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ÈÍSLO 3/2005

August – október 2005 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

V Bratislave sa dňa 30. 9. t. r. uskutočnilo 9. zasadnutie Pred-
stavenstva SKSI. Priebeh rokovania bol nezvykle pokojný, chcem
dúfať, že je to trvalý jav a nie povestné ticho pred búrkou (prí-
padne na Valnom zhromaždení 2005).

Program bol obsiahly, riešili sa mnohé dôležité problémy.

1. Vnútorné poriadky SKSI

Do vnútorných poriadkov sa zapracovali pripomienky z vý-
borov regionálnych združení, došlo k názorovej zhode na mno-
hé ďalšie časti, žiaľ, nedošlo k zhode v rozhodujúcich častiach.

Predstavenstvo pripravilo a Úrad rozposlal na kancelárie re-
gionálnych združení znenie vnútorných poriadkov na preroko-
vanie na členských schôdzach RZ s termínom do 30. 10. 2005.
Konečné znenie pre Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. 12.
2005 (pôvodný návrh 26. 11. 2005 sa musel upraviť s ohľadom na
voľby do vyšších územných celkov v tom istom termíne), pripraví
Predstavenstvo na svojom 10. zasadnutí.

Na členských schôdzach sa prerokujú návrhy týchto vnútor-
ných poriadkov:

a) Štatút SKSI
b) Štatút regionálneho združenia
c) Autorizačný a skúšobný poriadok
d) Disciplinárny poriadok
e) Etický poriadok
f) Volebný poriadok
g) Rokovací poriadok VZ

Pre orientáciu v širokej škále vnútorných poriadkov uvediem
časti s variantnými návrhmi:

A) ŠTATÚT SKSI

čl. 16 Orgány komory,
čl. 19 Správna rada

Variant A
Orgány Komory pre zabezpečenie svojej činnosti si môžu

vytvárať pomocné a poradné orgány, ktoré nemajú rozhodova-
ciu právomoc:

a) Dozornú radu,
b) Správnu radu,
c) Etickú radu

Komentár k čl. 16 Orgány Komory – variant „A“ a následne čl. 19

Návrh na ponechanie Správnej rady, ako orgánu Komory vole-
ného Valným zhromaždením sa opiera najmä o tieto argumenty:

a) Správna rada je zložená z členov volených orgánov Komory,
ktorí boli členmi zvolení na Valnom zhromaždení a tak predstavujú
širšiu reprezentáciu členskej základne,

b) Hlavné poslanie Správnej rady je zjednocovať a koordinovať
zásadné otázky činnosti Komory, prerokovávať podstatné koncepč-
né materiály Komory, čo je významné najmä z časového hľadiska
s prihliadnutím na dvojročný cyklus konania Valného zhromaždenia,

c) finančná náročnosť konania Správnej rady je zanedbateľná
(náklady na zasadnutie Správnej rady spočívajú v prenájme miest-

nosti, ak nie je bezplatné a minimálnom cestovnom) a predstavuje
iba niekoľko tisíc Sk,

d) činnosť Správnej rady, vzhľadom na skutočnosť, že rovnako
ako Dozorná rada alebo Etická komisia nemá rozhodovacie prá-
vomoci, môže pôsobiť iba pozitívne pre celkové konanie Komory.

Variant B
(2) Orgány Komory pre zabezpečenie svojej činnosti si môžu

vytvárať pomocné a poradné orgány, ktoré nemajú rozhodova-
ciu právomoc:

a) Dozornú radu,
b) Etickú radu,

Komentár:
Znenie článku nemá oporu v zákone. Správna rada je orgán,

ktorý nemôže mať rozhodujúcu právomoc a ani Valné zhromaž-
denie jej ju nemôže delegovať. Taktiež nemôže vykonávať kontrol-
nú činnosť, lebo je zložená z členov iných orgánov Komory a kon-
trolovala by činnosť vlastných členov. K tomuto účelu je ustanove-
ná Dozorná rada. Preto je to orgán zbytočne zaťažujúci admi-
nistratívu a rozpočet Komory.

V prípade potreby je možné prizvať na rokovanie Predstaven-
stva jednotlivcov, alebo celé komisie Komory, ku prerokovávaniu
dôležitých otázok vyžadujúcich si posúdenie širšieho fóra.

Článok 20
Predstavenstvo

(2) Vykonáva najmä tieto činnosti:
a) zvoláva najmenej raz za dva roky zasadnutie valného zhro-

maždenia, pripravuje a predkladá materiály pre jeho rokovanie,
b) prostredníctvom úradu Komory zabezpečuje celú admi-

nistratívno-organizačnú činnosť Komory,
c) spravuje majetok Komory a nakladá s ním v súlade s uzne-

seniami Valného zhromaždenia,
d) zostavuje návrh rozpočtu Komory, spravuje ho a zodpove-

dá za jeho plnenie,
e) prijíma a vylučuje členov Komory, chráni a presadzuje ich

záujmy,
f) schvaľuje na základe výberového konania riaditeľa úradu

Komory a určuje jeho mzdu.
g) zabezpečuje hromadné poistenie za škodu spôsobenú

vykonávaním odborných činností členov

Predstavenstvo
Slovenskej komory stavebných inžinierov

pozýva všetkých svojich členov
na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI,

ktoré sa uskutoční dňa

3. decembra 2005

Každý člen obdrží 21 dní pred konaním VZ
písomnú pozvánku s upresnením termínu, miesta, času

a programu.
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Návrh zmeny:
V ods. 2 doplniť písm. h) so znením: „schvaľuje činnosť autori-

začnej, disciplinárnej komisie, ďalej ostatných zriadených orgá-
nov a komisií a má právo zrušovať alebo pozmeňovať ich rozhod-
nutia v sporných prípadoch a v prípadoch, keď tieto prekračujú
rámec zákona alebo poslanie a základné úlohy Komory.“

Komentár:
Návrh vychádza z pohľadu, ktorý je uvedený v úvode tohto

materiálu, t.j., že ak je predstavenstvo zodpovedné pred záko-
nom a členmi Komory za činnosť a konanie Komory, musí mať
možnosť toto aj ovplyvňovať (základné demokratické právo).

Článok 21
Autorizačná komisia

Variant A
(1) Autorizačná komisia plní najmä tieto úlohy:
a) vedie Zoznam a rozhoduje o zapísaní do neho a vyčiarku-

je z neho, vydáva a odníma autorizačné a registračné osvedče-
nia a vedie ich evidenciu, autorizačné osvedčenia spolupodpisu-
je predseda autorizačnej komisie,

b) spolupracuje s predsedom skúšobnej komisie pri zostavo-
vaní skúšobných senátov pre vykonanie autorizačnej skúšky,

c) v spolupráci s ministerstvom určuje obsah a organizáciu
autorizačných skúšok, sleduje nepretržitosť vykonávania odbor-
ných činností autorizovaných inžinierov,

d) predkladá predstavenstvu a valnému zhromaždeniu sprá-
vy o svojej činnosti a záležitostiach týkajúcich sa Zoznamu,

e) určuje pravidlá na zapísanie uchádzačov do Zoznamu a do
Registra

f) vybavuje sťažnosti na odbornosť poskytovaných výkonov
a nariaďuje preskúšanie,

g) navrhuje vzor záznamníka odbornej praxe, vydáva ich
a vedie o nich evidenciu.

Variant B
Návrh zmeny č. 1:
Ods. 2 nahradiť novým znením:
(2) Autorizačná komisia plní najmä tieto úlohy:
a) dozerá na splnenie zákonných požiadaviek uchádzačmi

o zapísanie do zoznamu alebo registra, dáva pokyn na vydanie
autorizačného alebo registračného osvedčenia a predseda spo-
lupodpisuje tieto osvedčenia,

b) zisťuje a dáva podnety na vyčiarknutie zo zoznamu a re-
gistra,

c) navrhuje obsah a organizáciu autorizačných skúšok,
d) sleduje nepretržitosť vykonávania odborných činností au-

torizovaných inžinierov,
e) predkladá predstavenstvu Komory a valnému zhromažde-

niu správy o svojej činnosti a záležitostiach týkajúcich sa Zozna-
mu,

f) dozerá na správnosť a zákonnosť postupu skúšobných se-
nátov a na priebeh autorizačných skúšok,

g) vybavuje sťažnosti uchádzačov o autorizáciu na priebeh
autorizačnej skúšky,

h) vybavuje sťažnosti na odbornosť poskytovaných výkonov
autorizovaných inžinierov,

i) určuje vzor záznamníka odbornej praxe.“

Komentár:
Znenie pôvodných odstavcov v sebe zahŕňa sčasti úlohy (čin-

nosti), ktoré jednoznačne stanovuje zákon, ďalej uvádzané sú
administratívne úkony, na ktoré komisia nemá kapacity a ani
prostriedky, vykonáva ich Úrad Komory. Odstavec pod písm. f)
spadá do pôsobnosti komisie pre vzdelávanie vytvorenej pri pred-
stavenstve, Informačného konzultačného strediska a regionálnych
združení.

Ako vidieť, článkov s variantnými návrhmi nie je veľa, správ-
ny výber má však rozhodujúci vplyv na vývoj Komory.

B) ŠTATÚT REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA

čl. 9
Finančné hospodárenie

Variant A
(1) Finančné činnosti regionálneho združenia sa uskutočňujú

podľa schváleného rozpočtu Komory. Regionálne združenie má
bežný účet v banke. Na tento účet Úrad Komory zasiela v roč-
nom rozpočte schválené finančné prostriedky.

(2) S pridelenými finančnými prostriedkami hospodári regio-
nálne združenie v súlade s úlohami schválenými členskou schô-
dzou.

(3) Regionálne združenie zostavuje plán požiadaviek na fi-
nančné zabezpečenie činnosti podľa potrieb na obdobie jedné-
ho roka.

(4) Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpo-
vedá výbor RZ predstavenstvu SKSI a členskej schôdzi regionál-
neho združenia.

(5) Nevyčerpané finančné prostriedky v bežnom kalendár-
nom roku sa prenášajú v plnej výške do roku nasledujúceho.

Variant B

Zmena čl. 2
(2) Regionálne združenie financuje svoju činnosť z príjmov,

ktoré tvorí aj časť z úhrad za vykonanie skúšky.

Komentár
Toto znenie uplatňujeme za výbor RZ KE z dôvodu, že sa v Koši-

ciach vykonávajú jednak autorizačné skúšky, jednak skúšky od-
bornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov, ku
ktorým Regionálna kancelária vykoná všetky činnosti od prvého
kontaktu s uchádzačom, poskytnutie informácií, vysvetlení, for-
mulárov, kompletizáciu dokumentácie, jej predloženie odbornej sek-
cii, prípravu a vykonanie vlastných skúšok, vykonanie sľubu, zhrnutie
dokumentácie skúšok s protokolmi a portfóliami, ich odovzdávanie
Úradu SKSI a po doručení osvedčení a pečiatok ich odovzdanie
autorizovaným inžinierom, stavbyvedúcim a stavebným dozorom.

S uvedenými činnosťami sú spojené náklady na prevádzku,
administratívnu agendu, poštovné, telefonáty atď., ktoré už Úrad
SKSI nemusí vykonávať a vynaložiť.

Preto navrhujeme, aby VZ schválilo navrhovanú úpravu na zá-
klade znenia podľa variantu „B“ v čl. 9. ods. (2) písm. b) a aby VZ
odsúhlasilo pre RZ KE poskytnutie 60 % časti z výnosov skúšok
vykonaných v Košiciach do príjmov RZ Košice.

 Odporúčame, aby tento návrh sa vzťahoval rovnako na všetky
RZ, kde sa vykonávajú skúšky.

V Štatúte regionálneho združenia je teda jediný článok s va-
riantným návrhom, dobre zvážte, ktorý návrh je pre Komoru vhodný.

Chcem požiadať všetkých členov, aby na členské schôdze
regionálnych združení prišli s argumentmi o správnosti výberu
variantných riešení tak, aby sme na VZ vybrali optimálny návrh
zabezpečujúci budúcnosť Komory.

2. Zápis do Zoznamu autorizovaných stavebných
inžinierov

K publikovanej časti pripájam stanovisko Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR k autorizácii odborne spôso-
bilých technikov.
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3. Energetická hospodárnosť budov

Návrh zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov je v Národnej rade SR pred
schválením.

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetic-
kej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostre-
die v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Energetická certifikácia bude povinná pri prevode budov, pri
prenájme budovy, pri dokončení novej budovy alebo významnej
obnove existujúcej budove.

Odborná spôsobilosť je osobitnou podmienkou prevádzko-
vania živnosti – bude sa preukazovať skúškou odbornej spôso-
bilosti pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu (zá-
kona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizo-
vaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov).

Odborná spôsobilosť sa člení na:
a) tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov,
b) vykurovanie a prípravu teplej vody,
c) vetranie a klimatizáciu,
d) elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.
Odborne spôsobilým môže byť ten, kto preukáže, že má

univerzitné vzdelanie druhého stupňa
� stavebného alebo architektonického zamerania
pre odbornú spôsobilosť podľa písm. a)
� stavebného, energetického alebo strojárskeho zamerania
pre odbornú spôsobilosť podľa písm. b), c)
� elektrotechnického zamerania pre odbornú spôsobilosť
podľa písm. d)
a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej

troch rokov v oblasti projektovania stavebných konštrukcií z hľa-
diska ich tepelnotechnických vlastností alebo energetického vy-
bavenia budov.

Sledujte podrobne vývoj v tejto oblasti, Komora pripravuje
semináre a skúšky odbornej spôsobilosti.

4. Prerozdelenie finančných prostriedkov
na regionálne združenia (RZ)

Podľa metodiky schválenej na VZ 2004 je spracované pre-
rozdelenie prostriedkov na jednotlivé regionálne združenia.

Pripomínam, že podstatnú časť predpokladaných výnosov
tvoria členské príspevky na činnosť orgánov Komory – až 84,6 %,
potom časť ostatných výnosov je 15,4 %.

Konštatovanie, že do 31. 8. 2005 sú získané výnosy z člen-
ských príspevkov len na úrovni 54,4 %, je málo príjemné, až
zarážajúce.

V jednotlivých RZ je takéto plnenie uhradenia členského prí-
spevku na činnosť orgánov Komory:

Bratislava 52,9 %, Trnava 63,5 %, Žilina 56,2 %,
Banská Bystrica 62,3 % a Košice 57,1 %.
Dňa 6. 10. 2005 boli poskytnuté na účty RZ prostriedky:
Bratislava 742 100,- Sk,
Trnava 589 820,- Sk,
Žilina 411 070,- Sk,
Banská Bystrica 331 110,- Sk,
Košice 611 960,- Sk.
Je zrejmé, že RZ disponujú dostatočnými finančnými prostried-

kami na zabezpečenie činností všetkých odborných skupín. Zále-
ží na iniciatíve a aktivite členov v jednotlivých oblastiach, aby sa
radikálne zlepšili služby Komory svojim členom.

5. Vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných stavebných
inžinierov (Zoznam)

Komora rozhodla podľa § 17 ods. 1, písm. i) zákona č. 138/
1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch v znení neskorších predpisov o vyčiarknutí zo Zo-
znamu členov, ktorí si opakovane nesplnili základné povinnosti.

Predstavenstvo rozhodlo, že rovnako sa bude postupovať aj
pri členoch, ktorí neuhradili členský príspevok na rok 2005 po
uplynutí termínov podľa listu, ktorý od Komory obdržali.

Vážená/ý pani/pán inžinierka/inžinier,

zákonom č. 624/2004 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. 1.
2005, bol novelizovaný zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Na základe tohto zákona vstúpila do platnosti a účinnosti aj
nová právna úprava niektorých práv a povinností komory, jej or-
gánov a členov komory.

Podľa § 3 zákona č. 624/2004 Z. z. autorizovaným inžinierom
je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných stavebných inži-
nierov. Autorizovaný stavebný inžinier, člen SKSI, mal uhradiť člen-
ský príspevok do 31. marca 2005.

Predpokladáme, že z dôvodu zaneprázdnenia ste túto povin-
nosť prehliadli.

V zmysle bodu 1 h) § 14 zákona č. 624/2004 Z. z. Komora
vyčiarkne zo zoznamu toho, kto je v omeškaní so zaplatením
príspevku na činnosť orgánov Komory o viac ako šesť mesiacov
a nezaplatil ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to Komo-
ra písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia.

Preto Vás vyzývame, aby ste uhradili členský príspevok na rok
2005 do 5. novembra 2005, vo výške 3000,- Sk na účet SKSI:

č. účtu: 473940/1200,
konštantný symbol: 0558,
variabilný symbol: pre člena (ASI) prvé 4 čísla aut. pečiatky,
pre organizáciu IČO,
špecifický symbol: 0300.
V prípade, ak neuhradíte členský príspevok do 5. novembra

2005, Komora Vás vyčiarkne zo zoznamu autorizovaných staveb-
ných inžinierov v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení ne-
skorších predpisov.
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V prípade, ak by ste už nemali záujem o ďalšie členstvo v SKSI,
môžete využiť svoje právo a požiadať o vyčiarknutie zo zoznamu
podľa § 17 ods. 1 písm. b zákona č. 624/2004 Z .z.

Ak ste si svoje povinnosti splnili ešte pred doručením tohto
listu, považujte našu výzvu za bezpredmetnú a zašlite faxom na č.
02/ 5244 4093 fotokópiu Vašej úhrady členského príspevku.

Zvýšený záujem o autorizáciu, ako aj odbornú spôsobilosť
potvrdzuje, že postavenie Komory sa výrazne stabilizuje.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI

Zápis a uznesenia z 9. zasadnutiaZápis a uznesenia z 9. zasadnutiaZápis a uznesenia z 9. zasadnutiaZápis a uznesenia z 9. zasadnutiaZápis a uznesenia z 9. zasadnutia

Predstavenstva SKSIPredstavenstva SKSIPredstavenstva SKSIPredstavenstva SKSIPredstavenstva SKSI

konaného dňa 30. 9. 2005 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislavekonaného dňa 30. 9. 2005 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislavekonaného dňa 30. 9. 2005 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislavekonaného dňa 30. 9. 2005 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislavekonaného dňa 30. 9. 2005 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - členovia predstavenstva
(14 prítomných), predseda Výboru RZ Bratislava, predseda Au-
torizačnej komisie, predseda Disciplinárnej komisie, predseda
Etickej rady, riaditeľ Úradu SKSI, predseda Dozornej rady (zastú-
pený Ing. Petrášom, členom Dozornej rady)

Spolu: 20 účastníkov zasadnutia
Ospravedlnení: Ing. Antol, JUDr. Kopšová (predsedníčka Zdru-

ženia pre stavebné právo Slovenska)
Zasadnutie Predstavenstva otvoril predseda SKSI prof. Maj-

dúch dňa 30. 09. 2005 o 10:00 hod.

Program zasadnutia:

Bod 1:
Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov doc. Fučilu a Ing. Hudobu.
Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe ro-

kovania:
� Ing. Vrábel – návrh zaradiť do programu bod „Správa DR
z kontroly za 1. štvrťrok 2005“
� doc. Benko – návrh doplniť bod 2 programu v súlade
so schváleným programom na 8. zasadnutí predstavenstva
o body 4 až 8 podľa tohto programu
� doc. Benko – návrh prijímať uznesenia s konkrétne
stanovenými úlohami pre konkrétne osoby (osoba
zodpovedná za splnenie uznesenia) a termín splnenia úlohy
� doc. Benko – návrh zaradiť vyjadrenie k uzneseniu
predstavenstva č. 8.12 do bodu 2.3 programu
� prof. Majdúch informoval, že na 9. zasadnutie Predstavenstva
SKSI bol pozvaný prof. Trávnik, prezident Spoločnosti pre
projektové riadenie, ktorý bude stručne informovať
o činnosti a cieľoch tejto spoločnosti.
� prof. Majdúch – návrh prerokovať žiadosť Regionálneho
združenia Žilina o príspevok na akciu s Lubelskou komorou
stavebných inžinierov
� Ing. Nevický – návrh prerokovať súhlas na odkúpenie
priestorov RK Košice
� Ing. Nevický – návrh zaradiť do bodu 8 „Rôzne“ informáciu
o rokovaní zástupcov inžinierskych komôr a zväzov „Malej
V4“ (1. – 4. 9. 2005).

Bod 2:
Dokončenie programu zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI
2.1 Výsledky súťaže „Stavba roka 2005“
2.2 Činnosť technikov v oblasti projektovania
2.3 Správa z vyhodnotenia Diskusného fóra SKSI
2.4 Štatút Inžinierskeho konzultačného strediska

Bod 2.1: Výsledky súťaže „Stavba roka 2005“
Predložil: prof. Majdúch
Výsledky súťaže „Stavba roka 2005“ boli zverejnené v časo-

pise Projekt - Stavba č. 3/2005. Prof. Majdúch navrhol, aby Pred-
stavenstvo navrhlo a schválilo porotcov do komisie pre súťaž
„Stavba roka“.

Diskusia: Ing. Burda, Ing. Nevický, Ing. Kyseľ

Bod 2.2: Činnosť technikov v oblasti projektovania
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol tento bod prerokovať v rámci bodu

č. 5 programu; návrh bol prijatý.

Bod 2.3: Správa z vyhodnotenia Diskusného fóra SKSI
Predložili: doc. Fučila, doc. Benko
Materiál doc. Fučilu bol predložený na 8. zasadnutí predsta-

venstva. Doc. Benko navrhol vyjadriť sa a zaujať stanovisko pred-
stavenstva k otázkam Ing. Vasilika. Prof. Majdúch navrhol pre-
brať túto problematiku v rámci bodu 5.

Diskusia: doc. Fučila, doc. Benko, Ing. Nevický, prof. Turček,
Ing. Burda, prof. Majdúch

Bod 2.4: Štatút Inžinierskeho konzultačného strediska
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch sa poďakoval Legislatívnej komisii za pripo-

mienky k Štatútu Inžinierskeho konzultačného strediska, ktoré sú
zapracované do textu tohto štatútu. Prof. Majdúch podrobne
informoval o zmenách v texte Štatútu a vypracovaní Vnútornej
smernice SKSI o organizovaní seminárov Inžinierskeho konzul-
tačného strediska SKSI, ktorá bola predložená na rokovaní pra-
covníkov regionálnych kancelárií SKSI a Úradu SKSI, ktoré sa
konalo dňa 23. 9. 2005 v Bratislave.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Cmarková, Ing. Kyseľ
Ing. Cmarková: Pre IKS doporučujem vytvoriť profesionálne

zázemie externým odborníkom. Ako prvý cieľ by malo byť po-
skytovanie informácií členom.

Bod 3:
Kontrola uznesení zo 7. a 8. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia zo 7. zasadnutia Predstavenstva č. 7.1, 7.2, 7.3,

7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 boli
splnené. Úrad SKSI uznesenie č. 7.10 splnil, avšak stretnutie sa
neuskutočnilo. Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva č. 8.1,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 boli splnené. Uznesenia č. 8.7, 8.10, 8.11,
8.12 trvajú priebežne.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Hudoba

Bod 4:
Vnútorné poriadky SKSI – znenie návrhu
pre Valné zhromaždenie SKSI
Predložili: Ing. Nevický, prof. Majdúch
Prof. Majdúch skonštatoval, že sa podarilo sceliť väčšinu pri-

pomienok k vnútorným poriadkom SKSI. Dňa 22. 9. 2005 boli
na rokovaní Komisie pre vnútorné poriadky zapracované pripo-
mienky. Je potrebné vyriešiť otázku distribúcie vnútorných po-
riadkov SKSI členom SKSI. Prof. Majdúch navrhol termín konania
Valného zhromaždenia SKSI dňa 26. 11. 2005 v Bratislave a od-
poručil dva termíny na zasadnutie Predstavenstva, ktoré bude
predchádzať Valnému zhromaždeniu: dňa 25. 11. 2005, prípad-
ne dňa 11. 11. 2005 v Bratislave.

Záverom pozývam všetkých členov, predovšetkým mladšej
generácie, na členské schôdze – využite svoje právo aktívne
zasiahnuť do života vo vašej Komore, nájdite odvahu nazvať
veci výstižne, zapojte sa aj do funkcionárskeho aktívu, Komo-
ra bytostne potrebuje mladú krv.
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Predstavenstvo prerokovalo nasledujúce materiály: Štatút
SKSI, Štatút regionálneho združenia SKSI, Autorizačný a skúšob-
ný poriadok SKSI, Disciplinárny poriadok SKSI, Etický poriadok
SKSI, Volebný poriadok SKSI.

V termíne do 4. 10. 2005 budú na Úrad SKSI zaslané argu-
mentačné komentáre k jednotlivým variantom textov vnútorných
poriadkov SKSI, ktoré budú zahrnuté v návrhu vnútorných po-
riadkov, predloženom na Valné zhromaždenie.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, prof. Turček, prof. Maj-
dúch, doc. Benko, Ing. Durbák, Ing. Burda, Ing. Lehocký, Ing.
Mišík, Ing. Hanzel

Prof. Majdúch prerušil rokovanie Predstavenstva a privítal
prof. Trávnika, prezidenta Spoločnosti pre projektové riadenie
(www.sppr.sk), a požiadal ho o poskytnutie stručných informácií
o tejto spoločnosti. Spoločnosť pre projektové riadenie na Slo-
vensku je nezisková organizácia a je dobrovoľným spoločen-
stvom fyzických a právnických osôb zaoberajúcich sa projekto-
vým riadením. Základným cieľom je všestranná podpora profe-
sionálneho rozvoja projektového riadenia, vrátane zvyšovania
kvalifikácie, výmeny informácií a skúseností a podpory pri zavá-
dzaní softvérových systémov, certifikácií a poradenstvo.

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 13:00 do 13:30 hod.

Bod 5:
Zápis do Zoznamu autorizovaných inžinierov
a návrh na vyčiarknutie členov zo Zoznamu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o stanovisku Ministerstva výstavby

a regionálneho rozvoja SR k autorizácii odborne spôsobilých tech-
nikov. Podľa § 16 zákona č. 138/1992 Zb. na zapísanie do zozna-
mu autorizovaných inžinierov môže SKSI uznať aj iné vzdelanie
technického zamerania (v prípade sedemročnej odbornej praxe),
za ktoré sa môže považovať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
s technickým zameraním iným ako stavebným, elektrotechnic-
kým alebo strojníckym (napr. drevárskym) a vysokoškolské vzde-
lanie I. stupňa alebo stredoškolské vzdelanie so stavebným, elek-
trotechnickým alebo strojníckym, prípadne iným technickým za-
meraním. To znamená, že technici majú právo požiadať o udele-
nie výnimky zo vzdelania pri predkladaní žiadosti o autorizáciu.

Doc. Benko informoval o výsledkoch stretnutia na Stredisku
pre uznávanie dokladov o vzdelaní pri Ministerstve školstva SR,
na ktorom bola prerokovaná otázka usadených a hosťujúcich
stavebných inžinierov v rámci Európskej únie a uznávaní vzdela-
nia a odborných kvalifikácií v Európskej únii.

Pre novovymenovanú skúšobnú komisiu navrhol prof. Maj-
dúch SKSI nasledujúcich kandidátov na predsedov skúšobných
komisií:

a) pre autorizáciu:
1) prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
2) prof. Ing. František Ohrablo, PhD.

b) pre činnosť stavbyvedúci, stavebný dozor
1) doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
2) Ing. Pavol Obenau

 Prof. Majdúch požiadal členov Predstavenstva, aby prípad-
ne navrhli ďalších kandidátov na tieto funkcie.

124 členov SKSI do dnešného dňa nezaplatilo základný člen-
ský príspevok za roky 2002, 2003, 2004 a podľa zákona č. 138/
1992 Zb. komora môže vyčiarknuť zo Zoznamu toho, kto ne-
uhradil členský príspevok.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Lužica, Ing. Nevický, prof. Juhás,
Ing. Lehocký, Ing. Burda, doc. Kolcun, prof. Turček, Ing. Kyseľ,
Ing. Cmarková, Ing. Durbák, Ing. Urban

Bod 6:
Stav čerpania rozpočtu SKSI za rok 2005
Predložil: prof. Majdúch
V rámci tohto bodu boli prerokované nasledujúce materiály:
6.1 Rozpočet pre Úrad SKSI na rok 2005
6.2 Kontrola čerpania nákladov Úradu SKSI za 1. polrok 2005
6.3 Návrh úpravy schváleného rozpočtu pre Úrad SKSI
6.4 Uhradené členské príspevky členov SKSI k 31. 08. 2005
6.5 Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na RZ SKSI
6.6 Náklady uhradené Úradom SKSI za regionálne združenia

SKSI za 1. polrok 2005
Položka č. 31 „Internet a web“ by mala byť rozdelená na dve

položky: na položku „internet“ a položku „web stránka“. Takisto
by mala byť rozdelená položka č.43 „Členské príspevky iným
organizáciám“ na 2 položky – na „členské príspevky sloven-
ským organizáciám“ a na „členské príspevky zahraničným orga-
nizáciám“. Z položky č. 49 „Rezerva“ by mala byť vydelená
položka „Rezerva pre zahraničie“.

Diskusia: Ing. Burda, Ing. Mišík, doc. Benko, Ing Durbák, Ing.
Hudoba, Ing. Petráš

V rámci tohto bodu Ing. Petráš informoval o výsledkoch Sprá-
vy Dozornej rady SKSI k účelne vynaloženým prostriedkom za 1.
štvrťrok 2005.

V rámci tohto bodu bol taktiež prerokovaný príspevok na
akciu s Lubelskou komorou stavebných inžinierov na Regionálnu
kanceláriu v Žiline a otázka výšky členského príspevku SKSI.

Bod 7:
Činnosť v regiónoch
Predložili: predsedovia výborov regionálnych združení SKSI

Bod 8:
Rôzne
� prof. Majdúch informoval o návrhu vzniku Kolégia
pre technické pamiatky pri SKSI
� prof. Majdúch zdôraznil potrebu aktívne zaangažovať SKSI
v oblasti organizovania seminárov o energetickej
hospodárnosti budov
� Ing. Hanzel navrhol zmeny v Rokovacom poriadku
Valného zhromaždenia
� Ing. Nevický požiadal o súhlas na rokovanie Výboru
RZ SKSI Košice so záujemcami na kúpu bývalých priestorov
Regionálnej kancelárie SKSI Košice
� Ing. Nevický informoval o výsledkoch stretnutia
zástupcov inžinierskych komôr a zväzov „Malej V4“,
ktoré sa konalo v dňoch 01. – 04. 09. 2005 v Českej republike
� doc. Benko prerokoval záležitosti týkajúce sa zahraničia
a vysielania zástupcov SKSI na zahraničné rokovania
� doc. Benko navrhol prijať uznesenie týkajúce sa príspevkov
Ing. Vasilika v Diskusnom fóre na web stránke www.sksi.sk
� normy STN pre členov SKSI – doc. Benko bude
prostredníctvom Inžinierskych informácií a webovej stránky
www.sksi.sk informovať o výsledkoch ankety
� doc. Benko informoval o situácii Eurokódov v Európe

Bod 9:
Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI
schvaľované priebežne

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 30. 9. 2005 o 17:40 hod.

Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSIUznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSIUznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSIUznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSIUznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 9.1
Predstavenstvo schvaľuje doc. Fučilu a Ing. Hudobu za ove-

rovateľov zápisu z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9. Proti: 0. Zdržali sa: 3. Neprítomní: 2
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Uznesenie 9.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program rokovania

s pripomienkami.
Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1

Uznesenie 9.3
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť návrh porot-

cov pre súťaž Stavba roka s vedúcimi celoslovenských odbor-
ných sekcií „Pozemné stavby“ a „Inžinierske stavby“. Poradie
porotcov schváli Predstavenstvo.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.4
Predstavenstvo schvaľuje štatút Inžinierskeho konzultačného

strediska s pripomienkami.
Za: 11. Proti: 1. Zdržali sa: 2

Uznesenie 9.5
Predstavenstvo ukladá predsedovi rozposlať na regionálne

združenia (e-mailom aj poštou) návrh vnútorných poriadkov
odsúhlasený Predstavenstvom s pripomienkami v termíne do
15.10.2005. Pripomienky ku komentárom dodané do 4. 10. 2005
k variantom budú zapracované.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0. Nehlasoval: 1

Uznesenie 9.6
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov regionálnych

združení SKSI zabezpečiť členské schôdze na konečné pripo-
mienkovanie vnútorných poriadkov v termíne do 30. 10. 2005
a zaslať výsledné znenia na Úrad SKSI do 4. 11. 2005. Predsedo-
via výborov regionálnych združení SKSI súčasne nahlásia 3 kan-
didátov do Disciplinárnej komisie.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1

Uznesenie 9.7
Predstavenstvo odporúča predsedom komisií zvolať roko-

vanie na vyjadrenie sa k príslušnej časti vnútorných poriadkov
v termíne do 30. 10. 2005 a zaslať výsledné znenia na Úrad SKSI
do 4. 11. 2005.

Uznesenie 9.8
Predstavenstvo ukladá predsedovi zvolať 10. zasadnutie Pred-

stavenstva dňa 11. 11. 2005 v Bratislave.
Za: 11. Proti: 0. Zdržali sa: 3

Uznesenie 9.9
Predstavenstvo zvoláva Valné zhromaždenie a ukladá pred-

sedovi organizačne zabezpečiť rokovanie Valného zhromažde-
nia dňa 26. 11. 2005 v Žiline.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zápise do

Zoznamu autorizovaných inžinierov a stanovuje komisiu v zlo-
žení prof. Juhás, Ing. Nevický a doc. Benko na vytvorenie smerni-
ce pre hosťujúcich a usadených autorizovaných inžinierov v ter-
míne do 5. 11. 2005.

Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1

Uznesenie 9.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o voľbe predse-

du Skúšobnej komisie; problematika sa dorieši po konaní Valné-
ho zhromaždenia v novembri 2005.

Uznesenie 9.12
Komora podľa § 17, odsek 1, písmeno i) zákona č. 138/1992

Zb. v znení neskorších predpisov rozhodla o vyčiarknutí zo zo-
znamu autorizovaných inžinierov členov podľa priloženého zo-

znamu. Po uplynutí 30 dní bude zoznam zverejnený na webovej
stránke a zoznam sa zašle na Ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja SR pre možnosť informovania stavebných úradov.

Za: 13. Proti: 1. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.13
Predstavenstvo berie na vedomie čerpanie nákladov Úradu

SKSI za 1. polrok 2005 a schvaľuje návrh úpravy schváleného roz-
počtu pre Úrad SKSI na rok 2005 vo výnosovej i nákladovej časti.

Za: 13. Proti: 1. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.14
Predstavenstvo berie na vedomie Správu Dozornej rady SKSI

k účelne vynaloženým prostriedkom za 1. štvrťrok 2005.

Uznesenie 9.15
Predstavenstvo schvaľuje požiadavku RZ Žilina na príspevok

vo výške 24.000,- Sk na akciu s Lubelskou komorou stavebných
inžinierov a ukladá predsedovi uhradiť príspevok z rozpočtu SKSI.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.16
Predstavenstvo schvaľuje návrh prerozdelenia finančných

prostriedkov na regionálne združenia SKSI podľa schválenej
metodiky. Ukladá predsedovi zabezpečiť prevod prostriedkov
na účty regionálnych združení SKSI v termíne do 5. 10. 2005.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.17
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Durbáka za vedúceho pracov-

nej skupiny Kolégia pre technické pamiatky a schvaľuje predbež-
né náklady z rozpočtu SKSI do výšky 30.000 Sk.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0. 1 neprítomný

Uznesenie 9.18
Predstavenstvo ukladá doc. Fučilovi začať rokovania o zabez-

pečení odborných seminárov o energetickej hospodárnosti budov.
Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.19
Predstavenstvo súhlasí, aby Výbor Regionálneho združenia SKSI

Košice rokoval so záujemcami o kúpu bývalých priestorov RK Košice.

Uznesenie 9.20
Predstavenstvo ukladá predsedovi pozvať Ing. Vasilika na

osobný rozhovor k uzneseniu Predstavenstva č. 8.12.
Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0

Uznesenie 9.21
Predstavenstvo schvaľuje prof. Juhása ako zástupcu SKSI na

workshop – Adoption of the Eurocodes in the European Union -
New Members, Accession and Candidate Countries. Zároveň
ukladá prof. Juhásovi v spolupráci s doc. Benkom pripraviť v ter-
míne do 20. 10. 2005 prezentáciu ohľadom plánovaných zbor-
níkoch a školeniach k zavádzaniu Eurokódov na Slovensku pri-
pravovaných SKSI v rokoch 2005 – 2010, ktorá by bola súčas-
ťou plánovanej 40-minútovej prezentácie Slovenska.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0. 1 neprítomný

Uznesenie 9.22
Predstavenstvo schvaľuje žiadosti autorizovaných stavebných

inžinierov podľa priloženého zoznamu o uznanie autorizácie v Čes-
kej republike a prihlášku Ing. Liteckého za dobrovoľného člena SKSI.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0. 1 neprítomný

zapísala: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: doc. Ing. Jozef Fučila, PhD., Ing. Miloš Hudoba, CSc.

predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
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Zasadnutie „Malej VyšehradskZasadnutie „Malej VyšehradskZasadnutie „Malej VyšehradskZasadnutie „Malej VyšehradskZasadnutie „Malej Vyšehradskej štvorkyej štvorkyej štvorkyej štvorkyej štvorky“““““

Rokovanie zástupcov inžinierskych komôr a zväzovRokovanie zástupcov inžinierskych komôr a zväzovRokovanie zástupcov inžinierskych komôr a zväzovRokovanie zástupcov inžinierskych komôr a zväzovRokovanie zástupcov inžinierskych komôr a zväzov
krajín V-4krajín V-4krajín V-4krajín V-4krajín V-4

Na základe predchádzajúcich dohôd pozvala Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
a Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI) zástupcov inžinierskych
komôr a inžinierskych zväzov spolupracujúcich regiónov krajín
V4 na pravidelné každoročné pracovné stretnutie.

Rokovanie sa uskutočnilo v obci Mariánská v Českej republike
v dňoch 1. – 4. septembra 2005. Na rokovaní sa zúčastnili zástup-
covia ČKAIT, ČSSI, Maďarskej inžinierskej komory, Poľskej komo-
ry stavebných inžinierov a Poľského zväzu stavebných inžinierov.

SKSI reprezentovali Ing. Miloš Nevický, PhD. (podpredseda
SKSI pre legislatívnu činnosť a predseda RZ SKSI Košice), Ing.
Vladimír Durbák (člen Predstavenstva SKSI, podpredseda RZ
SKSI Košice a člen Komisie pre zahraničie). Slovenský zväz sta-
vebných inžinierov reprezentoval doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD.

Ďalšími účastníkmi boli odborníci v jednotlivých delegáci-
ách a poprední stavební podnikatelia z oblasti Karlových Varov.

Hlavnou témou stretnutia bola problematika premietnutia no-
vých smerníc Európskej únie, záväzných dňom 1. 1. 2006 do národ-
ných zákonných úprav oblasti verejného obstarávania v krajinách V4.
Predstavitelia inžinierskych organizácií taktiež informovali o najdôle-
žitejších udalostiach vo svojich organizáciách za posledný rok:

� informácia o situácii v Českej republike (honorárový poria-
dok, nový Stavebný zákon, elektronická forma Stavebného denníka);

� informácie o Poľskej komore stavebných inžinierov (od-
borné kategórie zahŕňajú všetkých odborníkov vo výstavbe, vrá-
tane zhotoviteľov stavieb, stavbyvedúcich, výrobcov stavebných
výrobkov, stavebných dozorov);

� príprava nového zákona o verejnom obstarávaní v Maďarsku;
� informácia o príprave nových zákonných úprav stavebného

práva, verejných prác a verejného obstarávania a o energetickej
hospodárnosti budov na Slovensku; základné informácie o SKSI
a jej regionálnych združeniach, orgánoch; o novele zákona č. 138/
1992 Zb. a nových kategóriách autorizácie.

Na zasadnutí boli predstavitelia informovaní aj o pripravova-
nom vydaní 5-jazyčného Betonárskeho slovníka odborných vý-
razov. SKSI bola požiadaná o spoluprácu na doplnenie o výrazy
v slovenčine a francúzštine a o prípravách vydania III. časti pub-
likácie Technické pamiatky krajín V4.

V rámci zasadnutia bola uzavretá „Dohoda o spolupráci medzi
ČKAIT OK Karlovy Vary, ČSSI OK Karlovy Vary a SKSI RZ Košice, SZSI
KP Košice“, zameraná na regionálnu spoluprácu v oblasti výstavby.

Z rokovaní vyplynula potreba a význam ďalšej vzájomnej
spolupráce, koordinácie činností v odborných aj právnych ob-
lastiach, najmä s ohľadom na nové podmienky pôsobenia od-
borníkov vo výstavbe na európskom stavebnom trhu po vstupe
krajín V4 do Európskej únie. Pre RZ SKSI Košice vyplýva význam-
ná úloha dôkladnej a včasnej všestrannej prípravy stretnutia Inži-
nierskych organizácií krajín Malej V4 v roku 2006 v Košiciach.

Ing. Miloš Nevický, PhD.

Normy STN pre členov SKSINormy STN pre členov SKSINormy STN pre členov SKSINormy STN pre členov SKSINormy STN pre členov SKSI

Výsledky ankety na webovej stránke www.sksi.skVýsledky ankety na webovej stránke www.sksi.skVýsledky ankety na webovej stránke www.sksi.skVýsledky ankety na webovej stránke www.sksi.skVýsledky ankety na webovej stránke www.sksi.sk

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
ako sme Vás už informovali v Inžinierskych informáciách č.

2/2005, vedenie SKSI rokuje s vedením Slovenského ústavu tech-
nickej normalizácie (SÚTN) ohľadom možného zabezpečenia
súboru noriem potrebných pre autorizovaných inžinierov – čle-

nov SKSI za výhodných podmienok, ktoré by boli zverejnené
v rámci Členskej zóny na našej webovej stránke SKSI. Momentál-
ne v okienku „Normy STN“ nájdete 5 noriem, ktoré pre každú
odbornú sekciu SKSI poskytol SÚTN, ako aj zoznamy noriem,
ktoré vydefinovali jednotlivé odborné sekcie SKSI.

Prvým úspešným výsledkom rokovaní je, že SÚTN pripravuje
súbor noriem na CD pre jednotlivé odborné skupiny SKSI (po-
zemné stavby, dopravné stavby, železnice, statika stavieb, vo-
dohospodárske stavby, technické vybavenie stavieb, technolo-
gické zariadenia stavieb a elektro). Aby sme zistili váš skutočný
záujem o túto službu, dňa 10. augusta 2005 sme na web stránke
rozbehli anketu s otázkou: „Máte záujem (za výhodných pod-
mienok) o sprostredkovanie všetkých aktuálnych noriem STN
definovaných vašou odbornou sekciou, ktoré budú zverejnené
v rámci Členskej zóny na webovej stránke SKSI?“

Výsledky ankety k 30. 9. 2005:
Počet účastníkov ankety: 132
Počet odpovedí „ÁNO“: 132
Počet odpovedí „NIE“: 0
Počet odpovedí „NEVIEM“: 0
Nakoľko termín ukončenia ankety (30. 9. 2005) uplynul, a na

otázku ankety odpovedalo (prejavilo záujem) 132 členov, čo tvo-
rí približne 2,5 % zo všetkých členov SKSI (cca 5340), Predstaven-
stvo SKSI sa na svojom 9. zasadnutí dňa 30. 9. 2005 rozhodlo, že
členovia SKSI sa naďalej budú môcť ankety zúčastniť, a v prípade
záujmu aspoň 15 % členov komora bude pokračovať v rokova-
niach so SÚTN ohľadom zabezpečenia noriem STN v elektronic-
kej forme na web stránke SKSI pre svojich členov.

Osobne som presvedčený, že v prípade, ak by mal záujem
každý autorizovaný inžinier o takúto službu, bolo by možné:

1. dohodnúť so SÚTN-om dlhodobú veľmi výhodnú vzájom-
nú cenovú ponuku pre tieto balíky noriem,

2. nikto by neporušoval copyright SÚTNu,
3. každý inžinier by mal k dispozícii aktuálny stav dohodnu-

tých a poskytnutých noriem, atď.
V prípade, ak by mal niekto záujem aj o iný balík noriem,

nielen zo svojej odbornej skupiny, nebolo by problémom umož-
niť mu prístup na tento balík za rovnakých podmienok, aké majú
členovia v tejto skupine, a pod.

Všetci si uvedomujeme, aké sú normy a hlavne ich aktuálny stav
pre nás dôležité, a preto verím, že prejavíte záujem o to, aby pre
nás komora v tejto oblasti dojednala čo najvýhodnejšie podmienky
a poskytla nám tak ďalšiu výhodu vyplývajúcu z členstva v SKSI.

Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI

Jubilanti

August 2005
Ing. Magdaléna Argalášová, Ing. Marián Bacmaňák,

Ing. Vladimír Baláž, Ing. Viola Bartovicová,
Ing. František Baumgartner, Ing. Oľga Beňová,

Ing. Judita Bódyová, prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.,
Jaromír Cabadaj, Ing. Milan Čapek, Ing. Miroslav Čunderlík,

Ing. Kamil Ihring, Ing. Milan Khun, Ing. Samuel Kirschner,
Ľubomír Koiš, prof. Ing. Jozef Kriš, PhD., Ing. Peter Krivoš,

Ing. Zdenka Libantová, Ing. Vavrinec Maljarčik,
Ing. Barnabáš Máté, Ing. Ladislav Matyó,

Ing. Ľudovít Muzsík, Ing. Miloš Obert,
Ing. Alena Patáková,Ing. Štefan Rajčan,

Ing. František Schmidt, Ing. Marián Slosarčík,
Ing. Marián Smrček, Ing. Darina Eva Stasselová,

Ing. Marián Struhár, Vladimír Šouc, Marta Švajdová,
Ing. Ján Ťavoda, Ing. Jozef Varga, Ing. Milan Vargoško,

Ing. Viera Weberová, Ing. Gabriela Zentková
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September 2005
Ing. Ivan Bača, Ing. Václav Bajbar, Ing. Michal Bencúr,

Tatiana Bičanovská, Ladislav Danielis, Ing. Peter Dermek,
Ing. Štefánia Dezorzová, Ľudmila Dobosová,

Ing. Pavel Fischer, Ing. Emil Gajarský, Ing. Štefan Gergeľ,
Ing. Vladimír Jančiga, Ing. Karol Klavec, Ing. Vladimír Konček,

Ing. Marián Kropuch, Ing. Alexader Lenárt, Ing. Jozef Loffay,
Ing. Alexander Melicher, Peter Mezey,

Ing. Anton Michalik, PhD., Ing. František Novotný,
Ing. Marián Pasoň, Ing. Anna Polnišerová,

Ing. Mikuláš Sigeti, Ing. Ján Simon, Ing. Stanislav Straka,
Ing. Eva Šimková, Ing. Ján Šípoš, Ing. Alexander Šmátrala,

Ing. Július Šuhajda, Ing. Mária Váry

Október 2005
Ing. Mária Benková, Ing. Vladimír Böhmer, Ing. Titus Bugár,
Ing. Vasiľ Deďo, Ing. Štefan Dvorecký, Ing. Alojz Dzurilla,
Ing. Jaromír Hodáň, Ing. Marián Hurinský, Peter Jakoby,

Erika Jutková, Ing. arch. Viera Kajlichová,
Ing. Anton Kálovec, Ing. Anton Kijovský, CSc.,

Ing. Ľubomír Krátky, Ing. Ladislav Kravčík,
Ing. Lívia Libantová, Ing. Elemer Lonský,

Ing. Ľuboslav Marko, Anna Meriačová, Ing. Ján Minarovič,
Ing. Ladislav Murančan, Ing. Jozef Onderčanin,

Ing. Vladimír Piontek, Ing. Karol Považan,
Ing. Anton Schächter, Ing. Michal Schmuck, Ing. Ján Styk,
Ing. Vojtech Széky, Ing. Marian Šinko, Ing. Oleg Troščák,

Wolfgang Wirth, Ing. Ján Znamenák

Združenie pre podporu cyklistickej dopravy BicyBa
hľadá

spolupracovníka
– odborníka na cyklodopravu

Naše požiadavky:
� teoretické aj praktické skúsenosti s cyklistickou dopravou,
rozhľadenosť v problematike,
� dopravný inžinier (s estetickým cítením v oblasti
grafického designu, nie je podmienkou),
� SZČO alebo aut. inžinier, práca na základe Zmluvy o dielo,
� digitálne spracovanie projektov, vlastný softvér
(CAD, Ilustrator, Photoshop, ...)
� menežérske schopnosti.

Ponúkame:
� práca na zmysluplných projektoch podporujúcich
trvalú udržateľnosť,
� výhody zamestnaneckej formy zamestnania – bezplatne
pracovne miesto v kancelárii, pripojenie na internet, telefón.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do konca októbra odoslaním
emailu so svojim kontaktom na adresu bicyba@changenet.sk,
vítané je priložiť životopis a motivačný list.
Viac informácií na čísle 0903/384 906.

Bicyklová Bratislava,
Združenie pre podporu cyklistickej dopravy
H. Meličkovej 12, 841 05 Bratislava
www.bicyba.sk

Inzerát

� Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu
� Slovenská komora stavebných inžinierov

� Technická inšpekcia SR – pracovisko Nitra Ing. Pavel Hála
� Elektro Management Nitra

� redakcia časopisu Elektrotechnický magazín ETM
a poprední slovenskí elektrotechnickí odborníci

si Vás dovoľujú pozvať

                 na III.

pre projektantov a pracovníkov v elektrotechnických
odboroch s medzinárodnou účasťou

a výstavkami el. prvkov a zariadení, ktorá sa uskutoční
dňa 15. 11. 2005,

kongresová sála v budove Agroinštitútu,
Akademická 4, v Nitre (oproti Výstaviska Agrokomplex)

On-line prihlášku nájdete na internetovej adrese: www.etm.cz

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

v spolupráci so
Slovenskou komorou stavebných inžinierov
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

Stavebnou fakultou STU v Bratislave
Spolkom architektov Slovenska

Vás pozývajú na odborný seminár a medzinárodnú konferenciu

STAVEBNÝ ZÁKON
Novelizácia s cieľom racionalizácie procesu výstavby

Zmeny od 1. novembra 2005,
ktorý sa uskutoční 8. novembra 2005

Cieľ seminára: informovať o aktuálnych zmenách na úseku územného
plánovania, pôsobnosti stavebných úradov, na úseku štátnej stavebnej sprá-
vy delegovanej na obce, ktoré sa pripravujú s účinnosťou od 1. 11. 2005.

Cieľová skupina: zástupcovia obcí, krajských stavebných úradov,
mestských úradov, špeciálnych stavebných úradov, projektanti, autori-
zovaní inžinieri, zhotovitelia stavieb a ďalší účastníci procesu výstavby,
správcovia budov a široká odborná verejnosť.

PORUCHY STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ
A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV

ktorá sa uskutoční 9. novembra 2005

Cieľ konferencie: odborný program je zameraný na informácie
o legislatívnych zmenách v oblasti Novely zákona o stavebných výrob-
koch, v oblasti záruk, právnych postupov pri odstraňovaní a vysporiada-
ní nedostatkov vzniknutých pri obnove a novej výstavbe budov, život-
nosť stavebných konštrukcií a technických zariadení budov, výmenu
stavebných prvkov po uplynutí doby životnosti.

Cieľová skupina: zástupcovia stavebných úradov VÚC, krajov, miest
a obcí, špeciálnych stavebných úradov, autorizovaní inžinieri projek-
tanti statiky, architekti, zhotovitelia stavieb, účastníci procesu výstavby
nových budov a správcovia existujúcich budov na bývanie a nebyto-
vých nevýrobných budov, výrobcovia stavebných materiálov.

obe akcie sa uskutočnia
v Kongresovom centre TECHNOPOL, Kutlíkova 17, Bratislava

Manažér projektu:
Ing. Eugénia Kiselyová

VKC Intenzíva s. r. o., Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel.: +421 2 6828 6706, tel./fax: +421 2 6828 6574

e-mail: konferencie@intenziva.sk, URL: www.intenziva.sk

Odborné podujatia


