Čl. 10 odsek 8 - súhlas
� Čl. 10 odsek 9 - súhlas
� Čl. 10 odsek 12 - súhlas
Diskusia: Ing. Mišík, Ing. Hudoba, doc. Benko, Ing. Hanzel,

Ing. Mozgay

Bod 9 Kontrola uznesení z 11. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia z 10. zasadnutia predstavenstva č. 10.19 a 10.20

trvajú priebežne. Uznesenia z 11. zasadnutia predstavenstva č. 11.10,
11.11, 11.19 trvajú priebežne; ostatné uznesenia boli splnené.

Bod 10 Rôzne
Predložil: prof. Majdúch
� Prof. Majdúch podal informáciu o prehľade poistných
udalostí evidovaných k 30. 3. 2006 pre poistenie SKSI
za dve poistné obdobia. Predstavitelia ČSOB poisťovne, a. s.,
by radi osobne prerokovali jednu poistnú udalosť
s predstaviteľmi SKSI.
� Doc. Benko navrhol, aby úrad poskytol na požiadanie
členov právnu pomoc pri riešení poistných udalostí.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch, Ing. Ďurica,

Ing. Burda, doc. Kolcun, Ing. Nevický, Ing. Cmarková, Ing. Hudo-
ba, Ing. Lužica

� Ing. Nevický navrhol prerokovať otázku možnosti
postgraduálneho vzdelávania pre inžinierov pre kategóriu A1.
Diskusia: prof. Juhás, Ing. Kyseľ
� Ing. Lužica informoval o prieskume k problematike
metodického pokynu k oceneniu služieb.
� Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností
Eurogabions, s. r. o., a Geoconsult, spol. s r.o., za kolektívnych
členov SKSI ako právnické osoby, o prihláške Janoška
Mareka za dobrovoľného člena SKSI a žiadosť o uznanie
v Českej republike.
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� Prof. Majdúch navrhol, aby bolo nasledujúce rokovanie
predstavenstva dvojdňové, a konalo sa v dňoch 23. – 24. 6.
2006 v Košiciach.
� Ing. Durbák informoval, že všetky príspevky za SKSI
do 3. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V-4 boli
predložené a preložené do anglického jazyka a zaslané
poľskej strane.
� Doc. Benko informoval o možnosti elektronického slovníka
k Eurokódom.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Lužica

Bod 11 Návrh uznesení z 12. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Uznesenia z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schva-

ľované priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 7. 4. 2006 o 19:00 hod.

Uznesenia

z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 12.1
Predstavenstvo schvaľuje doc. Benka a Ing. Burdu za overo-

vateľov zápisu z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 11. Proti: 0. Zdržali sa: 2. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program. V bode 10

budú doplnené informácie o organizácii akcie „Malej V-4“, o prob-
lematike uznávania odborných kvalifikácií, a o metodickom poky-
ne k oceneniu služieb.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.3
Predstavenstvo schvaľuje zloženie pracovných skupín k jed-

notlivým témam k návrhu stavebného zákona (bez titulov):
� téma 1 – Úloha investora, generálneho projektanta,
generálneho dodávateľa a vzťahy medzi nimi – Nevický,
Kyseľ, Cmarková, Benko
� téma 2 – Druhy a obsah projektovej dokumentácie:
Hoťka, Jakubov, Ralbovský
� téma 3 – Stavebný dozor: Hudoba, Stasselová, Makýš
� téma 4 – Vedenie stavby: Juríček, Božík, Fučila
� téma 5 – Kategorizácia stavieb: Martinček, Matisko,
Urban, Benko
� téma 6 – Základné pojmy: Ďurďa, Nevický, Kyseľ
Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 1. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.4
Predstavenstvo schvaľuje návrh modulu vzdelávania k energe-

tickej hospodárnosti budov – organizačným garantom je SKSI, od-
borným garantom sú Stavebná fakulta STU v Bratislave a Stavebná
fakulta TU v Košiciach. Predstavenstvo ukladá svojim členom pri-
pomienkovať návrh v termíne do 19. 4. 2006. Predstavenstvo ukla-
dá predsedovi zabezpečiť vytvorenie jednotného modulu vzdelá-
vania a prerokovať organizačné a hospodárske veci s dekanmi fa-
kúlt. Začiatok vzdelávania sa predpokladá v septembri 2006.

Za: 11. Proti: 0. Zdržali sa: 3. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.5
Predstavenstvo berie na vedomie navrhovaný časový harmono-

gram seminárov k zavádzaniu Eurokódov do praxe a ukladá pred-
sedovi rokovať so SÚTN o spolupráci pri organizovaní seminárov.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o podujatí „Stret-

nutie na hranici“. Ukladá predsedovi SKSI rozposlať informačný
materiál na RZ SKSI a ukladá predsedom výborov RZ SKSI nahlá-
siť zoznam účastníkov v termíne do 15. 6. 2006.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave príprav

zasadnutia inžinierskych organizácií krajín V-4 a ukladá komisii
zabezpečiť akciu.

Za: 14. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.8
Predstavenstvo schvaľuje návrh na umiestnenie pamätnej ta-

bule na vybranom objekte v Kremnici počas 13. zasadnutia inži-
nierskych organizácií krajín V-4 v októbri 2006, vrátane finanč-
ného zabezpečenia.

Za: 14. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.9
Predstavenstvo berie na vedomie kontrolu hospodárenia za

rok 2005. Problematika sa uzavrie na úrovni predstavenstva po
správe predloženej dozornou radou.

Za: 14. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1

Uznesenie 12.10
Predstavenstvo schvaľuje pridelené finančné prostriedky na

účty RZ SKSI podľa zálohového vyplatenia v roku 2004 v celko-
vej sume 2 280 000,- Sk.

Za: 8. Proti: 1. Zdržal sa: 4. Nehlasoval: 1. Neprítomný:1

Uznesenie 12.11
Predstavenstvo schvaľuje prerozdelenie prostriedkov na rok

2005 podľa schválenia Valným zhromaždením SKSI v celkovej
sume 4 230 682,- Sk. Predstavenstvo schvaľuje prerozdelenie
prostriedkov na rok 2006 podľa schválenia Valným zhromažde-
ním SKSI zálohovo v sume 1 320 990,- Sk. Predstavenstvo ukla-
dá predsedovi SKSI previesť prostriedky na účty RZ SKSI v termí-
ne do 14. 4. 2006.

Za: 14. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný:1

Uznesenie 12.12
Predstavenstvo berie na vedomie Správu predsedu Autori-

začnej komisie.

Uznesenie 12.13
Predstavenstvo schvaľuje komisiu pre prípravu novely záko-

na č. 138/1992 Zb. pod vedením Ing. Nevického, ktorá spracuje
požiadavky SKSI v termíne do 15. júna 2006. Komisia bude pra-
covať v zložení: Ing. Nevický, Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ, Ing. Ur-
ban, Ing. Hudoba, prof. Juhás, doc. Benko, Ing. Mišík, Ing. Mar-
tinček, Ing. Cmarková.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.14
Predstavenstvo berie na vedomie návrh činnosti komisie pre

zahraničie na rok 2006 a schvaľuje predložený rozpočet. Pred-
stavenstvo poveruje podpredsedu pre zahraničie doc. Benka
delegovať zástupcov SKSI na jednotlivé akcie v zahraničí.

Za: 12. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 3
Uznesenie 12.15
Predstavenstvo berie na vedomie návrh mzdy riaditeľa Úradu

SKSI a ukladá Ing. Mišíkovi s hospodárskou komisiou zosúladiť pra-
covnú náplň riaditeľa s návrhom mzdy v termíne do 10. 6. 2006.

Za: 11. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomní: 3

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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Uznesenie 12.16
Predstavenstvo schvaľuje návrh na zmenu Rokovacieho po-

riadku Predstavenstva SKSI.
Za: 12. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.17
Predstavenstvo berie na vedomie prehľad poistných udalostí pri

poistení SKSI a ukladá predsedovi zabezpečiť právnu poradňu na
pomoc autorizovaným inžinierom pri riešení škodových udalostí.

Za: 12. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o spracovávaní

metodického pokynu oceňovania služieb a ukladá predsedovi
zabezpečiť rokovania na pokračovaní v spracovaní metodické-
ho pokynu.

Za: 11. Proti: 0. Zdržal sa: 2. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.19
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ukončení prác na

príspevkoch do 3. dielu publikácie Technické pamiatky krajín V-4.

Uznesenie 12.20
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky spoločností Eurogabi-

ons, s. r. o., a Geoconsult, spol. s r. o. za kolektívnych členov
SKSI ako právnické osoby, o prihláške Janoška Mareka za dob-
rovoľného člena SKSI a žiadosť o uznanie Janoška Mareka auto-
rizácie v Českej republike.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2

Uznesenie 12.21
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

obdobie január – marec 2006.
Za: 12. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomní: 2

zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: doc. Dipl. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,

Ing. Jaroslav Burda
predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Poistné udalosti ASI v roku 2005

VYTVORENIE PRÁVNEJ PORADNE

Dňa 19. 4. 2006 sa uskutočnilo rokovanie zástupcov ČSOB
Poisťovňa, a. s. a EuroFin, a. s. a SKSI, na ktorom poisťovňa predlo-
žila prehľad poistných udalostí evidovaných k 19. 4. 2006 za rok
2005. ČSOB Poisťovňa, a. s. eviduje spolu 18 nahlásených prípa-
dov poistných udalostí v celkovej finančnej hodnote 9 261 619,-Sk.

Z toho boli vyplatené 3 poistné udalosti v celkovej hodnote
88 619,- Sk. V troch prípadoch sa nepreukázala vina autorizova-
ného inžiniera. V štyroch prípadoch prebieha šetrenie likvidácie

poistnej udalosti v celkovej hodnote 9 173 000,- Sk. ČSOB Pois-
ťovňa, a. s. si vyžiadala od poškodených ďalšie písomné stano-
viská, ktoré do 19. 4. 2006 ešte neboli doručené ČSOB Poisťov-
ni, a. s. Poisťovňa spolu s EuroFin, a. s. tieto nahlásené poistné
udalosti uzavrie do 3. 5. 2006, a správu vyhodnotenia škodo-
vosti za rok 2005 zašle následne na Úrad SKSI.

Zástupcovia ČSOB Poisťovňa, a.s. a EuroFin, a. s. predložili
Komore taktiež prehľad nahlásených poistných udalostí v roku 2006
(do 19. 4. 2006) v celkovom počte 6 poistných udalostí v celkovej
finančnej výške 1 609 000,- Sk. Všetky prípady sú v štádiu šetrenia.

Ku dňu 19. 4. 2006 bolo uzavretých 2308 poistných zmlúv
autorizovaných inžinierov v celkovej finančnej výške 5 099 556,-
Sk, 19 poistných zmlúv pre činnosti stavbyvedúci a stavebný
dozor v celkovej výške 72 251,- Sk a 7 zmlúv alikvotného pois-
tenia v celkovej finančnej výške 45 928,- Sk.

Úrad SKSI pravidelne sleduje nahlásené poistné udalosti
ČSOB Poisťovňou, a. s. a v záujme pomôcť autorizovaným inži-
nierom vytvoril právnu poradňu prostredníctvom Úradu SKSI.

Právnu poradňu vykonávajú na základe dohody JUDr. Jan-
ka Hazlingerová a JUDr. Oľga Kopšová. Prostredníctvom práv-
nej poradne bude Komora poskytovať autorizovaným inžinie-
rom (len písomnou formou) právne poradenstvo a odpovede na
otázky týkajúce sa právnych prípadov v súvislosti s poistením
zodpovednosti za škody a odporúčania prijateľných riešení,
ale nebude zastupovať autorizovaného inžiniera v súdnych spo-
roch. Žiadateľ – autorizovaný inžinier sa musí obrátiť na svojho
advokáta.

Otázky a sporné záležitosti môžu autorizovaní stavební inži-
nieri adresovať riaditeľovi úradu, ktorý zabezpečí sprostredkova-
nie obdržanej informácie právnej poradni, e-mail: mozgay@sksi.sk
alebo poštou Ing. Vojtech Mozgay, riaditeľ Úradu SKSI, Mýtna 29,
P. O. Box 10, 810 05 Bratislava, fax: 02/5244 4093.

Ing. Vojtech Mozgay,
riaditeľ Úradu SKSI

V záujme ochrany

inžinierskeho povolania

Populizmus a diletantizmus má spoločný zdroj. V súčasnosti
veľa občianskych organizácií „zákonite“ môže sformovať právo
k tomu, aby vyjadrili svoj neprofesionálny názor a mohli tak
ovplyvňovať štát a nútiť ho k nezmyselným rozhodnutiam. Prečo
by tak nerobili, keď ombudsman, ochranca ľudských práv, má
právo vyjadriť sa aj k technickým problémom! V oblasti vedy
a umenia sa môže uplatňovať diletantizmus rôzne. V opernom
speve asi ťažšie, lebo ten, kto nemá hlas, ťažko môže napodob-
ňovať Pavarottiho. Žiaľ, v oblasti vedy a techniky (aj v politike)
áno, keďže na zavádzanie neinformovaných ľudí existujú neob-
medzené možnosti.

Prax vo svete je taká, že popri politike sa diletantizmus obja-
vuje v prvom rade v súvislosti s inžinierskymi dielami. Je to veľmi
nebezpečné, lebo rozvoj pre budúcnosť ľudstva a pre jeho dlho-
dobú existenciu je nenahraditeľný. Technický rozvoj je nevyhnut-
ný, ako aj odborná ochrana prírodných hodnôt. Ale sú neprijateľ-
né „politické“ realizácie odborne vypracovaných projektov. Pre-
kážky laikov sú vždy škodlivé. A ak sa autori týchto výrokov
nikdy nevezmú na zodpovednosť, môžu vyvolať ďalšie katastro-
fy. Bolo by rozumnejšie viac si vážiť tvorcov úspešných projek-
tov, a nie favorizovať tých, ktorí pôsobia škody neodbornými
vyjadreniami.

Ospravedlňujúci postoj k diletantizmu sa zakladá na tom, že
v záujme vyjadrenia názoru, ktokoľvek bez následkov môže uve-
rejniť svoj neodborný názor. Kto je za to zodpovedný?! Krvopot-
ne získaná veda by mala byť minimálne na jednej úrovni, ak nie
vyššie od slobodne vyjadreného názoru, má to byť úcta k etike
a je to aj záujem národa.

ZMENA ČLENOV DOZORNEJ RADY

Funkcie člena v Dozornej rade SKSI sa vzdali Ing. Veronika
LUČANSKÁ , Ing. Koloman PRÓNAY a Ing. Štefan RAJČAN.
Na ich miesta nastúpili náhradníci: Ing. Igor KLAČKO, Ing. Ladi-
slav JANEČEK a Ing. Dušan KOPTÁK.
Odstupujúcim členom SKSI ďakujem za vykonanú prácu v do-
zornej rade, prajem im veľa pracovných i osobných úspechov
a novým členom chcem popriať veľa entuziazmu a úspe-
chov v plnení si povinností spojených s výkonom funkcie v DR.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., predseda SKSI
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Demagógia v profesionálnych otázkach neprináša iba hos-
podárske škody, ale diskredituje vedu a odbornú obec. Kto je
zodpovedný za to, že turbíny hydrocentrály Nagymaros (nie
Gabčíkovo) sa zabudovali ako dar do rakúskej hydrocentrály
Freudenau, kde maďarské turbíny už päť rokov vyrábajú najeko-
logickejšiu energiu vo svete. V Maďarsku zabránili výstavbe hyd-
rocentrály Nagymaros na základe predpokladaných ekologic-
kých katastrôf. Ako je to? V oblasti ochrany životného prostre-
dia je Rakúsko príkladom. Táto hydrocentrála v Rakúsku je v súla-
de s ochranou životného prostredia, ale v Maďarsku nie. V Maďar-
sku sa na verejnosť môžu dostať iba stanoviská občianskych or-
ganizácií namiesto odborných. Diletantizmus teda vylučuje
morálku a uplatnenie vedy a techniky.

Úlohou inžinierov je už tisícročia, že nezávisle od politic-
kých snáh, rozvoju spoločnosti napomohli technickými dielami

a tak slúžili spoločnosti. Sme už v EÚ s venom na hrbe, nesplave-
ným Dunajom. Dunaj je na našom kontinente najdlhšia rieka, má
najväčší hospodársky význam, spája dve moria, tento veľtok má
dĺžku 3500 km a kvôli nízkej hladine vody je nesplaviteľný iba
na úseku v Maďarsku. Vďaka neodborným stanoviskám v roku
2003 na maďarskom úseku Dunaja bola zastavená lodná dopra-
va na dva mesiace. Je známe, že vo svete je lodná doprava naje-
kologickejšia a najlacnejšia doprava. Nemecká strana v súčas-
nosti urguje splaviteľnosť Dunaja po celej jej dĺžke.

Dokedy môže Maďarsko zavádzať EÚ? Veríme, že dlho nie.
Dúfame, že v EÚ sa uplatnia iba vysoko odborné stanoviská.

Zdroj: Dr. Kozár Miklós, univerzitný profesor, doktor prírodných
vied „Mérnökújság“ – preložil Ing. Vojtech Mozgay
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Na stránkach nášho časopisu Projekt – Stavba č. 2/2006
zoznamujeme členov SKSI s pripravovanou odbornou exkurziou
vo vybraných realizovaných energeticky úsporných budovách
v Rakúsku. V rámci zájazdu sa uskutočnia odborné prednášky
s kvalitným prekladom, diskusie s autormi a realizátormi, ako aj
obhliadka stavieb. Okrem troch nových energeticky pasívnych
domov si účastníci prezrú aj úspešne rekonštruovaný domov
dôchodcov rakúskom meste Weiz.

Odborná exkurzia je zameraná na všetky profesijné oblasti
autorizovaných inžinierov a organizuje ju Regionálne združenie
SKSI v Bratislave.

Jednodňový zájazd sa uskutoční dňa 20. júna 2006.

Celková cena, v ktorej sú zahrnuté náklady na dopravu, obed,
večeru, honoráre rakúskych odborníkov a slovenského tlmočníka,
prenájom prednáškových miestností a poistenie je cca 3900,- Sk.

Členovia RZ SKSI Bratislava zaplatia 50 % nákladov, t. j.
1950,- Sk. V prípade záujmu účastníkov z iných regiónov sa
úhrada bude realizovať po konzultáciách s vedením jednotli-
vých RZ SKSI. V prípade väčšieho záujmu z mimobratislavských
regiónov bude možné odbornú exkurziu realizovať v druhom pol-
roku 2006 z vybraného miesta ako jednodňovú alebo dvojdňovú.

Vyplnenú návratku pošlite na adresu RZ SKSI Bratislava, Mýtna
29, 810 05 Bratislava, fax: 02/5244 4093, e-mail: sksi@sksi.sk
do 20. mája 2006.

Akcia sa uskutoční v prípade dostatočného počtu prihláse-
ných, ktorým následne zašleme podrobný program zájazdu.

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.,
prednosta RZ SKSI Bratislava

Ing. Jozef Varhaník, Ing. Ján Rybár, Ing. Alexej Zavodnov, Ing. Rudolf Lachkovič, Ing. Andrej Soták,
RNDr. Ivan Pivoluska, Ing. Marian Trnik, Oliver Brodňan, Ing. Peter Tittel, Dpt. Jozef Dugovič, Ing. Petr Musil,

Ing. Václav Kořínek, Ladislav Szabó, Ing. Jaroslav Vida, Ing. Alexander Ekstein, Ing. Ján Voskár,
Jozef Hossa, Ing. Juraj Lorenčík, Ing. Pavol Babík, Ing. Ján Giba, Ing. Ivan Babiak, Dušan Šlauka,
Ing. Jaroslav Ďurmek, Ing. Ján Bielický, Ing. Július Furmaník, Marek Kováčik, Ing. Jozef Kolárik,

Ing. Juraj Paľo, Ing. František Skrežina, Ing. Oľga Szabóová, Ing. Alexandra Meliorisová,
Ing. Bernardína Vojteková, Ing. Janka Košková, prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD.,

Ing. Dušan Kuba-Danaj, Stanislav Pršek

JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti – Apríl 2006

NÁVRANÁVRANÁVRANÁVRANÁVRATKATKATKATKATKA

Meno a priezvisko:..........................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska:............................................................................................................................................................................

e-mail: ................................................................................................. tel. č.: ......................................................... ...................................

� zúčastním sa jednodňovej exkurzie dňa 20. 6. 2006 s odchodom z Bratislavy

� mám záujem o jednodňovú (dvojdňovú) odbornú exkurziu v 2. polroku 2006 z miesta sídla RZ SKSI

v ....................................................................................................................................................................................................................
Poznámka: v prípade záujmu vyznačte krížikom x

����� �����
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Seminár v rozsahu 8 hodín sa uskutoční v termínoch:
5. mája 2006 v Banskej Bystrici, BB EXPO, s. r. o., ul. ČSA 12
24. mája 2006 v Košiciach na Priemyselnej ul. č. 7,
30. mája 2006 v Bratislave, v Kongresovom centre Techno-

pol na Kutlíkovej ul. č. 17.
Účastnícky poplatok je 1950,- Sk (bez DPH) a pre členov

Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, členov Slovenskej
komory stavebných inžinierov a členov Odborového zväzu Stav-
ba SR je poplatok 1600,- Sk (bez DPH).

Viac informácií môžete získať na tel. č.: 02/6828 6617 alebo na
e-mailovej adrese: intenziva@intenziva.sk alebo na webovej stránke
www.intenziva.sk, kde si môžete stiahnuť aj záväznú prihlášku.

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť,
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.,

v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov,
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska,
Stavebnou fakultou STU v Bratislave,
VVÚPS NOVA, výskumno-vývojový ústav
pozemných stavieb, s. r. o.

Vás pozývajú na seminár

RIEŠENIE A FINRIEŠENIE A FINRIEŠENIE A FINRIEŠENIE A FINRIEŠENIE A FINANCANCANCANCANCOOOOOVVVVVANIEANIEANIEANIEANIE
OBNOOBNOOBNOOBNOOBNOVY BVY BVY BVY BVY BYYYYYTTTTTOOOOOVÉHO FVÉHO FVÉHO FVÉHO FVÉHO FONDUONDUONDUONDUONDU

1. júna 2006, Poprad, 2. kongresová sála, Mestský úrad,
Popradské námestie 2802/3

Mediálni partneri: EUROSTAV, STAVBA, ASB, ABC reklama,
www.konferencie.sk
Cieľ seminára: oboznámiť odbornú a laickú verejnosť s mož-

nosťami riešenia a financovania komplexnej obnovy bytových
stavieb (s ohľadom na životný cyklus stavebných výrobkov a kon-
štrukcií, zateplenie obalového plášťa budovy, strechy, otvorové
konštrukcie, výťahy, termostatické vyregulovanie objektu, vý-
mena zdravotnotechnickej inštalácie a elektroinštalácie).

Cieľová skupina: zástupcovia spoločenstiev vlastníkov by-
tov, správcovia bytových domov, bytové družstvá, dodávatelia
a realizátori stavieb, projektanti.

Odborní garanti: Ing. Pavol Giller, vedúci oddelenia ekono-
miky bývania, MVRR SR a prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedúci
katedry KPS, SvF STU v Bratislave

Organizačný garant: Vzdelávacie a konferenčné centrum In-
tenzíva, s. r. o.

Prípravný výbor: Ing. Tibor Budvesel, VKC Intenzíva, s.r.o,
Ing. Pavol Giller, MVRR SR, Ing. Myron Majdák, ZSPS, prof. Ing.
Dušan Majdúch, PhD. SKSI, prof. Ing. Anton Puškár, PhD. SvF
STU v Bratislave, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. VVÚPS-NOVA,
s.r.o., Bratislava

Sekretariát akcie:
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva s.r.o.
Ing. Eugénia Kiselyová, manažérka projektu
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel.: 02/6828 6706, tel./fax: 02/6828 6574,
e-mail: konferencie@intenziva.sk, www.intenziva.sk

Slovenská komora stavebných inžinierov usporiada

2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku
konferenciukonferenciukonferenciukonferenciukonferenciu
OBNOOBNOOBNOOBNOOBNOVVVVVA UŽÍVA UŽÍVA UŽÍVA UŽÍVA UŽÍVAAAAATEĽSKÝCHTEĽSKÝCHTEĽSKÝCHTEĽSKÝCHTEĽSKÝCH
A ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVA ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVA ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVA ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOVA ENERGETICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOV

5. október 2006, kaštieľ Topoľčianky, Slovensko

Hlavné témy konferencie:
� úloha inžiniera pri riešení energetických problémov budov,
� súčasný stav budov budovaných hromadne v 2. polovici
20. storočia,
� právne a technické predpisy v krajinách V4,
� úloha inžiniera pri prispôsobovaní technických noriem
v rámci krajín V4 a EÚ,
� uznávanie oprávnení a kvalifikácií inžinierov krajín V4 a EÚ.
Rokovací jazyk konferencie je jazyk slovenský, český, poľský,

maďarský a anglický. Tlmočenie bude zabezpečené individuál-
ne. Zborník z konferencie bude publikovaný v slovenskom, čes-
kom a anglickom jazyku.

Abstrakt. Prihlášku príspevku je potrebné zaslať čo najskôr
spolu s príspevkom (abstraktom prednášky) v rozsahu do 300
slov. Text abstraktu je potrebné zaslať aj v anglickom jazyku.

Prihlášku príspevku je potrebné zaslať v čo najskoršom ter-
míne na e-mailovú adresu sekretariátu konferencie: Mgr. Diana
Zlatňanská, e-mail: zlatnanska@sksi.sk (do predmetu napísať:
„2. Vyšehradská konferencia“), tel.: 02/5249 5043.

Požiadavky na úpravu a rozsah príspevku budú zaslané auto-
rom prijatých príspevkov.

Dôležité termíny:
do 15. 5. 2006 – prijímanie prihlášok príspevkov
(abstraktov prednášky)
do 20. 5. 2006 – oznámenie o prijatí prihlášky príspevku
(abstraktu prednášky)
do 15. 7. 2006 – zaslanie celého textu príspevku
do 15. 8. 2006 – záväzná pozvánka pre autorov prednášok

Odborný garant: prof. Ing. František Ohrablo, PhD.
Organizačný výbor:
predseda: Ing. Ján Kyseľ
členovia: prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD., Ing. Miloš Nevický,

PhD., Viera Slabejová, Diana Zlatňanská
Účastnícky poplatok
Pozvaní účastníci 13. stretnutia inžinierskych komôr krajín V-4

a prednášatelia neplatia účastnícky poplatok.
Ďalšie informácie možno získať na webovej stránke

www.sksi.sk a na sekretariáte konferencie: Mgr. Diana Zlatňan-
ská, Úrad SKSI, Bratislava, tel.: 02/5249 5043, fax: 02/5244 4093, e-
mail: zlatnanska@sksi.sk

Pracovné podmienky v krajinách EÚPracovné podmienky v krajinách EÚPracovné podmienky v krajinách EÚPracovné podmienky v krajinách EÚPracovné podmienky v krajinách EÚ
Stavebníctvo a BOZP v krajinách EÚStavebníctvo a BOZP v krajinách EÚStavebníctvo a BOZP v krajinách EÚStavebníctvo a BOZP v krajinách EÚStavebníctvo a BOZP v krajinách EÚ

Seminár je určený strednému a vrcholovému manažmentu
stavebných firiem, manažmentu malých a stredných firiem a pre
živnostníkov. Účastníci sa oboznámia s podmienkami podnika-
nia v krajinách Európskej únie, bližšie s podmienkami v Portugal-
sku, Španielsku a Fínsku, oboznámia sa s platnými smernicami
EÚ pre oblasť BOZP v stavebníctve.

KonferenciaVÝZVA

Seminár

Seminár
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Slovenský zväz stavebných inžinierov
Slovenská komora stavebných inžinierov
EUROPAHAUS Bratislava
Prvá stavebná sporiteľňa Bratislava
Únia miest Slovenska Bratislava

Vás pozývajú na medzinárodné sympózium

„ČLOVEK V MESTE“„ČLOVEK V MESTE“„ČLOVEK V MESTE“„ČLOVEK V MESTE“„ČLOVEK V MESTE“
v dňoch 21. – 22. júna 2006 v Bratislave

Čestné predsedníctvo: Ing. arch. Peter Beňuška, PhD., EUROPA-
HAUS Bratislava, Ing. Imrich Béreš, Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.,
prof. Ing. Ján Čelko, PhD, ŽU, SvF Žilina, prof. Ing. Bohuš Kováč, PhD,
FA STU, Bratislava, prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD, SKSI , Dr. h. c. prof.
Ing. Viera Medelská, DrSc., SZSI, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD, SvF
STU Bratislava, prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, CSc., SAS

Záštitu nad sympóziom prevzali: Ivan Gašparovič, prezident
SR, Andrej Ďurkovský, primátor Hl. mesta SR Bratislava

Prípravný výbor: Dr. h. c. prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.,
SZSI, Ing. Igor Dula, CSc., Mestský parkovací systém, Bratislava,
Ing. Rudolf Surový, Bratislavská parkovacia služba, Bratislava,
Ing. Anna Kollárová, SZSI, Ing. Mária Stasselová, SZSI

Ciele sympózia: Ciele sympózia „Človek v meste“ sme stano-
vili na objasnenie humanizácie podmienok pohybu človeka v meste:

� príčin pohybu peších
� realizácie pohybu (pešo, B, MHD, OA)
� hybnosti peších a spôsobu jej znižovania
� možnosti zvýšenia bezpečnosti peších v meste
Chceme preto zdôvodniť a definovať:
A) Východiskové podmienky:
� Primárny význam a funkcia človeka v meste
� Potreba naplnenia funkcií človeka v meste
� Je postavenie človeka/automobilu v meste dominantné?
Prečo?
� Prepravné nároky človeka v meste
� Rozmiestnenie zdrojov a cieľov – ich vzájomná poloha
– vzdialenosť
� Deľba prepravnej práce
� Prognóza hybnosti a nehodovosti peších
B) Organizačné opatrenia a riešenia
� Stanovenie prepravných nárokov

� podľa účelu
� medzi zdrojmi a cieľom
� v charakteristických obdobiach

� Optimálna/možná deľba práce: pešo, bicyklom, MHD/HD, ID
� Možnosti a nutnosti segregácie peších:

� úplnej
� čiastočnej
� integrácie peších s inými dopravami, so zreteľom
na estetické a ekologické nároky mesta

� Preprava osôb mimo konkrétnych/existenčných/
pracovných prepráv
C) Technické a stavebné opatrenia
� pri segregácii (optické, stavebné)
� dôsledky riešení na:

� bezpečnosť peších a funkčnosť pohybu
� plynulosť a prednosť chodcov pred automobilovou
dopravou

Humanizácia podmienok pohybu peších v meste – má vyjad-
riť predpokladané členenie sympózia a rozdeliť jeho tézy asi takto:

1. Súčasné podmienky a možnosti pohybu peších v meste:
� poloha, význam cieľov prepravy osôb/tovarov
a vyvolávané objemy prepravy v časových a sezónnych
reláciách
� priestory, ktoré má človek k dispozícii sú:

� ostatkové, nepotrebné inými (?)
� vymedzené ako dominantné v danom priestore/ulici (?)
� podmienky a spôsoby stanovenia priestorov pre peších:
� podľa nárokov (ako stanovených?)
� podľa kompromisu s nárokmi/potrebami iných
prepravných prúdov (tovarov a služieb)

� pohyby doplnkové, nepravidelné, neplánované,
nepredvídané
2. Možnosti stanovenia, sumarizácie, kvantifikácie, hierar-

chizácie nárokov na pohyb:
� priamym zisťovaním v teréne/priestore,
� stanovením matice vzťahov,
� rozdelením pohybov do kategórií podľa účelu,
3. Podmienky stanovenia prepravnej práce osôb:
� vzdialenosť a priestorové možnosti,
� ekonomicko-prevádzkové podmienky.
4. Návrh a možnosti optimálnej symbiózy prepravných/do-

pravných prúdov v disponibilnom priestore:
� bez majorizácie, ale so zreteľom na výkony v osobách,
� možnosť a miera optimálnej segregácie dopravných prúdov,
� možnosť a miera dopravnej integrácie dopravných prúdov.
5. Riešenia:
� urbanisticko-priestorové a organizačno-prevádzkové,
� technicko-funkčné.
Cieľová skupina: sympózium je určené zástupcom štátnej

správy a miestnych orgánov (primátori, starostovia miest a obcí,
ich zástupcom v odbore dopravy) a projektantom.

Prihlášky: záväzné prihlášky zašlite do 26. 5. 2006 na adresu:
Slovenský zväz stavebných inžinierov, Mýtna 29, 811 07 Bratislava
alebo faxom: 02/5249 1302

Miesto konania: seminár sa koná v budove SvF STU, Radlin-
ského 11, vchod z ul. I. Karvaša 2 (bývalá Starohorská ul.), v zasa-
dacej miestnosti dekana SvF, 1. posch., blok C – výšková budova,
kde bude v deň zahájenia 21. 6. 2006 od 8.30 h aj prezentácia.

Viac informácií na www.sksi.sk

ZávZávZávZávZáväzná prihlášäzná prihlášäzná prihlášäzná prihlášäzná prihláškkkkkaaaaa na Medzinárodné sympózium     „Člo„Člo„Člo„Člo„Človvvvvek v mesek v mesek v mesek v mesek v mesttttte“e“e“e“e“     21. – 22. 6. 2006 v Bratislave

Meno, priezvisko, titul: ..................................................................................................................................................................................
Názov a adresa vysielajúcej organizácie: ..................................................................................................................................................
IČO: ............................................... DIČ: ..........................................tel./fax/e-mail: ....................................................................................
Adresa účastníka (vrátane PSČ):...................................................................................................................................................................
ubytovanie žiadam na deň: ����� 20. 6. � 21. 6. izba:  � jednolôžková � dvojlôžková � trojlôžková
stravovanie (R, O, V):     � 20. 6. � 21. 6. � 22. 6.
Vložné: Účastnícky poplatok vo výške 3.900,- Sk uhradíme:
� prevodným príkazom z účtu č. ...........................................................................  � v hotovosti pri prezentácii

Účastnícky poplatok v prípade neúčasti nevraciame, je možnosť vyslať náhradníka.

V..................................................................... dňa................................ ...............................................................................................
podpis a pečiatka firmy

����� �����


