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ÈÍSLO 5/2005

December 2005 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

Vážení členovia,

Valné zhromaždenie Komory v Žiline ukončilo ďalšiu etapu
v živote Komory.

Ťažiskom rokovania Valného zhromaždenia boli tieto okruhy:
1) prijatie informácie o splnení úlohy Predstavenstva z uzne-

sení Valných zhromaždení 2003 a 2004 „prešetriť a preveriť zis-
tené nedostatky hospodárenia v roku 2002 a za 1. štvrťrok 2003
uvedené v správe revíznej komisie za účasti členov Dozornej
rady vytvorenej v zmysle uznesenia z VZ 2003 a urobiť potreb-
né opatrenia za účelom ich odstránenia a nahradenia vzniknu-
tých škôd“,

2) schválenie ročnej závierky hospodárenia SKSI za rok 2004,
3) prijatie návrhov rozpočtu SKSI na roky 2006 a 2007 a pre-

dovšetkým,
4) prijatie základných vnútorných poriadkov SKSI.
Podrobnosti k priebehu rokovania a uznesenia z Valného zhro-

maždenia 2005 uvádzame v ďalšom. Valné zhromaždenie ukon-
čilo obdobie kontrol hospodárenia v rokoch 2002 až 2004, sta-
novilo zásady pre rozdelenie prostriedkov na činnosti Úradu
Komory a činnosti regionálnych združení a najmä schválilo pred-
ložené návrhy vnútorných poriadkov.

Tvorba nových vnútorných poriadkov bola náročná – trvala
od februára 2005, kedy bol na zasadnutí Predstavenstva v Ban-
skej Bystrici predložený scenár tvorby vnútorných poriadkov až
do 30. novembra 2005, kedy sa zapracovávali ešte pripomien-
ky do ich konečného znenia predloženého na rokovanie Valného
zhromaždenia.

Od prvého návrhu vnútorných poriadkov došlo postupnými
krokmi prácou komisií, pripomienkami z regionálnych združení,
ako aj pripomienkami mnohých členov, k jednotnému návrhu
vnútorných poriadkov.

Aj preto bolo na rokovaní Valného zhromaždenia minimum
pozmeňovacích návrhov – aj to len k Štatútu Komory, k zostáva-
júcim vnútorným poriadkom neboli vznesené žiadne pozmeňo-
vacie návrhy.

Prijaté vnútorné poriadky rešpektujú hlavné zásady:
a) povinnosti na členov nie sú postavené nad požiadavky

zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
b) vo vnútorných poriadkoch sú jednoznačne deklarované

kompetencie jednotlivých volených orgánov Komory s vylúče-
ním vzájomného zasahovania do ich činnosti,

c) ustanovenia vnútorných poriadkov dávajú možnosť odvo-
lania sa členom proti rozhodnutiu volených orgánov.

Uznesenia Valného zhromaždenia vytvorili podmienky na
úspešnú činnosť v Komore, predovšetkým na odborné činnosti
v regionálnych združeniach. Je na nás všetkých, ako tieto pod-
mienky využijeme a skonkretizujeme.

Zápisnica z rokovania Valného

zhromaždenia SKSI,

konaného dňa 3. decembra 2005 v Dome odborov
v Žiline

1. Valné zhromaždenie otvoril o 9:00 h predseda SKSI prof.
Ing. Dušan Majdúch, PhD., ktorý privítal prítomných členov Komo-
ry a pozvaných hostí, Ing. arch. Koreňovú za Spolok architektov
Slovenska, Ing. Majerského za Zväz stavebných podnikateľov
Slovenska, prof. Čelka za Stavebnú fakultu v Žilinskej univerzity
a Ing. Stromčeka za Komoru geodetov a kartografov.

Po spočítaní hlasov prítomných predseda konštatoval, že sa
prezentovalo 87 autorizovaných stavebných inžinierov (ASI), ktorí
odovzdali 287 splnomocnení, prezentovali sa 3 dobrovoľní
členovia (DČ), ktorí odovzdali 7 splnomocnení a prezentovali
sa 2 právnické osoby (PO). Predseda skonštatoval, že Valné
zhromaždenie nie je uznášaniaschopné a v zmysle štatútu preru-
šil jeho rokovanie na 1 hodinu.

Počas prerušenia rokovania vystúpili so svojimi príspevkami
jednotliví hostia.

Ing. arch. Koreňová za SAS v krátkosti zhodnotila dobrú spo-
luprácu medzi SAS a SKSI.

Ing. Majerský za ZSPS hovoril o novele stavebného zákona,
eurokódoch, zákone o štátnej inšpekcii, taktiež upozornil na
kategorizáciu stavieb pri udeľovaní stavebných povolení, vyjad-
ril potrebu užšej komunikácie medzi obdobnými profesijnými
organizáciami a v závere spomenul, že sa pripravuje zriadenie
Rady výstavby, ktorá bude vystupovať ako partner voči orgá-
nom štátnej správy.

Prof. Čelko zastupujúci SvF ŽU hovoril o význame stavov-
ských organizácií a VŠ pre autorizovaných stavebných inžinierov
a o význame spolupráce SKSI so stavebnými fakultami a univerzi-
tami. Poprel tiež názor, že VŠ sú odtrhnuté od praxe.

Ing. Stromček za KGaK ocenil ochotu pracovníkov Úradu
SKSI a osobne predsedu pri vzájomných rokovaniach. Vyzdvihol
dobrý princíp práce SKSI na regiónoch.

Ing. Kollárová za Slovenský zväz stavebných inžinierov po-
ďakovala za možnosť publikovať v Inžinierskych informáciách
a za prenajatie priestorov, taktiež za spoluprácu na spoločných
podujatiach. Tlmočila pozdrav prezidentky SZSI prof. Medel-
skej, ktorá sa nemohla zúčastniť Valného zhromaždenia Komory.

Prof. Majdúch ospravedlnil neprítomných hostí a navrhol vy-
užiť zvyšok času počas prerušenia rokovania na oboznámenie
prítomných členov s časťou jeho správy, ktorú nazval „vízie“.

V tejto časti skonštatoval zosúladenie vnútorných poriadkov
do konečnej podoby, dobrý priebeh rokovaní na Členských
schôdzach RZ, vyjadril sa k možnosti spôsobu zastupovania,
ďalej odporučil Predstavenstvu zaoberať sa možnosťou dobro-
voľného členstva v Komore. Dôležité bolo prerozdelenie čin-
nosti Úradu Komory a RZ, napr. vykonávanie skúšok aj na regió-
noch pri zachovaní štandardnej úrovne.

Po krátkej prestávke, ktorá trvala do 10:10 hod., predseda
znovu otvoril rokovanie VZ a oznámil výsledky spočítania hlasov:

� prítomní ASI – 144, DČ – 7, PO – 3, hosťujúci členovia (HČ) 2
� počet splnomocnení: ASI – 522, DČ – 17

K blížiacim sa vianočným sviatkom prajem všetkým rodin-
nú pohodu, veselé prežitie Silvestra a do nového roku 2006
vinšujem zdravie a hojnosť dobrej práce.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI
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V zmysle Štatútu je Valné zhromaždenie uznášaniaschopné.
Nakoľko boli pri prezentácii odovzdané aj plné moci bez

autorizačnej pečiatky splnomocnenca a išlo celkovo okolo 10
hlasov, predseda VZ odporučil, aby VZ uznalo tieto plné moci
ako platné. Prebehlo hlasovanie: za: 153, proti: 1, zdržali sa: 0.

VZ súhlasí s tým, aby plné moci bez pečiatky splnomocnen-
ca boli uznané ako platné.

Predseda Komory odovzdal vedenie rokovania VZ Ing. Du-
šanovi Mišíkovi, podpredsedovi SKSI.

2. K ohlásenému programu VZ neboli vznesené žiadne pri-
pomienky, hlasovalo sa o schválení programu: za: 154, proti: 0,
zdržalo sa: 0. Program VZ bol schválený.

Vyhotovením zápisu bola poverená p. Jana Vojtechová. Za
overovateľov zápisu boli navrhnutí: prof. Juhás a prof. Turček.

Hlasovanie: za: 154, proti: 0, zdržali sa: 0. Overovatelia zá-
pisu VZ boli schválení.

3. Voľba pracovných komisií
a) Mandátová komisia: Ing. Hanzel (predseda), Ing. Levi, Ing.

Jakubov, Ing. Stasselová
Hlasovanie: za: 152, proti: 0, zdržali sa: 2. Mandátová komi-

sia bola VZ schválená.
b) Volebná komisia: Ing. Vyskoč (predseda), Ing. Krajcer, Ing.

Kollár, Ing. Hrivík
Hlasovanie: za: 153, proti: 0, zdržali sa: 1. Volebná komisia

bola VZ schválená.
c) Návrhová komisia: Ing. Ďurďa (predseda), Ing. Stejskal,

Ing. Lehocký, Ing. Heis, Ing. Durbák, Ing. Kyseľ.
Hlasovanie: za: 144, proti: 10, zdržali sa: 0. Návrhová komi-

sia bola VZ schválená.
4. Správu o činnosti a hospodárení SKSI od VZ 2004 pred-

niesol predseda prof. Majdúch. Ťažiskovou úlohou činnosti od
posledného VZ bolo prepracovať vnútorné poriadky, potvrdila sa
úloha SKSI. Predstavenstvo zasadlo desaťkrát s takmer 100 %-nou
účasťou. K termínu konania VZ Komora eviduje 4441 ASI, 283
DČ, 37 PO, 502 HČ, 4 čestných členov. V evidencii stavbyvedú-
cich je zapísaných 10 206 osôb a v evidencii stavebných dozorov
8 834 osôb. Celkom bolo vyčiarknutých 124 členov z dôvodu
neuhradenia poistného, prípadne členského príspevku.

V súvislosti s vydaným zákonom o energetickej hospodár-
nosti budov sa budú robiť skúšky odbornej spôsobilosti ako
podklad pre vydávanie živnostenského oprávnenia alebo za-
mestnania sa. V termíne od 18. 1. do 10. 2. 2006 sa budú konať
v jednotlivých regiónoch semináre s touto tematikou.

V správe o hospodárení prof. Majdúch uviedol k čerpaniu roz-
počtu za rok 2004, že boli zvýšené náklady na príspevok na poist-
né pre členov, ďalej na rekonštrukciu priestorov RZ Košice, na
Inžinierske informácie, bola uzavretá nevýhodná zmluva s firmou
EMEL a boli navýšené náklady na rekonštrukciu priestorov RZ
Banská Bystrica. Rozpočet za rok 2005 by mal byť dodržaný.

5. Prof. Juhás v správe o činnosti Autorizačnej komisie (AK) SKSI
uviedol, že AK sa v pôvodnom 13-člennom zložení zišla na 10-tich
zasadnutiach. Pripravila súbor otázok z legislatívnych predpisov pre
autorizačné skúšky, pripravila formulár pre žiadateľov o autorizáciu
zo zahraničia. Posledná novela zákona č. 138/1992 Zb. si vyžiadala
zmenu kategórií autorizácie, sú vydávané nové autorizačné osvedče-
nia, staré nestrácajú platnosť. AK aktívne spolupracovala aj na prípra-
ve vnútorných poriadkov Komory.

6. Ing. Hanzel v správe o činnosti Disciplinárnej komisie (DK)
SKSI povedal, že DK pracovala v 10-člennom zložení. Na ASI ne-
bol podaný žiaden podnet, tie boli podané len na stavbyvedúcich
a stavebných dozorov, na ktorých sa Štatút Komory nevzťahuje.

7. Prof. Turček v správe Etickej rady SKSI vymenoval jednotli-
vé prípady, ktorými sa rada zaoberala, a podotkol, že rokovania
Predstavenstva sa skultúrnili pri zachovaní vlastných názorov.

8. Doc. Benko v správe Komisie pre zahraničie SKSI vyzdvi-
hol dobré vzťahy s ČR a Maďarskom. SKSI je aktívnym členom
v európskych organizáciách, tiež spomenul veľmi úzku spolu-
prácu obdobných profesijných organizácií z krajín V4.

9. Ing. Vrábel v správe Dozornej rady (DR) SKSI uviedol, že
DR mala vo výberových komisiách len poradný hlas. Ďalej skon-
štatoval, že v prehľade hospodárenia Úradu Komory za obdobie
1-9/2004 nebolo účelné využitie nákladov na poštovné, výška
nákladov za telefón a internet je neprijateľná.

V prehľade hospodárenia za 1. kvartál 2005 sú náklady na
telefóny nižšie, zmluva za vedenie internetovej stránky Komory
je v súčasnosti výhodnejšia ako s firmou EMEL. Náklady za 2.
a 3. kv. 2005 budú kontrolované nasledujúci mesiac.

10. Správu Legislatívnej komisie SKSI predniesol Ing. Nevic-
ký. Komisia pracovala na novom znení vnútorných poriadkov
SKSI, rokovala s MVRR SR ohľadom spolupráce na príprave pod-
kladov pre nový stavebný zákon, spracúvala vyjadrenia pre ústred-
né orgány štátnej správy k zásadným materiálom, vydávala rôz-
ne odborné vyjadrenia, zúčastnila sa a spolupracovala na rôz-
nych odborných podujatiach, spolupracovala so Združením pre
stavebné právo Slovenska.

11. Predseda prof. Majdúch v kontrole plnenia uznesení z VZ
2004 vymenoval úlohy, ktoré boli splnené, a to: � zmeny vnútor-
ných poriadkov, ��vytvorenie komisie pre vzdelávaciu činnosť, �
vytvorenie komisie pre legislatívnu činnosť, � prešetrenie a preve-
renie zistených nedostatkov hospodárenia za obdobie r. 2002 až
2003. Nehospodárnosť v týchto rokoch sa nedá kvalifikovať ako
porušenie zákona, ale len ako etický problém.

Niektoré úlohy ešte trvajú, a to: � podporovať rast odbornosti
členov a podpora vzdelávania, � spolupráca pri tvorbe novely staveb-
ného zákona, � legislatívne iniciovať § 35 zákona č. 138/1992 Zb.

Kontrola plnenia uznesení z VZ 2004 bude publikovaná aj
v Inžinierskych informáciách.

Nasledovala diskusia k predneseným správam:
� Honorárový poriadok (Ing. Stejskal, Ing. Lužica)
� Nové autorizačné osvedčenia (Ing. Mušák)

12. S výsledkom Mandátovej komisie o uznášaniaschop-
nosti VZ oboznámil prítomných jej predseda Ing. Hanzel: prí-
tomných ASI: 149 a plných mocí: 540, prítomných DČ: 7 a 20
plných mocí, prítomné PO: 3, prítomných spolu: 719 z 4840
členov, t. j. 14,855 % účasť na VZ.

13. Prerokovanie vnútorných poriadkov Komory - jednotli-
vé návrhy predložil predseda prof. Majdúch.

Po diskusii k návrhom vnútorných poriadkov a k spôsobu
hlasovania bol o 13.05 h prijatý návrh (za: 360 hlasov), že sa
členovia nebudú prezentovať pred každým hlasovaním a ak bude
hlasovať nadpolovičná väčšina „za“, návrh bude prijatý. Násled-
ne prebehlo hlasovanie ku každému poriadku samostatne:

Štatút SKSI
� čl. 7 ods. 1, písm. c) – vypustiť text „za sebou“
Hlasovanie: za: 332, proti: 359, zdržali sa: 10. Návrh nebol

prijatý.
� čl. 7 ods. 2, písm. a) – zrušiť zátvorky a úvodzovky
Hlasovanie: za: 599, proti: 54, zdržali sa: 0. Návrh bol prijatý.
� čl. 7 ods. 4, písm. d) – slovo „predpismi“ nahradiť slovom
„zákonom“
Hlasovanie: za: 611, proti: 11, zdržali sa: 1. Návrh bol prijatý.
� čl. 17, písm. 6 - vsunúť novú vetu pred predposlednú vetu
so znením: Na splnomocnení splnomocniteľ uvedie,
či splnomocňuje na všetky body programu, vrátane zmien
pozvánky.
Hlasovanie: za: 135, proti: 472, zdržali sa: 56. Návrh nebol

prijatý.
Štatút ako celok vrátane predchádzajúcich zmien.
Hlasovanie: za: 501, proti: 0, zdržali sa: 66. Štatút SKSI bol

vrátane pripomienok prijatý.

Príspevky na činnosť orgánov Komory na roky 2006 a 2007
� vyčiarknuť vetu pod textom „Všetky členské príspevky
sú splatné do 31. januára príslušného roka.
Hlasovanie: za: 625, proti: 1, zdržali sa: 31. Návrh bol prijatý.



3

Príspevky na činnosť orgánov Komory ako celok:
Hlasovanie: za: 578, proti: 0, zdržali sa: 2. Návrh príspevkov

na činnosť orgánov Komory na roky 2006, 2007 bol vrátane
pripomienok prijatý.

Náhrady za stratu času a odmeny členov
volených orgánov SKSI
� bod 6 – prvú vetu opraviť v tomto znení: Členom komisií
odborných sekcií pri hodnotení materiálov uchádzačov
o autorizáciu patrí náhrada za stratu času vo výške 300,- Sk/hod.
za každú hodinu odbornej činnosti.
za: 661, proti: 0, zdržali sa: 0. Návrh bol prijatý.
� bod 7 – vypadne celý
Hlasovanie: za: 332, proti: 308, zdržali sa : 46. Návrh nebol

prijatý.
Náhrady za stratu času a odmeny členov volených orgánov

SKSI ako celok:
Hlasovanie: za: 482, proti: 3, zdržali sa: 192. Návrh náhrad za

stratu času a odmien členov volených orgánov SKSI bol prijatý.

Štatút RZ SKSI
Hlasovanie: Za: 650, proti: 0, zdržali sa: 16. Návrh Štatútu

RZ SKSI bol prijatý.

Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
Hlasovanie: za: 604, proti: 0, zdržali sa: 0. Návrh Autorizač-

ného a skúšobného poriadku SKSI bol prijatý.

Disciplinárny poriadok SKSI
Hlasovanie: za: 633, proti: 0, zdržali sa: 0. Návrh Disciplinár-

neho poriadku SKSI bol prijatý.

Etický poriadok SKSI
Hlasovanie: za: 633, proti: 0, zdržali sa: 0. Návrh Etického

poriadku SKSI bol prijatý.

Rokovací poriadok VZ SKSI
� čl. 5.1 – doplniť text: Do programu VZ je Predstavenstvo
povinné zahrnúť body, ktoré navrhne na zaradenie Členská
schôdza RZ.
Hlasovanie: za: 615, proti: 16, zdržali sa: 0. Návrh bol prijatý.
� čl. 7 – opraviť text: Po prerušení VZ podľa čl. 4 je uznese-

nie prijaté, ak „za“ hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných
členov, vrátane zastúpených v čase hlasovania.

Hlasovanie: za: 491, proti: 161, zdržali sa: 13. Návrh bol
prijatý.

Rokovací poriadok ako celok:
Hlasovanie: za: 567, proti: 10, zdržali sa: 74. Rokovací poria-

dok VZ SKSI bol vrátane pripomienok prijatý.

Prestávka v čase od 14:10 do 14:45 hod.

14. Predseda SKSI prof. Majdúch informoval prítomných o návr-
hu rozpočtu pre roky 2006 a 2007. Poďakoval členom, ktorí sa
zúčastnili na tvorbe rozpočtu. Ďalej uznal, že SKSI priebežne
dostatočne neupozorňovala členov na nutnosť uhradiť poistné
a členský príspevok. Tiež sa zmenil systém podpory slabších
regiónov vytvorením rezervného fondu. V roku 2007 sa počíta
s výnosmi zo skúšok energetického auditu.

Pripomienky k správe:
� v rozpočtoch uviesť príjmy a príjmy celkom, výdavky
a výdavky celkom,
� uzavrieť rok 2004,
� aby každý člen dostal balík noriem aj za cenu zvýšenia
členského príspevku.

Hlasovanie o rozpočte pre rok 2006
(za podmienky, že rozpočet sa doplní o sumáre príjmov a vý-

davkov, ako je uvedené vyššie).
Hlasovanie: za: 560, proti: 0, zdržali sa: 9. Rozpočet pre rok

2006 bol prijatý.

Hlasovanie o rozpočte pre rok 2007
(za podmienky, že rozpočet sa doplní o sumáre príjmov a vý-

davkov, ako je uvedené vyššie).
Hlasovanie: za: 578, proti: 0, zdržali sa: 1. Rozpočet pre rok

2007 bol prijatý.

15. Voľby do Disciplinárnej komisie SKSI.
Ing. Hanzel navrhol v zmysle platného Štatútu Komory opra-

viť počet kandidátov do tejto komisie na 11:
Návrh: Ing. Gajarský, Ing. Hanzel, Ing. Heis, Ing. Kati, Ing.

Kuchta, Ing. M. Mišík, Ing. Nasch, Ing. Rabajdová, Ing. Šepáko-
vá, Ing. Trnovský, Ing. Chovanec.

Náhradníci: Ing. Lunev, Ing. Ralbovský, doc. Ravinger, Ing.
Rybár, Ing. Schlosser, Ing. Tencer.

Nasledovali tieto hlasovania:
� Návrh, aby voľby do Disciplinárnej komisie boli verejné.
Hlasovanie: za: 535, proti: 48, zdržali sa: 4. Návrh bol prijatý.
� Návrh, aby sa hlasovalo za Disciplinárnu komisiu ako celok.
Hlasovanie: za: 500, proti: 77, zdržali sa: 10. Návrh bol prijatý.
� Návrh, kto je za Disciplinárnu komisiu podľa kandidátky
+ náhradníci.
Hlasovanie: za: 489, proti: 77, zdržali sa: 11. Disciplinárna

komisia SKSI bola zvolená v zmysle upravenej 11-člennej kandi-
dátky vrátane náhradníkov.

Diskusia:
� Návrh, aby Predstavenstvo presadilo zmenu v zákone
v tom zmysle, aby projektová činnosť bola živnosťou
(Ing. Šedaj)
� Dobrovoľné členstvo
� Vysvetlenie pojmov projektovanie stavieb a projektová
činnosť (Ing. Stasselová)
� Poučenie, aké úlohy môže ukladať VZ Predstavenstvu
(JUDr. Kopšová)
� Ing. Šedaj a Ing. Lehocký k svojim diskusným vystúpeniam
odovzdali písomné vyjadrenia.

Návrh, aby sa Predstavenstvo zaoberalo riešením zmeny záko-
na v tom zmysle, aby projektová činnosť bola živnosťou a k zruše-
niu povinného členstva (Ing. Šedaj).

Hlasovanie: za: 116, proti: 291, zdržali sa: 147. Návrh nebol
prijatý.

Pokračovanie diskusie:
� Diskriminácia projektantov profesie elektro (Ing. Lehocký)
� Spolupráca so SÚTN-om je zatiaľ nepružná (Ing. Lehocký)
� Je snaha zabezpečiť členom normy, ale cena závisí aj od
počtu členov, ktorí o normy prejavia záujem (doc. Benko)
� Je potrebné zabezpečiť uzavretie hospodárenia v roku
2004 alebo schváliť čerpanie rozpočtu 2004 (Ing. Petráš)

VZ schvaľuje ročnú závierku hospodárenia za rok 2004 na
základe správy overenej audítorom.

Hlasovanie: za: 410, proti: 3, zdržali sa: 125.

� � � � �
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Uznesenie z Valného zhromaždenia SKSI,

konaného dňa 3. decembra 2005 v Dome odborov

v Žiline

Valné zhromaždenie SKSI prerokovalo:
1. Správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného zhromaž-

denia v roku 2004 prednesenú predsedom SKSI prof. Ing. Duša-
nom Majdúchom, PhD.

2. Správu Autorizačnej komisie SKSI prednesenú prof. Ing.
Pavlom Juhásom, DrSc.

3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI prednesenú Ing. Vladi-
mírom Hanzelom

4. Správu Etickej rady SKSI prednesenú prof. Ing. Petrom Tur-
čekom, PhD.

5. Správu Komisie pre zahraničie pri SKSI prednesenú doc.
Ing. Vladimírom Benkom, PhD.

6. Správu Dozornej rady SKSI prednesenú Ing. Borisom Vráb-
lom, PhD.

7. Zmeny vnútorných poriadkov:
7.1 Štatút SKSI, výšky príspevkov na činnosť volených
orgánov a náhrady za stratu času
7.2 Štatút RZ SKSI
7.3 Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
7.4 Disciplinárny poriadok SKSI
7.5 Etický poriadok SKSI
7.6 Volebný poriadok SKSI
7.7 Rokovací poriadok VZ SKSI

8. Čerpanie rozpočtu za rok 2004
9. Návrh rozpočtu na rok 2006 a na rok 2007

Valné zhromaždenie SKSI berie na vedomie:
1. Správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného zhromaž-

denia v roku 2004
2. Správu Autorizačnej komisie SKSI
3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI
4. Správu Etickej rady SKSI
5. Správu Komisie pre zahraničie SKSI
6. Správu Dozornej rady SKSI
7. Správu Legislatívnej komisie SKSI

Valné zhromaždenie SKSI schvaľuje:
1. Štatút SKSI s pripomienkami podľa záznamu z Valného

zhromaždenia SKSI
2. Výšku príspevkov členov na činnosť orgánov SKSI, náhrady za

stratu času a odmeny volených orgánov SKSI na roky 2006, 2007
s pripomienkami podľa záznamu z Valného zhromaždenia SKSI

3. Štatút regionálneho združenia SKSI
4. Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
5. Disciplinárny poriadok SKSI
6. Etický poriadok SKSI
7. Volebný poriadok SKSI
8. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI s pripo-

mienkami podľa záznamu z Valného zhromaždenia SKSI
9. Ročnú závierku hospodárenia za rok 2004 na základe správy

overenej audítorom
10. Návrh rozpočtu pre rok 2006
11. Návrh rozpočtu pre rok 2007
12. Výsledky volieb do Disciplinárnej komisie SKSI

Valné zhromaždenie SKSI ukladá Predstavenstvu:
1. Pokračovať v rokovaniach so SÚTN-om na poskytnutie

noriem STN a súvisiacich odborných materiálov pre členov SKSI
2. Vyhodnotiť diskusné príspevky a zaujať k nim stanovisko

do 3 mesiacov od konania VZ a zverejniť ich

3. Upraviť všetky doteraz schválené vnútorné poriadky v sú-
lade so zákonom č. 138/1992 Zb., prípadne ich zrušiť (honorá-
rový poriadok)

4. Zabezpečiť vypracovanie metodického pokynu na stano-
venie odmeny za projektové a inžinierske služby

5. Rokovať v spolupráci s MVRR SR na zrušení textu o ďalšom
príspevku autorizovaného stavebného inžiniera v zákone č. 138/
1992 Zb. v znení jeho noviel

6. Zjednotiť volebné obdobie jednotlivých volebných komisií.
7. V spolupráci s Dozornou radou SKSI dokončiť kontrolu

čerpania prostriedkov za rok 2004

Valné zhromaždenie SKSI ruší:
� Platnosť honorárového poriadku s názvom „Cenník 2002“

Hlasovanie za celé uznesenie VZ SKSI 2005:
za: 461, proti: 0, zdržali sa: 21. Uznesenie bolo schválené.

Rokovanie Valného zhromaždenia SKSI ukončil prof. Majdúch.
Zaželal prítomným, aby im optimistická nálada vydržala a po-

prial do nového roku veľa pracovných príležitostí a vzájomného
porozumenia.

Zapísala: Jana Vojtechová
V Žiline dňa 3. 12. 2005

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

Overovatelia: prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.,
prof. Ing. Peter Turček, PhD.

Správa o činnosti a hospodárení SKSI

od VZ 2004

Od rokovania Valného zhromaždenia SKSI konaného dňa 24.
4. 2004 uplynulo 20 mesiacov. Dnes sa schádzame, aby sme
naplnili ťažiskovú úlohu ostatného obdobia v činnosti Komory –
schválili predkladaný návrh vnútorných poriadkov. Tieto vnútor-
né poriadky budú ovplyvňovať výraznou mierou život v Komore
v ďalšom období.

a) Činnosť SKSI od Valného zhromaždenia v roku 2004
Obdobie od ostatného Valného zhromaždenia je charakte-

ristické tým, že sa jednoznačne potvrdila opodstatnenosť exis-
tencie SKSI zo zákona. Komora napĺňala svoje úlohy, ktorými je
poverená orgánmi štátnej správy.

Valné zhromaždenie v roku 2004 bolo volebné, preto Pred-
stavenstvo pracovalo v novom zložení – možno povedať, že
došlo k previazaniu členov z predchádzajúcich období.

Predstavenstvo pracuje v nasledovnom zložení: Ing. Jozef
Antol (región Košice). doc. Ing. Vladimír Benko, PhD. – 1. pod-
predseda (región Trnava), Ing. Jaroslav Burda (región Trnava),
Ing. Edita Cmarková (región Trnava), Ing. Vladimír Durbák, (regi-
ón Košice), Ing. Ján Ďurica (región Banská Bystrica), doc. Ing.
Jozef Fučila, PhD., (región Bratislava), Ing. Miloš Hudoba, CSc.,
podpredseda, (región Banská Bystrica), doc. Ing. Štefan Kolcun,
CSc. (región Košice), Ing. Ján Kyseľ (región Trnava), Ing. Franti-
šek Lužica (región Trnava), prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. –
predseda (región Bratislava), Ing. Dušan Mišík – podpredseda
(región Žilina), Ing. Miloš Nevický, PhD. - podpredseda (región
Košice), Ing. Igor Urban, CSc., (región Žilina).

Zastúpenie regionálnych združení v Predstavenstve je nerov-
nomerné – regióny Bratislava, Žilina a Banská Bystrica majú po 2
členoch, región Košice 4 členov a región Trnava 5 členov v Pred-
stavenstve.

Predstavenstvo rokovalo na 10. zasadnutiach – 1. zasadnu-
tie sa uskutočnilo 14. mája 2004 v Bratislave, 2. zasadnutie 2.
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júla 2004 v Žiline, 3. zasadnutie 17. septembra 2004 v Koši-
ciach, 4. zasadnutie 5. novembra 2004 v Bratislave, 5. zasadnu-
tie 26. novembra 2004 v Bratislave, 6. zasadnutie 11. februára
2005 v Banskej Bystrici, 7. zasadnutie 9. – 10. mája 2005 v Ko-
čovciach, 8. zasadnutie 27. júna v Žiline, 9. zasadnutie 30. sep-
tembra 2005 v Bratislave a 10. zasadnutie 4. novembra 2005
v Bratislave.

Na zasadnutí Predstavenstva sa pravidelne zúčastňovali pred-
seda Autorizačnej komisie prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc., predse-
da Dozornej rady Ing. Boris Vrábel, CSc., predseda Etickej rady
prof. Ing. Peter Turček, PhD., predseda Disciplinárnej komisie
Ing. Vladimír Hanzel, predseda Výboru RZ Bratislava Ing. Ladi-
slav Lehocký, riaditeľ Úradu Komory Ing. Vojtech Mozgay a ne-
pravidelne aj ďalší pozvaní členovia a hostia.

Účasť na zasadnutiach Predstavenstva – až na ospravedlne-
né výnimky – bola stopercentná.

O výsledkoch rokovania boli členovia podrobne informova-
ní v Inžinierskych informáciách a na internetovej stránke Komory.

Činnosť Komory organizačne zabezpečuje Úrad Komory so
sídlom v Bratislave a regionálne kancelárie v Trnave, Žiline, Bra-
tislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Úrad Komory vedie riadi-
teľ, pracujú tu 3 stále pracovníčky a jedna zabezpečujúca aj
činnosť regiónu Bratislava a v každej regionálnej kancelárii jedna
pracovníčka.

Komora má 4441 autorizovaných stavebných inžinierov (z toho
je 320 technikov), 283 dobrovoľných členov, 37 právnických
osôb a evidovaných 502 hosťujúcich členov a 4 čestných členov.

Komora na návrh Predstavenstva udelila 2 Pamätné medaily
SKSI.

V Evidencii Komory je zapísaných celkom 10 206 stavbyve-
dúcich a 8834 stavebných dozorov.

Z činnosti Komory zvýrazňujeme tieto skutočnosti:
(pozn.: všeobecne upozorňujem, že ide o zopakovanie infor-

mácií, ktoré už boli prevažne publikované)
� Pri vydávaní osvedčení podľa zákona č. 138/1992 Zb. o auto-

rizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinie-
roch v znení neskorších predpisov SKSI vydáva:

a) autorizačné osvedčenia pre autorizovaných stavebných
inžinierov,

b) osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru.

Zákonom č. 624/2004 Z. z. je upravený § 5 Inžinieri. Pre
inžinierov je možnosť autorizácie na vykonávanie činností:

a) A1 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvi-
siace technické poradenstvo,

A2 – Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvi-
siace technické poradenstvo – vykonávanie komplexných slu-
žieb a súvisiaceho technického poradenstva s výnimkou archi-
tektonických služieb, alebo

b) odborných činností vo výstavbe v niektorej z týchto kate-
górií

1) I 1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
2) I 2 – Inžinier pre konštrukcie inžinerskych stavieb
3) I 3 – Inžinier pre statiku stavieb
4) I 4 - Inžinier pre technické, technologické a energetické

vybavenie stavieb.
Pre zapísanie do zoznamu autorizovaných stavebných inži-

nierov je rozhodujúce vzdelanie a odborná prax.
Osvedčenia o výkone skúšky odbornej spôsobilosti pre čin-

nosti stavbyvedúci a stavebný dozor sa vydávajú zvlášť pre obe
činnosti v kategóriách:

10 – Pozemné stavby
20 – Inžinierske stavby
30 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.
Skutočnosť, že Komora má naďalej možnosť vydávať osved-

čenia na komplexné architektonické služby, ako aj členenie kate-
górií v závislosti od vzdelania, považujeme za úspešnú činnosť
pre našich členov.

Pre budúcnosť treba upozorniť, že pri všeobecnom tlaku na
liberalizáciu trhu budú ťažiskové otázky členstva autorizovaných
osôb v Komore.

� Zvýšená pozornosť sa venuje otázkam vzdelávania členov
Komory. Vzdelávanie je postavené na dobrovoľnej účasti – sku-
pina pre vzdelávanie (vedie ju podpredseda Komory Ing. Hudo-
ba, CSc.) cestou odborných skupín ponúka rôzne odborné akcie
a podujatia pre členov. Prostriedky sú na regionálnych združe-
niach, záleží len na iniciatíve a aktivite členov jednotlivých od-
borných skupín, aby takéto akcie priebežne prebiehali.

Možno konštatovať, že úspešnosť akcií vzdelávania na jed-
notlivých regionálnych združeniach je rozličná – žiadané sú pre-
dovšetkým časovo nenáročné semináre s výrazne konkrétnym
zameraním.

K rozvíjaniu úspešnosti vzdelávacích aktivít isto prispeje aj
novozriadené Inžinierske konzultačné stredisko SKSI – jeho úlo-
hou je s minimálnymi nákladmi zabezpečiť organizovanie vzde-
lávacích aktivít.

� Komora vyvíja úsilie v rokovaniach so Slovenským ústa-
vom technickej normalizácie o sprístupnenie noriem pre našich
členov.

Po vstupe Slovenska do EÚ sa preberajú európske normy aj
v oblasti stavebníctva, preto podporujeme myšlienku tvorby po-
trebných odborných materiálov a organizovanie seminárov pre
autorizovaných stavebných inžinierov pri zavádzaní európskych
noriem do praxe.

Komora vedie priebežné pracovné rokovania o týchto otáz-
kach s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR, Slo-
venským ústavom technickej normalizácie, stavebnými fakulta-
mi technických univerzít v Bratislave, Žiline, Košiciach a TU vo
Zvolene, ako aj komorami z krajín V4.

Problémovou úlohou je získanie prostriedkov na všeobecné
sprístupnenie noriem.

Na podporu tohto snaženia treba výrazne zvýšiť záujem čle-
nov, myslíme si cestou odborných skupín – akcia je finančne
náročná a nedá sa zabezpečovať pre úzku skupinu členov, aj keď
pre budúcnosť jej vyriešenie je nevyhnutné.

� Novým aspektom v činnosti Komory je presun časti
prostriedkov základného členského príspevku na činnosť v regi-
onálnych združeniach.

Na rok 2005 predstavuje tento podiel 51,5 % z uhradených
základných príspevkov v jednotlivých regiónoch.

Názory na opodstatnenosť tohto riešenia sa v Predstaven-
stve veľmi rôznia, predovšetkým na stanovenie zásad využíva-
nia týchto prostriedkov.

Podľa uznesenia Predstavenstva z 5. 11. 2004 „Predstaven-
stvo súhlasí, že o čerpaní pridelených prostriedkov na regionál-
ne združenia plne rozhoduje Výbor regionálneho združenia v zmysle
vnútorných predpisov SKSI vrátane určenia kompetencií pri na-
kladaní s finančnými prostriedkami.“

� V Komore sa začal využívať inštitút podľa § 17 základného
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov:

(1) Komora vyčiarkne zo Zoznamu toho, kto
h) 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 Komora písomne vyzvala spolu
s poučením a následkoch nezaplatenia,

i) nie je poistený zo zodpovednosti za škodu.
Predstavenstvo uznesením 9.12 z 30. 9. 2005 rozhodlo o vy-

čiarknutí 124 členov zo zoznamu autorizovaných stavebných
inžinierov. Pre budúcnosť musí Úrad Komory zabezpečiť dôsled-
nejšiu informovanosť o povinnosti členov uhrádzať základný člen-
ský príspevok a povinnosti poistenia zo zodpovednosti za ško-
du, aby sa predchádzalo týmto nepríjemnostiam.

� Komora sa aktívne zapájala do pripomienkového konania
legislatívnych predpisov, predovšetkým stavebného zákona č. 50/
1967 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona o energetickej
hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



6

Pre našich členov je dôležité sledovanie vývoja k zákonu
o energetickej hospodárnosti budov predovšetkým v oblasti ur-
čenia dvoch skupín nezávislých odborníkov, kde sa využíva exis-
tujúci právny stav a kompetencie Komory v rozsahu:

a) autorizačnej skúšky na získanie autorizácie stavebných
inžinierov v už existujúcich kategóriách pre konštrukcie pozem-
ných stavieb a pre technické, technologické a energetické zaria-
denia stavieb, zaoberajúcich sa projektovaním aj energetických
systémov budov, takže ide o prehĺbenie ich činností,

b) skúšky odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu
budov a odbornej praxe – na vydanie živnostenského oprávne-
nia alebo zamestnania sa.

� Komora intenzívne rieši problematiku uznávania odbor-
ných kvalifikácií usadeného inžiniera a registráciu hosťujúceho
inžiniera.

Podľa zákona č. 477/2002 Z. z. v znení neskorších predpi-
sov uznávacím orgánom pre autorizovaných stavebných inžinie-
rov sú Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní pri Minister-
stve školstva SR ako prvostupňový orgán na uznávanie dokla-
dov o vzdelaní usadených inžinierov a SKSI ako druhostupňový
orgán vydávajúci konečné rozhodnutie o uznaní odbornej kvali-
fikácie.

Komora má pripravenú Dohodu o spolupráci medzi SKSI a Stre-
diskom na uznávanie dokladov o vzdelaní pri MŠ SR, kde sú
uvedené podrobnosti riešenia.

Po podpísaní Dohody Komora vydá Smernicu o uznávaní
odborných kvalifikácií usadeného inžiniera a registrácii hosťujú-
ceho inžiniera.

� Komora podniká kroky na založenie Kolégia pre technické
pamiatky, s hlavným cieľom zachrániť aj stavebné technické pa-
miatky na Slovensku a prezentovať technickú zdatnosť našich
predkov.

� Obnovilo sa pravidelné – zatiaľ štvrťročné – vydávanie
časopisu Projekt – Stavba. Ohlasy na úroveň a obsah časopisu
sú kladné. Je žiaduce, aby sa aktívnejšie svojimi autorskými prí-
spevkami zapojili aj členovia odborných skupín. Pozitívne ohla-
sy sú na Inžinierske informácie, hlavne od členov, ktorí zatiaľ len
sporadicky navštevujú internetovú stránku Komory.

	 Komora zabezpečila uzavretie Rámcovej poistnej zmluvy
s ČSOB Poisťovňou, a. s. aj pre členov pre výkon činnosti stavby-
vedúcich a stavebných dozorov.

V zahraničnej činnosti je Komora veľmi aktívna – výsledky
činnosti sú v samostatnej správe.

b) Plán nosných úloh na roky 2006 – 2007
Nosné úlohy Komory na ďalšie roky sú deklarované v materi-

áloch z Valného zhromaždenia SKSI 2004.
Zvýrazníme prioritu na najbližšie obdobie:
1. Zaktivizovať činnosť odborných sekcií na regionálnych

združeniach pri zabezpečení vzdelávania členov.
2. Zabezpečiť informovanosť a odborné semináre k energe-

tickej hospodárnosti budov.
3. Doriešiť Smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií usa-

deného inžiniera a registrácii hosťujúceho inžiniera.
4. Aktívne sa zapojiť do tvorby nového stavebného poriadku.
5. Vyriešiť problematiku ocenenia služieb našich členov (Ko-

mora nesmie vydať cenník prác alebo honorárový poriadok).
6. Zapojiť do činnosti v Komisii pre zahraničie mladých jazy-

kovo zdatných členov.
7. Zabezpečiť úspešný priebeh stretnutia zástupcov komôr

V4 s prezentáciou Slovenska.

c) Vízie predsedu SKSI na vývoj v Komore
Dovolím si, možno neobvykle, vysloviť niekoľko vízií na vý-

voj v Komore, so zreteľom aj na súčasný stav:
1) Priznávam, že viesť „dúhové“ (mnohofarebné) Predsta-

venstvo je úloha obťažná a náročná. Hreje ma však pocit, že sme
spoločne dokázali z mnohovariantných návrhov vnútorných po-

riadkov nakoniec vytvoriť a dnes predložiť Valnému zhromažde-
niu jednotný návrh vnútorných poriadkov. Chcem dúfať, že tento
jav vzájomného pochopenia a rešpektovania sa stáva dlhodo-
bou skutočnosťou.

2) Zapôsobila na mňa atmosféra na členských schôdzach
regionálnych združení – rokovania mali plynulý a dôstojný prie-
beh, diskutovalo sa vecne, odborne. Nepríjemným poznatkom
bolo značne seniorské zloženie osadenstva, treba nám poroz-
mýšľať, akým vábidlom získať na aktívnu účasť – aj do funkcio-
nárskeho kolektívu - našu omladinu.

3) Rovnako je nepríjemná skutočnosť účasti na našich roko-
vaniach všeobecne. Treba porozmýšľať, či doterajšie zastupova-
nie nenahradiť inštitútom delegátov. Asi ťažko platí, že kto má
záujem o činnosť v Komore, príde aj na schôdze. V súčasnosti je
pre naše odborné činnosti dostatok príležitostí – čo je iste veľmi
dobre, ale tak nezostáva priestor na mimopracovné aktivity.

4) Pre budúcnosť odporúčam nezavrhnúť ani predstavu dob-
rovoľného členstva v Komore. Autorizačná skúška i skúšky od-
bornej spôsobilosti zostanú povinnými – s patričnou náklado-
vou položkou, ale členstvo môže byť na výbere každého pra-
covníka. Potom Komora bude skutočne stavovskou organizá-
ciou, byť jej členom musí byť cťou a nie predpísanou povinnos-
ťou. Vyžiadalo by si to úpravu legislatívy, kontrolných mechaniz-
mov, je to však riešiteľné.

5) V súčasnosti je dôležité prerozdelenie činností Úradu (cen-
tra) a regionálnych združení.

Treba nájsť optimálny variant prerozdelenia činnosti – je zrej-
mé, že ústredné orgány nebudú rokovať s Výbormi regionálnych
združení o pripravovanej legislatíve, že z ústredia nie je vhodné
organizovať vzdelávaciu činnosť odborných sekcií, že autori-
začné skúšky aj skúšky odbornej spôsobilosti môžu byť vykoná-
vané aj miestne, ale musia mať porovnateľné podmienky a pod.

Prostriedky na regionálnych združeniach sa musia využiť pre-
dovšetkým a prevažne na odborné činnosti, zabezpečenie lite-
ratúry, informácií.

Členovia v regionálnych združeniach sa musia vyjadriť, či im
nový variant prináša pozitíva, či dokážeme zabezpečiť tieto služ-
by celoplošne po regiónoch.

Členenie Komory by rozhodne nebolo múdrym krokom.
6) Podľa vývoja hlavnej činnosti Komory – autorizácie a od-

bornej spôsobilosti – možno pozerať na budúcnosť Komory
optimisticky.

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

1111111111

Správa Komisie pre legislatívnu činnosť

na VZ 2005

Legislatívna komisia pôsobila v zložení: Ing. Jaroslav Burda,
Ing. Edita Cmarková, Ing. Igor Urban, CSc. a Ing. Miloš Nevický,
PhD. a vykonávala činnosti najmä v oblastiach:

1. Spolupráca na novom znení vnútorných poriadkov Komory
1.2 Pripomienky ku návrhu Pracovného poriadku SKSI
1.3 Pripomienky k návrhu Registratúrneho poriadku SKSI
1.4 Pripomienky k návrhu Organizačného poriadku SKSI
1.5 Pripomienky ku návrhu Smernice SKSI o obehu a kontrole

účtovných dokladov
1.6 Pripomienky k návrhu Smernice SKSI o hosťujúcich a usa-

dených inžinieroch
2. Rokovania s MVRR SR, spolupráca na príprave podkladov

pre nový stavebný zákon a vyjadrenia ku spracovaným materiá-
lom pre MVRR SR.

3. Spracúvanie vyjadrení pre ústredné orgány štátnej správy
k zásadným materiálom, napr.:

3.1 Vyjadrenie pre MVRR SR a MH SR k liberalizácii služieb
3.2 Pripomienky k návrhu novely Smernice EÚ o službách na

vnútornom trhu
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Správa o činnosti Autorizačnej komisie

SKSI od VZ 2004

Za celé hodnotené obdobie Autorizačná komisia pracovala
v pôvodnom 13-člennom zložení, ktoré vyplynulo z volieb usku-
točnených na predchádzajúcom Valnom zhromaždení. Mala cel-
kom 10 zasadaní, 4 ešte v roku 2004 a 6 v roku 2005, s priemer-
nou účasťou 80,00 % a minimálnou účasťou 69,23 %. Teda na
každom zasadaní sa zúčastnil potrebný počet členov na to, aby
komisia mohla zodpovedne rokovať a rozhodovať. Na väčšine
zasadaní sa na určitú dobu zúčastnil aj predseda SKSI prof. Du-
šan Majdúch. Na všetkých zasadaniach sa pravidelne zúčastňo-
vala aj pracovníčka Úradu SKSI Ing. Mária Olšakovská. Z každé-
ho zasadania AK sa uskutočnil podrobný zápis o programe, prie-
behu a výsledkoch rokovania, ako aj prijatých uzneseniach. Jed-
notlivé zápisy sa postupne zverejňovali na príslušnom portáli
webovej stránke Komory a boli, resp. sú aj teraz všeobecne prí-
stupné pre všetkých členov SKSI.

Na 1. zasadaní, sa okrem voľby predsedu a podpredsedu
komisie predovšetkým diskutovali kompetencie a úlohy, ktoré
komisia i jej jednotliví členovia mali a majú plniť. V súlade s posla-
ním Komory dôležitou súčasťou všetkých následných zasadaní
komisie sa stala autorizácia stavebných inžinierov na vykonáva-
nie vybraných odborných činnosti vo výstavbe, a to tak domá-
cich – slovenských inžinierov ako aj inžinierov zo zahraničia. V záuj-
me jednotnej a zodpovednej prípravy i samotného uskutočňo-
vania autorizácie inžinierov sa hneď na začiatku činnosti komisie
pripravila aktualizácia postupu autorizácie, v súlade s platnou
legislatívou i vnútornými predpismi SKSI. Tento postup, po pred-
chádzajúcom pripomienkovaní v Predstavenstve a potom schvá-
lení komisiou, bol zverejnený v Inžinierskych informáciách a ná-
sledne dôsledne bol rešpektovaný počas celého hodnoteného
obdobia. Hneď na začiatku činnosti sa tiež dohodla spolupráca
Autorizačnej komisie s Úradom SKSI. Môžem konštatovať, že
táto dohoda, ktorá sa obojstranne rešpektovala, prispela k vcel-
ku bezproblémovej príprave i dobrému priebehu následných
autorizácií i k samotnej činnosti komisie. Dôležitým predpokla-
dom pre úspešné autorizácie sa stala aj príprava súboru otázok
z relevantných právnych predpisov na písomné testy. Táto prí-
prava sa v rámci činnosti AK uskutočnila v dvoch etapách. V prvej
etape sa pripravil súbor 150 alternatívnych otázok, ktoré sa uplat-
ňovali v roku 2004. Následne bol tento súbor otázok rozšírený
na súbor 325 alternatívnych otázok, ktorý sa uplatňuje od za-
čiatku roka 2005. Treba pritom konštatovať, že tento súbor otá-
zok bol pripomienkovaný a schválený aj MVRR SR. Všetky otáz-
ky vrátane správnych odpovedí sú zverejnené na internetovej
stránke SKSI v záujme dobrej prípravy uchádzačov o autorizáciu
na písomné testy. Možno povedať, že písomné testy sa takto
stali bezproblémové prakticky pre všetkých uchádzačov, ktorí
ich mali absolvovať.

Podľa prijatého postupu sa potom autorizácie uskutočňovali
v pravidelných štvrťročných intervaloch, s včasným zverejnením
konkrétnych termínov. V roku 2004 sa takto uskutočnili autori-
zácie v septembri v Bratislave a v decembri v Bratislave i v Koši-
ciach. V rámci nich sa autorizovalo 117 inžinierov. Ku koncu roku
2004, kedy skončila autorizácia podľa predchádzajúcich pred-
pisov mala SKSI autorizovaných celkom 4776 osôb, z toho 4455
inžinierov s vysokoškolským vzdelaním a 321 stredoškolákov.

3.3 Vyjadrenie k materiálu Protimonopolného úradu SR o „re-
gulácii profesijných služieb“

3.4 Zdôvodnenie odôvodnenosti honorárového poriadku –
Cenníka SKSI

3.5 Vyjadrenie k „malej novele stavebného zákona“
3.6 Rokovania a vypracovanie návrhu pre MVRR SR na dopl-

nenie stavebného zákona o „vysoké samostatné komíny“
3.7 K návrhu novej právnej úpravy „kategorizácie stavieb“
3.8 K návrhu novej právnej úpravy na začlenenie „inštitútu

autorizovaného znalca“
3.9 Rokovania a vyjadrenie k oblasti „certifikácie energetic-

kej hospodárnosti budov“ a návrhu zákona
3. 10 Vyjadrenie k aplikácii a nedostatkom zákona č. 624/

2004 Z. z v praxi
3.11 Vyjadrenie k návrhu novely zákona č. 138/1992 Zb. v z. n. p.
3.12 Vyjadrenie k návrhu novely zákona o verejných prácach
4. Odborné vyjadrenia, napr.:
4.1 Vyjadrenie pre Atyp Ateliér Prešov k rozsahu vykonáva-

cieho projektu
4.2 Odborné stanovisko k rozhodnutiu Úradu pre verejné

obstarávanie/Steel Mont
4.3 Odpoveď na otázku p. Meškovej
4.3 Vyjadrenie k výkonu činnosti stavebného dozoru stavby-

vedúcim jednej stavby
5. Účasť a spolupráca na odborných podujatiach:
5.1 Seminár o komunitárnom stavebnom práve v Nemecku

a Rakúsku usporiadaný Českou společností pro stavební právo
a Ministerstvom pro místní rozvoj ČR v Prahe 09/2004

5.2 Seminár MVRR SR k novele stavebného zákona 04/2005
5.3 Seminár o príprave českého stavebného zákona usporia-

daný Združením pre stavebné právo Slovenska a SKSI v spoluprá-
ci s Českou společností pro stavební právo, v Bratislave 05/2005

5.4Medzinárodná konferencia o poistení vo výstavbe uspo-
riadaná v 04/2005 Združením pre stavebné právo Slovenska
v spolupráci s Portugalským Ministerstvom výstavby a MVRR
SR v Bratislave

5.5 15. Konferencia o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku ČR usporiadaná Ministerstvom pro místní rozvoj ČR a Čes-
kou společností pro stavební právo 11/2005 v Prahe

6. Požiadavky na vytvorenie „právnej služby SKSI“
7. Návrh na zabezpečenie poistného krytia činností v orgá-

noch SKSI
8. Spolupráca so Združením pre stavebné právo Slovenska

Hlavné zameranie činností v budúcom období
1. Implementácia novej Smernice 2005/36/ES o uznávaní

odborných kvalifikácií do právnych predpisov a vnútorných po-
riadkov SKSI

2. Spolupráca na podkladoch pre novelu zákona č. 138/
1992 Zb. v z. n. p. so zameraním na implementáciu Smernice
2005/36/ES a na odstránenie nedostatkov súčasného znenia
Zákona

3. Spolupráca na podkladoch pre novelu zákona č. 138/1992
Zb. implementáciou ustanovení nového stavebného zákona

4. Spolupráca na príprave podkladov na vypracovanie vyko-
návacích predpisov k novému stavebnému zákonu

5. Podklady na úpravu a odstránenie nedostatkov v znení
živnostenského zákona v skupine 213 stavebníctvo

6. Spolupráca na Smernici SKSI na vykonávanie skúšok od-
bornej spôsobilosti na vykonávanie energetickej certifikácie bu-
dov a vedenie zoznamu osôb vykonávajúcich energetickú certi-
fikáciu budov

7. Spoluúčasť na procesoch vzdelávania členov SKSI v oblas-
ti práva

8. Spolupráca so Združením pre stavebné právo Slovenska
9. Spolupráca so Slovenskou komorou architektov, Zväzom

stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenským zväzom sta-
vebných inžinierov v legislatívnej oblasti

10. Spolupráca so stavebnými fakultami v oblasti stavebné-
ho práva

11. Zahraničná spolupráca s profesijnými komorami, profe-
sijnými zväzmi a univerzitami v oblasti stavebného práva

Ing. Miloš Nevický, PhD.,
podpredseda SKSI pre legislatívu
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Správa Etickej rady SKSI od VZ 2004

Etická rada pracovala v zložení:
predseda: prof. Ing. Peter Turček, PhD.
podpredseda: doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
členovia: Ing. Oľga Szabóová, prof. Ing. Ivan Gschwendt,

DrSc., Ing. Alexander Lieskovský, Ing. Mikuláš Matisko, CSc.,
Ing. Ivan Tasler

Intenzita práce Etickej rady bola podriadená potrebe prešet-
rovania podnetov, ktoré boli zaslané na Úrad SKSI. Po vyriešení
bol každý prípad zaslaný späť na Úrad Komory. Z doteraz
ukončených prípadov bola väčšina uzatvorená na Etickej rade,
iba v jednom prípade sa problém postúpil na Disciplinárnu komi-
siu SKSI.

Riešené boli tieto prípady:
� Sťažnosť zákazníka na nekvalitné stavebné práce pri
zasklievaní loggie. Etická rada prípad nemohla vyriešiť,
pretože sa nejednalo o člena SKSI. Sťažovateľovi bolo
odporúčané obrátiť sa na Krajský stavebný úrad, odbor
stavebnej správy.
� Nelegálnosť používania softvérov členom komory. Prípad
už bol v minulosti riešený, požiadavka sťažovateľa nebola
opodstatnená. V odpovedi bol pisateľ listu upozornený
na potrebu legalizovania softvérov.
� Nedostatočná komunikácia medzi investorom,
dopravným inšpektorátom a projektantom vyústila
v rozpory, ktoré sa po vzájomnom vysvetlení medzi
zainteresovanými účastníkmi vyriešili bez návrhu na sankcie
zo strany komory.
� Zneužitie pečiatky na označenie celej projektovej
dokumentácie rodinného domu. V samotnom projekte boli
členmi Etickej rady zistené vážne nedostatky. Prípad bol

Správa Disciplinárnej komisie SKSI

od VZ 2004

Disciplinárna komisia SKSI pracovala ako 10-členná v zlože-
ní, ako bola zvolená na Valnom zhromaždení dňa 11. 4. 2003 v Ban-
skej Bystrici okrem Ing. Antola, ktorý sa vzdal mandátu vzhľa-
dom na zvolenie za člena Predstavenstva vo voľbách do orgá-
nov SKSI dňa 24. 4. 2004.

V priebehu roku 2004 a 2005 nebol podaný žiadny podnet
na začatie disciplinárneho konania. Predseda DK v súčinnosti
s predsedom SKSI, predsedom AK, predsedom EK, predsedom
sekcie stavbyvedúci a stavebný dozor a riaditeľom Úradu SKSI
riešili sťažnosti na členov SKSI, ako aj nečlenov SKSI. Väčšina
sťažností bola na činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. Jedna-
lo sa o nečlenov Komory, na ktorých sa nevzťahujú vnútorné
poriadky SKSI. Celá agenda DK je archivovaná na úrade SKSI.

Ing. Vladimír Hanzel,
predseda DK SKSI

Celkom bolo ku koncu roku 2004 vydaných 6962 autorizačných
oprávnení v jednotlivých kategóriách a odbornostiach.

Ako je všeobecne známe novelizáciou zákona č. 138/1992
Zb. zákonom č. 624/2004 Z. z. došlo v autorizácii stavebných
inžinierov k závažným zmenám. S týmito zmenami sa v súčin-
nosti s Predstavenstvom SKSI i MVRR SR postupne zaoberala
tak, aby autorizácia mohla v roku 2005 plynulé pokračovať.
Najzávažnejšou zmenou v autorizácii podľa novely zákona je
zmena kategórií. Návrh postupu vydávania nových aktualizova-
ných autorizačných osvedčení, ktoré rešpektujú zákon č. 624/
2004 Z. z. Autorizačná komisia schválila na svojom 6. zasadaní.
Treba jednoznačne konštatovať, že prijatím nových, možno po-
vedať širších kategórií, a zavedením nových autorských osved-
čení nestratili platnosť predchádzajúce autorizačné osvedčenia,
ktoré boli vydávané do 31. 12. 2004. Dovtedajšie osvedčenia
môžu sa pritom administratívne vymeniť za nové podľa novej
kategorizácie. O týchto skutočnostiach boli prostredníctvom
Úradu SKSI a MVRR SR dôsledne informované všetky stavebné
úrady, regionálne kancelárie SKSI i všetci členovia SKSI prostred-
níctvom Inžinierskych informácií i iným spôsobom.

Podľa nového postupu sa následne uskutočnili autorizácie v
marci v Bratislave, v júni a v júli v Bratislave a v Košiciach a nako-
niec aj v septembri v Bratislave. Podľa nového postupu sa už
autorizovalo celkom 111 inžinierov, z toho pre komplexné ar-
chitektonické a inžinierske služby v kategórii A1: 4 a v kategó-
rii A2: 9, v kategórii inžinier pre konštrukcie pozemných sta-
vieb I1: 38, v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych
stavieb I2: 30, v kategórii inžinier pre statiku stavieb I3: 25 a v kate-
górii inžinier pre technické, technologické a energetické vyba-
venie stavieb I4: 29 inžinierov. Okrem toho 147-im inžinierom
boli vydané aktualizované autorizačné osvedčenia na základe
ich jednoduchých žiadosti. Treba pritom uviesť, že v súčasnosti
je už prakticky pripravená ďalšia autorizácia, ktorá sa uskutoč-
ni v Bratislave v dňoch 14. a 15. decembra, na jednotlivé kate-
górie sa prihlásilo celkom 72 žiadateľov. Je to teda vcelku úspeš-
ný efektívny proces postupného zvyšovania počtu autorizova-
ných osôb i počtu členov SKSI.

Okrem autorizácie žiadateľov zo SR Autorizačná komisia pri-
znáva oprávnenia pre vybrané odborné činnosti vo výstavbe na
základe príslušných dohôd na základe príslušných dohôd s ob-
dobnými komorami alebo profesijnými organizáciami aj pre žia-
dateľov zo zahraničia, ktorí vlastnia relevantné oprávnenia vo vlast-
ných krajinách. Autorizačná komisia pripravila a po pripomienko-
vaní v Predstavenstve schválila formulár žiadosti o priznanie opráv-
nenia a registráciu v SKSI žiadateľov zo zahraničia. Od začiatku
roka 2005 sa pritom postupuje podľa novely zákona č. 624/2004
Z. z.. Od začiatku svojho pôsobenia Autorizačná komisia priznala
celkom 105 takýchto autorizačných oprávnení (z ČR: 96, Maďar-
ska: 5, Rakúska: 3, Poľska: 1). Celkom SKSI priznala už 404 ta-
kýchto autorizačných oprávnení. Veľmi aktuálnou úlohou je teraz
presadenie štatútu hosťujúceho a usadeného inžiniera prostred-
níctvom pripravovanej Smernice SKSI o uznávaní odborných kva-
lifikácií usadenej osoby a registrácii hosťujúcej osoby.

AK na svojich zasadaniach i mimo nich venovala náležitú
pozornosť aj všetkým relevantným sťažnostiam, pripomienkam
a námetom, ktoré súviseli s kompetenciami, povinnosťami a cel-
kovou činnosťou komisie. Ku všetkým sťažnostiam, pripomien-
kam a námetom boli prijaté konkrétne uznesenia, ktoré sa ná-
sledne poskytli Úradu SKSI i ich samotným autorom.

V hodnotenom období Autorizačná komisia i jednotlivo jej
členovia sa aktívne zúčastňovali na rade ďalších úloh a aktivitách
SKSI, ktoré súviseli s poslaním, povinnosťami i celkovou činnos-
ťou komisie. Priebežne osobitná pozornosť sa venovala súvisia-
cim legislatívnym otázkam. Autorizačná komisia sa aktívne zú-
častnila aj prípravy a pripomienkovania nových vnútorných pred-
pisov, najmä Štatútu a Autorizačnému a skúšobnému poriadku,
ktoré majú byť schválené na tomto Valnom zhromaždení.

AK má záujem pokračovať vo svojej práci i v nasledujúcom

období v súlade s platnými legislatívnymi a vnútornými predpis-
mi ako i záujmami SKSI i jej jednotlivých členov.

Využívam túto príležitosť, aby som z pozície predsedu Auto-
rizačnej komisie ocenil aktívny záujem jej členov o naplňovanie
poslania komisie a plnenie z toho vyplývajúcich úloh, oceňujem
ich kultivovanosť na zasadaniach komisie ako aj ich zjednocujú-
ci prístup k prerokovaným otázkam.

Nakoniec vyjadrujem svoje poďakovanie Úradu SKSI za do-
terajšiu dobrú spoluprácu.

prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc.,
predseda AK SKSI
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Správa o činnosti Komisie

pre zahraničie SKSI od VZ 2004

Na Valnom zhromaždení v roku 2004 bola zvolená 9-členná
komisia pre zahraničie v zložení:

Ing. Rudolf Ároch, doc. Vladimír Benko, doc. Jaroslav Halvo-
ník, prof. Ján Hudák, Ing. Jozef Kurimský, prof. Karol Kaldarar, Ing.
Mikuláš Martinček, doc. Július Šoltész, Ing. Anna Štulrajterová.

Na zasadaniach Predstavenstva bolo dohodnuté, že Komisia
pre zahraničie – ako poradný orgán Komory – sa bude priebež-
ne dopĺňať o ďalších členov, ktorí sú jazykovo zdatní a sú ochot-
ní venovať časť svojho voľného času aktivitám SKSI v tejto oblas-
ti. Komisia pre zahraničie bola preto priebežne doplňovaná (a aj
do budúcna v nej radi privítame nových členov). K dnešnému
dňu pracuje v počte 20 – doplnená o týchto členov:

Ing. Štefan Daniš, Ing. Ivan Gajdoš, Ing. Milan Hurák, Ing.
Stanislav Chmelo, Ing. Anna Juhosová, Ing. Adam Kende, Ing.
Ľubomír Knoško, Ing. Michal Martinák, Ing. Ľuboš Moravčík,
Ing. Peter Slašťan, Ing. Jozef Živner.

Zasadania komisie boli plánované v rovnakých termínoch
ako zasadnutia Správnej rady, aj z toho dôvodu, aby sa využila
prítomnosť členov kvôli Správnej rade. Komisia je v stálom pra-
covnom kontakte, pričom sa využíva hlavne forma e-mailovej
výmeny informácií a prác, na ktorých sa jednotliví členovia po-
dieľajú. Členovia Komisie pre zahraničie sa zúčastňujú aj na stret-
nutiach zahraničných delegácií. Vytváranie trvalých pracovných
a osobných kontaktov v rámci zahraničia sa buduje až na výnim-
ky – Česko, Maďarsko, Poľsko – veľmi ťažko. Do budúcnosti by
sme radi do tejto oblasti zapracovali hlavne mladších jazykovo
zdatných kolegov.

Medzi hlavné úlohy SKSI v zahraničnej oblasti, ktorým sa
Komora aj v období od VZ 2004 venovala, patria:

� aktívne členstvo v niektorých európskych organizáciách
zastupujúcich inžinierov v stavebníctve,
� spolupráca komôr krajín V4,
� bilaterálne a multilaterálne zmluvy s partnerskými
organizáciami členských štátov EÚ,
� smernica pre uznávanie odborných kvalifikácií v rámci
členských štátov Európskej únie a z nej vyplývajúce potrebné
zmeny v legislatíve SR, ako aj jej dopad na AI na Slovensku.

1. Aktívne členstvo v európskych organizáciách:
SKSI je aktívnym členom v dvoch európskych radách, ktoré

zastupujú túto profesiu v rámci Európy:
ECCE (European Council of Civil Engineers – európska rada

stavebných inžinierov)

Pokúsili sme sa aktívnejšie zapojiť do práce v tejto európskej
organizácii. Na zasadaniach ECCE sa pravidelne zúčastňovala
Mgr. Zlatňanská, ktorej podstatnou časťou náplne práce je ob-
lasť zahraničia. Na poslednom volebnom zasadnutí ECCE bola
zvolená nová Výkonná rada, do ktorej bol zvolený aj Ing. Jiří
Plička, ktorému Slovensko dalo podporný hlas na kandidatúru.
V decembri odstúpi súčasná tajomníčka ECCE Diana Maxwell.
Nakoľko je táto pozícia voľná od januára 2006, Predstavenstvo
SKSI nominovalo Mgr. Dianu Zlatňanskú na túto pozíciu. Ďalším
kandidátom na túto funkciu je Jette Bohsen zo Španielska. O obsa-
dení tohto miesta by sa malo zrejme rozhodnúť na ďalšom za-
sadnutí ECCE v roku 2006 v Budapešti.

� 1. – 2. 10. 2004, 40. zasadnutie ECCE (Európskej rady
stavebných inžinierov), Zagreb, Chorvátsko (Zlatňanská)
Návrh založiť Svetovú radu stavebných inžinierov WCCE

(World Council of Civil Engineers); vydanie publikácie ECCE
„Dedičstvo stavebného inžinierstva v Európe“, otázky zdravia
a bezpečnosti pri práci v stavebnom sektore, výskumu a vývoja
do stavebného sektoru z pohľadu podporovania inovácie, kon-
kurencieschopnosti, udržateľnosti a spolupráce na európskej
úrovni; Bolonský proces v sektore stavebného inžinierstva; vy-
tvorenie spoločnej Európskej platformy /ECCE registra staveb-
ných inžinierov; členské poplatky a rozpočet ECCE na rok 2005

� 10. – 11. 6. 2005, 41. zasadnutie ECCE (Európskej rady
stavebných inžinierov), Tallin, Estónsko, (Zlatňanská)
Aktivity ECCE (Deklarácia z Bilbaa – „Bezpečnosť v staveb-

níctve“; Spoločný seminár ACE-ECCE-EFCA o verejnom obstará-
vaní, pripojenie sa k hnutiu/myšlienke „boja proti korupcii a ne-
etickému podnikateľskému správaniu“, rokovanie s predstavite-
ľom Chorvátskej komory architektov a inžinierov v stavebníctve
o zmluve o spolupráci medzi komorami

� 11. – 12. 11. 2005, 42. zasadnutie Európskej rady
stavebných inžinierov (ECCE), Istanbul, Turecko, (Zlatňanská)
Voľby do Výkonnej rady ECCE; voľba prezidenta ECCE; kan-

didatúra D. Zlatňanskej na pozíciu Secretary General; vydanie
publikácie ECCE „Dedičstvo stavebného inžinierstva v Európe“,
vytvorenie spoločnej Európskej platformy /ECCE registra staveb-
ných inžinierov; členské poplatky a rozpočet ECCE na rok 2005

ECEC (European Council of Engineers Chamber – Európska
rada inžinierskych komôr)

ECEC je mladá európska rada, ktorá bola založená v roku
2003 a Slovensko stálo od začiatku pri jej zrode. ECEC má pra-
videlné Valné zhromaždenia jedenkrát za rok, na ktorých sa zá-
stupcovia Slovenska aktívne zúčastňujú.

� 24. 11. 2004, Valné zhromaždenie ECEC (Európskej rady
inžinierskych komôr), Brusel, Belgicko, (doc. Benko,
Mgr. Zlatňanská)
Činnosť ECEC v rokoch 2003 – 2004; Stanovisko ECEC k návr-

hom jednotlivých smerníc EÚ (dotýkajúcich sa profesie staveb-
ného inžiniera); zvolenie Ing. Plíčku za viceprezidenta Európskej
komory stavebných inžinierov ECEC pre krajiny V-4; členské
poplatky a rozpočet ECEC na rok 2005; stretnutie s poslancami
Európskeho parlamentu (za SR: E. Bauer a M. Mikolášik) – in-
formácie o súčasnej situácii v oblasti stavebného inžinierstva
v SR a EÚ a o postavení a činnosti SKSI

� 23. 11. 2005, Valné zhromaždenie Európskej rady
inžinierskych komôr (ECEC), Varšava, Poľsko, (Ing. Lužica,
Mgr. Zlatňanská)
Činnosť ECEC v rokoch 2004-2005; pozícia ECEC k návrhu

smernice EÚ o službách na vnútornom trhu; dôsledky novej Smer-
nice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií – vytvorenie spoloč-
nej platformy ECEC pre uznávanie kvalifikácií inžinierov s prá-
vom podpisu; výsledky dotazníka ECEC o profesii inžiniera a uzná-
vaní odb. kvalifikácií v členských štátoch ECEC; členské poplat-
ky a rozpočet ECEC na rok 2006; informácie o súčasnej situácii
v oblasti stavebného inžinierstva v členských krajinách ECEC;
prijatie Srbskej komory inžinierov za člena ECEC.

postúpený disciplinárnej komisii. Súčasťou tohto prípadu bolo
aj dodatočné opečiatkovanie projektovej dokumentácie
členom komory, čím signatár prevzal na seba zodpovednosť
za predmetný projekt. Tomuto členovi komory bol zaslaný
list predsedu SKSI s vážnym upozornením.
� V kompetencii Etickej rady bol tiež vyriešený podnet
vo veci nedodržania projektu jednoduchej stavby a nesprávne
použitie pečiatky. Predmetná stavba bola pozastavená
a previnilému členovi komory bol predsedom SKSI zaslaný
list s upozornením.
V súčasnosti má Etická rada rozpracované dva prípady:
� Sťažnosť zákazníka na projektanta za nedodanie
dokumentácie o zmene stavby pred dokončením. Projektant
bol vyzvaný vysvetliť Etickej rade svoje počínanie, na písomnú
výzvu neodpovedá.
� Sťažnosť projektanta na zneužitie autorských práv.

prof. Ing. Peter Turček, PhD.,
predseda ER SKSI
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FEANI – otvorenou otázkou pre nás ostáva najstaršia európ-
ska organizácia, ktorá zastupuje inžinierov v Európe a je aj Eu-
rópskou komisiou a Európskym parlamentom asi najviac akcep-
tovaná. SKSI nie je členom FEANI.

2. Zasadnutia krajín V4:
Malá V4 – Jednou z hlavných úloh zasadnutí malej V4 je

príprava hlavného zasadnutia krajín V4. Na starosti to má v pred-
stavenstve Ing. Durbák a veľmi dobré styky sa udržujú aj vďaka
regiónu Košice.

� 2. – 5. 7. 2004, Stretnutie „malej V-4“ – regionálne
stretnutie inžinierskych komôr krajín V-4, Miskolc,
Maďarsko, (prof. Majdúch, Ing. Nevický)
Konferencia „Dopravné siete medzi regiónmi a pôvodnými

a novými krajinami EÚ“; príprava stretnutia V-4 v Gyori (7. – 9.
10. 04); situácia SKSI – zrušenie komôr na Slovensku; nadväzova-
nie kontaktov s národnými poslancami Európskeho parlamentu

� 01. - 04. 09. 2005, Zasadnutie „Malej V4“, Rokovanie
zástupcov inžinierskych komôr zväzov krajín V-4,
Mariánská, Česká republika, (Ing. Nevický,
Ing. Vladimír Durbák, doc. Štefan Kolcun)
Informácia o príprave nových zákonných úprav stavebného

práva, verejných prác a verejného obstarávania a o energetickej
hospodárnosti budov na Slovensku; premietnutie nových smer-
níc EÚ do národných zákonných úprav v oblasti verejného obsta-
rávania v krajinách V4; informácia o stave príprav vydania III.
dielu publikácie Technické pamiatky krajín V4; základné infor-
mácie o Poľskej komore stavebných inžinierov; príprava nového
zákona o verejnom obstarávaní v Maďarsku

Veľká V4 – zasadnutia 1x do roka zakaždým v inej krajine.
Posledné zasadnutia:

� 7. – 8. 10. 2004, Medzinárodná konferencia V-4 „Dopravná
a komunikačná infraštruktúra z pohľadu medziregionálnej
spolupráce“ (v rámci zasadnutia inžinierskych komôr krajín
V-4), Gyor, Maďarsko, (prof. Majdúch, doc. Benko,
Ing. Durbák, Ing. Kurimský, Ing. Ďurčáková, Ing. Hudoba,
Ing. Mozgay, Mgr. Zlatňanská)
Za SKSI vystúpila Ing. Mária Ďurčáková s prednáškou „Letis-

ko Košice – Terminál pre cestujúcich“. Ako panelová prezentá-
cia bola predstavená prednáška doc. Ing. Kataríny Bačovej „Kon-
štrukcia vozoviek na extrémne zaťažených cestách v mestských
územiach“.

� 8. – 9. 10. 2004, 11. Zasadnutie inžinierskych komôr
a združení krajín V-4
Vysokoškolský vzdelávací systém a aplikovanie Bolonského

procesu; legislatíva v oblasti stavebníctva; vzájomné uznávanie
odborných kvalifikácií; povinné poistenie zodpovednosti staveb-
ných inžinierov; problematika energetického auditu v krajinách
V-4; Ing. Plíčka (podpredseda ČKAIT pre zahraničné vzťahy) na-
vrhnutý na post viceprezidenta Európskej komory stavebných
inžinierov ECEC pre krajiny V-4; slávnostné podpísanie Deklará-
cie 11. zasadnutia inžinierskych komôr a združení krajín V-4.

� 6. – 8. 10. 2005, 12. stretnutie zasadnutie inžinierskych
komôr a zväzov krajín V-4, Liberec, Česká republika,
(prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Cmarková, Ing. Ďurica)
Stanovenie úloh založiť pracovnú skupinu pre výmenu infor-

mácií o zákonoch v oblasti stavebníctva v rámci V4 a vytvoriť
pracovnú skupinu pre porovnanie oprávnení komôr V4 a pre
vypracovanie návrhu spoločného postupu uznávania kvalifiká-
cie pre hosťujúcich a usadených inžinierov krajín V4; úloha zahá-
jiť aktivity v oblasti zbližovania etických kódexov stavebných
inžinierov; vytvorenie betonárskeho slovníka; informácie a skú-
senosti v oblasti energetického auditu; podpis deklarácie – prí-
prava zasadania krajín V4 v roku 2006 na Slovensku – organi-
začným zabezpečením tejto dôležitej akcie boli poverení orga-
nizátori predchádzajúceho zasadania V4 na Slovensku v roku
2002, ktorá mala veľmi úspešný ohlas aj v zahraničí.

3. Bilaterálne a multilaterálne zmluvy medzi komorami:
Bilaterálna zmluva medzi ČR a SR funguje zatiaľ asi ako jedi-

ná bez problémov aj v oblasti uznávania autorizácie.
V období od posledného Valného zhromaždenia SKSI nadviazala

kontakty s viacerými európskymi inžinierskymi komorami a podpísa-
la Zmluvu o spolupráci s Inžinierskou komorou Saska a Dohodu
o spolupráci s Lubelskou krajskou komorou stavebných inži-
nierov. V marci budúceho roka bude podpísaná aj Zmluva o spolu-
práci s Chorvátskou komorou architektov a inžinierov a prakticky
pripravená zmluva na podpis je aj s komorou Bavorska.

4. Iné aktivity v oblasti zahraničia:
Nadviazali sme kontakty so slovenskými poslancami Európ-

skeho parlamentu, a prostredníctvom ECEC sme vyvinuli snahu
o lobovanie za profesiu stavebných inžinierov v inštitúciách EÚ.

V júni 2005 bola schválená nová smernica EÚ o uznávaní od-
borných kvalifikácií – hoci nebola v EÚ vôľa vytvoriť pre uznávanie
kvalifikácií inžinierov oddelenú kapitolu, naďalej sa snažíme prostred-
níctvom ECEC a ECCE vytvoriť spoločnú platformu inžinierov, ktorá
by umožnila ľahší pohyb našich inžinierov v rámci EÚ.

V októbri tohto roku sme pripravili na základe novej smerni-
ce návrh Vnútornej smernice SKSI o uznávaní odborných kvali-
fikácií usadeného inžiniera a registrácii hosťujúceho inžiniera
a nadviazali spoluprácu so strediskom na uznávanie dokladov
o vzdelaní pri Ministerstve školstva SR. Našou ďalšou úlohou v tejto
oblasti bude snaha presadiť základné princípy uznávania hosťu-
júcich a usadených inžinierov do zákona č. 138/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov.

V súčasnosti sa pripravuje nová smernica o poskytovaní slu-
žieb na vnútornom trhu s cieľom čo najväčšej liberalizácie. SKSI
pravidelne zasiela pripomienky k textu návrhu smernice s cieľom
ochrany našich inžinierov a snahy vyňať poskytovanie služieb
stavebných inžinierov z rozsahu tejto smernice.

Naďalej sa rozvíja aj spolupráca medzi inžinierskymi komo-
rami a zväzmi krajín V-4, v rámci ktorej sa pripravuje už III. diel
publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“. Taktiež sa zahájila
spolupráca na vydaní betonárskeho slovníka.

V oblasti celoživotného vzdelávania sme sa zapojili do pro-
jektu programu Leonardo da Vinci „Lifelong Educational Project
on Brownfields“, v rámci ktoré ho bude SKSI šíriť prostredníc-
tvom seminárov v rokoch 2006-2007 know-how západoeuróp-
skych štátov v oblasti revitalizácie. Predbežne sme prejavili záu-
jem o dva budúce vzdelávacie projekty Leonardo da Vinci v ob-
lasti navrhovania a testovania stavebných konštrukcií.

V roku 2006 plánujeme rozbehnúť odborné semináre k jednotli-
vým Eurokódom, ku ktorým SKSI plánuje začať vydávať aj zborníky.

O všetkých uskutočnených aktivitách, ako aj ďalších úlohách
SKSI v oblasti zahraničia sú a budú členovia SKSI informovaní
prostredníctvom našej webovej stránky, informačného bulletinu
„Inžinierske informácie“ a časopisu „Projekt – Stavba“.

Zatiaľ otvorenou otázkou ostáva spôsob podpory a pomoci
slovenským projektovým organizáciám pri príprave podkladov
pre čerpanie z európskych fondov.

doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.,
podpredseda SKSI pre zahraničie
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Správa Dozornej rady SKSI od VZ 2004

Na prvom stretnutí Dozornej rady prebehli voľby jej predse-
du a podpredsedu DR. Dozorná rada sa dohodla na vypracovaní
Rokovacieho poriadku a následne ho prijala. Schválený Rokova-
cí poriadok nadviazal na pôvodné – do toho času neschválené –
doklady od predchádzajúcej Dozornej rady. Riadne zasadnutia
Dozornej rady sa uskutočnili raz za pol roka, okrem toho bola
zvolávaná i častejšie, za účelom riešenia problémov, ktoré vy-
plynuli z rokovania Predstavenstva SKSI, prípadne kontrol, ktoré
DR vykonávala. DR riešila zdedené problémy od predchádzajú-
cej DR. Môžem konštatovať, že všetky problémové body boli
vyriešené buď Predstavenstvom SKSI, alebo DR tým, že účastní-
ci problematických rozhodnutí, napr. súťaží, nákupov, boli upo-
zornení na väčšiu dôslednosť pri uplatňovaní transparentných
výberov. Tu je potrebné tiež uviesť, že DR delegovala svojich
členov na rokovania Výborov RZ SKSI, z dôvodu lepšej informo-
vanosti o problémoch RZ SKSI. Následne nastalo obdobie, kedy
som bol ja ako predseda, resp. podpredseda a ostatní členovia,
prizývaní do výberových komisií, z dôvodu ich väčšej transpa-
rentnosti. Na najbližšom stretnutí DR bolo rozhodnuté, že vzhľa-
dom na kontrolnú a nie rozhodovaciu právomoc DR, sa výbero-
vých konaní členovia DR nebudú zúčastňovať. DR bude výbero-
vé konania, ktoré sa uskutočnia v SKSI kontrolovať. V ďalšom
období vznikol problém s hospodárením Úradu SKSI za obdo-
bie 1-9/2004. DR si nechala predložiť komplet materiály o hos-
podárení na Úrade SKSI. Celý proces sa musel 3 x dopĺňať, na-
koľko Úrad nebol schopný dať ucelený prehľad nákladov a výno-
sov. Citujem zo zápisu DR:

„Na základe povinnosti v zmysle Štatútu SKSI čl. 18 a podne-
tu členskej základne, Dozorná rada požiadala riaditeľa Úradu
o predloženie súpisu vynaložených finančných prostriedkov za
obdobie 1-9/2004 na kontrolu hospodárenia.“

Dňa 19. 11. 2004 predložil riaditeľ Úradu SKSI Dozornej
rade požadovaný materiál čerpania finančných prostriedkov za
uvedené obdobie.

Po oboznámení sa s týmto materiálom DR konštatovala, že
predložené materiály sú nedostatočné a neprehľadné a žiadala
doplniť tento materiál o rozpis týkajúci sa položiek poštovného,
telefónu, internetu, kopírovania, spotreby materiálu, náhrad,
miezd a európskej integrácie.

Ing. Mozgay predložil doplnený materiál a DR sa opätovne ním
zaoberala. Po preštudovaní DR prizvala riaditeľa Úradu na svoje
rokovanie a požiadala ho o predloženie niektorých faktúr a zmlúv.

Na základe predložených materiálov DR konštatuje, že prostried-
ky v nasledovných bodoch výdavkov, neboli vynaložené účelne,
resp. je potrebné ich podrobnejšie preskúmanie. Jedná sa o:

1) Poštovné – na Úrade SKSI v Bratislave vychádza na každý
pracovný deň cca 2200,- Sk, a to mimo expedovania Inžinier-
skych informácií. DR upozorňuje na neúmerne vysoké náklady
a je potrebné, aby riaditeľ Úradu prijal opatrenia na ich zníženie (je
s tým oboznámený). DR porovná vynaložené prostriedky za poš-
tovné po 1. štvrťroku 2005.

2) Telefón, internet – rozbor telefónnych účtov tvorí samo-
statnú prílohu. Výška telefónnych účtov je neprijateľná, neúnos-
ná pre Úrad so siedmimi zamestnancami.

3) Spotreba materiálu – pri kontrole bolo zistené, že podľa
predložených vynaložených nákladov za skúmané obdobie na
kancelárske a čistiace potreby vychádza na jeden pracovný deň
suma cca 1450,- Sk. Náklady sú vysoké, upozorňujeme na nut-
nosť zriadiť nápravu.

4) Ostatné náklady – čo sa týka ostatných nákladov, DR
preskúma náhodne aj účelnosť ostatných nákladov. DR žiada
predložiť faktúry od firmy TEMARK, prípadne či bola s nimi uza-
tvorená zmluva (žiadame predložiť).

5) Náhrady – táto položka za rok 2004 je sporná, žiadame
predložiť počet poistených členov cez SKSI, vrátane dokladu

o uhradení a počet členov, ktorí dodali doklad o individuálnom
poistení. Taktiež žiadame rozpísať náhrady na predsedu a na
Predstavenstvo.

Záverom správy DR bolo konštatovanie, že opatrenia na zní-
ženie nákladov na telefón nariadené riaditeľom Úradu zo sep-
tembra neboli účinné a že ich je potrebné upraviť.

Následne sa DR zaoberala činnosťou Predstavenstva, na kto-
rom boli dookola pretriasané problémy o vine alebo nevine (v ob-
lasti hospodárenia) bývalého a súčasného Predstavenstva Ko-
mory. Podľa nášho názoru uvedená činnosť nie je predpísanou
činnosťou Predstavenstva, nevedie k riešeniu súčasných problé-
mov a potrieb členov Komory, neúmerne čerpá finančné prostried-
ky určené na riešenie problémov stavebných inžinierov. DR po-
važovala predložené správy za ukončené v zmysle ekonomicko-
právnej analýzy a požiadala členov Predstavenstva, aby sa ďalej
touto činnosťou nezaoberali, pokiaľ by to nebolo potrebné
z trestnoprávneho, alebo iného závažného dôvodu.

Poslednou riešenou problematikou (jún 2005) bol stav hos-
podárenia I. štrvťroku 2005. DR kontrolovala tieto oblasti:

� telefón, internet
� poštovné
� ostatné náklady
Konštatovala nasledovné, citujem zo správy:
1. Poplatky za telefón – celkové náklady podľa I. kvartálu na

telefóny oproti roku 2004 sú nižšie. Naďalej však pretrváva vola-
nie na ORANGE a EUROTEL z pevných liniek, a hlavne dlhotrva-
júce hovory.

2. Poplatky za internet za prvé tri mesiace sú realizované na
základe dohody a sú ďaleko výhodnejšie ako predchádzajúca
zmluva s firmou EMEL (práce fakturované bez dodacích listov,
resp. bez popisov vykonaných prác)

3. Pri úhrade poštovného na žiadnom z dokladov nebolo
uvedené, za čo a za akým účelom bolo uhradené, pritom jedno-
rázové poštovné je bežne aj nad 20 000,- Sk.

Ostatné náklady boli posúdené nasledovne:
� nákup kancelárskych potrieb – primeraný činnosti
� nákup čistiacich prostriedkov – nebol uskutočnený
� nákup stravných lístkov nezodpovedá počtu zamestnancov
– je vyšší
Ostatné zistenia:
4. Všetky predložené doklady – faktúry a objednávky sú od-

súhlasované a vydávané len riaditeľom Úradu SKSI bez akého-
koľvek finančného obmedzenia,

� objednávky neobsahujú požadovaný podrobný popis prác,
v prípade, že objednávka nahrádza zmluvu, musí byť
uvedená cena a termín
� na došlých faktúrach nie je označené zaradenie fraktúry
(služby, daň, kancelárske potreby)
� pri evidovaní účtovných dokladov nie sú oddelené bežné
kancelárske potreby od nákladov na autorizáciu
Uvedené nedostatky Úrad a predseda akceptovali:
II. a III. štvrťrok 2005 neboli kontrolované, vzhľadom na sku-

točnosť, že Úrad mal za úlohu koordinovať tvorbu nového Štatú-
tu a vnútorných poriadkov. Oba štvrťroky budú skontrolované
v 12/2005.

Záverom konštatujem, že DR sa dostala do pozornosti Pred-
stavenstva a Úradu SKSI, vybudovala si rešpekt a výsledky jej
kontrol sú akceptované Predstavenstvom, Úradom aj predse-
dom SKSI.

Úlohou DR na ďalšie obdobie bude ďalej rozvíjať prácu svo-
jich delegovaných členov na rokovaniach Výborov RZ SKSI, a tak-
tiež dôsledne trvať a kontrolovať plnenie svojich stanovísk a po-
žiadaviek jednotlivými orgánmi a pracovníkmi SKSI.

Ing. Boris Vrábel, PhD.,
predseda DR SKSI
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b) Uzavretie kontroly hospodárenia – prešetrenie a prevere-
nie zistených nedostatkov hospodárenia – riešim prijatím od-
borného pracovníka v oblasti finančnej kontroly na dobu určitú
do overenia skutočností podľa „Záznamu z kontroly vynalože-
ných finančných prostriedkov SKSI na obdobie roka 2002 a 1.
štvrťroku 2003“, ako aj na kontrolu finančných a iných hospodár-
skych aktivít SKSI.

c) V závislosti od výsledkov kontroly odborného pracovníka
odporučím Predstavenstvu SKSI závery a spôsob publikovania
výsledkov.

8.2 Predstavenstvo sa zaoberalo problematikou na 3. zasad-
nutí dňa 17. 9. 2004 v Košiciach – citácia zo Zápisu:

2.2 Predbežná správa – kontrola vynaložených prostriedkov
Predseda zhrnul v predbežnej správe doterajšie poznatky ko-

misií a informoval, že v závislosti od výsledkov kontroly odborné-
ho pracovníka odporučí Predstavenstvu SKSI závery a spôsob
publikovania výsledkov. Predbežná správa je v prílohe 4.

Uznesenie 3.7
Predstavenstvo berie na vedomie predloženú správu a zavä-

zuje Úrad Komory a Predstavenstvo nepublikovať akékoľvek in-
formácie pred vypracovaním a schválením konečnej správy. Ko-
nečná správa bude vyhotovená v súčinnosti s Ing. Kyseľom.“

8.3 Kontrola vynaložených finančných prostriedkov SKSI za
obdobie roku 2002 a 1. štvrťroku 2003 bola vykonaná zamest-
nancom kontroly SKSI – p. Wolfom.

Správu o výsledku kontroly vynaložených finančných prostried-
kov v počte po jednom kuse prevzali Ing. Ján Kyseľ a prof. Ing.
Dušan Majdúch, PhD. v Bratislave dňa 25. 10. 2004.

Záver správy: „Správa o kontrole bola vykonaná s hlavným
zámerom, aby sa v budúcnosti neopakovali nedostatky, ktoré sa
pri činnosti SKSI vyskytli.

Pokiaľ ide o zistené nedostatky, je nevyhnutné aby chýbajúce
doklady boli doplnené. Pri vyúčtovaní, kde nie je možné doklady
doplniť, je potrebné, aby Predstavenstvo určilo spôsob, akým
budú straty zaúčtované. Doporučujem prijať také systémové opat-
renia, ktoré zamedzia vzniku uvedených nedostatkov“.

8.4 Ing. Kyseľ odovzdal „Stanovisko k Správe z kontroly....“
vypracovanej zamestnancom Úradu SKSI pánom Štefanom Wol-
fom zo dňa 25. 10. 2004 – v Bratislave dňa 12. 11. 2004 so
záverom:

Záver
Kontrola vynaloženia účelnosti finančných prostriedkov SKSI je

užitočná. V SKSI ju vykonáva priebežne Dozorná rada SKSI a na
konci roku aj audítor. Vykonanie paralelnej kontroly zamestnan-
com Úradu Komory je neštandardné a nie je známy prípad, že by
iné komory v Slovenskej republike niečo podobné vykonali.

Údaje obsiahnuté v „správe“, ktoré sú formulované ako podozre-
nie z nehospodárneho nakladania s prostriedkami SKSI mal pracov-
ník úradu SKSI vykonávajúci kontrolu dokumentovať konkrétnymi
údajmi, napr. presným citovaním porušenia konkrétnych ustanovení
zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov, príp. interných –
vnútrokomorových predpisov, nie iba verbálnym spochybnením. Dva
mesiace trvajúca činnosť pracovníka je dostatočnou dobou, aby
mohli byť podrobné dokumenty priložené k správe.

Opakujúce sa úsilie o spochybnenie oprávnenosti použitia
finančných prostriedkov SKSI na Inžiniersky ples 2002 sa nezakla-
dá na preukazných dôkazných prostriedkoch.

Konštatovanie o nehospodárnosti vynakladania finančných
prostriedkov na zadováženie publikácií nevychádza z posúdenia
trhových cien publikácií obdobného charakteru a preto je potreb-
né konštatovať, že toto konštatovanie je subjektívne a vyvolá do-
jem zaujatosti.

Som toho názoru, že nebolo problémom pre pracovníka „sprá-
vy“ dokumenty o zabezpečení 8. Inžinierskeho dňa v Bojniciach a
VZ 2002 v Prievidzi si riadne overiť. Napriek tomu prikladám foto-
kópie príloh k faktúre, ktoré preukazujú náklady na zabezpečenie
týchto podujatí.

So záverom správy v zásade súhlasím, myslím si však, že bolo

Kontrola plnenia uznesení

z Valného zhromaždenia SKSI 2004

Záznam z Valného zhromaždenia konaného dňa 24. 4. 2004
v Bratislave, publikovaný v Inžinierskych informáciách č. 3/2004,
obsahuje tieto uznesenia:

IV. Valné zhromaždenie novozvolenému Predstavenstvu ukladá:
1) Pripraviť zmeny vnútorných poriadkov, ktoré prejdú verej-

nou diskusiou prostredníctvom internetu v zmysle novely záko-
na č. 138/1992 Z., v znení neskorších predpisov v termíne do 6
mesiacov od jej účinnosti a predložiť ich na schválenie na naj-
bližšie VZ. Splnené, predkladá sa na schválenie VZ.

2) Dbať o rast odbornosti členov Komory a podporovať ich
odborné vzdelávanie. Členovia Komory nie sú povinní preuka-
zovať Komore zvyšovanie svojej odbornosti s výnimkou prípa-
dov stanovených zákonom č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov. Priebežne trvá, vzdelávaniu sa venuje zvýšená pozor-
nosť s ponukou odborných seminárov.

3) Vytvoriť komisiu pre integráciu SR v Európskej únii na
pomoc autorizovaným inžinierom, začleniť sa na stavebnom trhu
v EÚ. Priebežne trvá.

4) Vytvoriť komisiu pre vzdelávaciu činnosť Komory v zlože-
ní zo zástupcov jednotlivých odborných sekcií. Úlohou komisie
bude koordinácia vzdelávania členov Komory. Splnené. Komisiu
vedie Ing. Hudoba, CSc., podpredseda pre vzdelávaciu a infor-
mačnú činnosť. Úloha koordinácie vzdelávania priebežne trvá.

5) Vytvoriť komisiu pre legislatívnu činnosť za účelom koor-
dinácie činnosti so štátnou správou pri príprave noviel zákonov
a právnych predpisov súvisiacich s výkonom povolania autori-
zovaného inžiniera. Presadzovať v novele zákona č. 138/1992
Zb. v znení neskorších predpisov pôvodné znenie § 5 ods. 4, t. j.
v znení novely č. 554/2001 Z. z. Splnené. Komisiu vedie Ing.
Nevický, PhD. podpredseda pre legislatívnu činnosť. Úloha k no-
vele zákona č. 138/ 1992 Zb., v znení neskorších predpisov
priebežne trvá.

6) Splnomocniť 1. podpredsedu na zvolenie členských schôdzí
RZ v tých regiónoch, kde predseda RZ nebol zvolený za pod-
predsedu Komory. Priebežne trvá.

7) Vyvinúť legislatívnu iniciatívu s cieľom nasledovnej zmeny
§ 35 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov –
vypustiť ods. 2 regionálne združenie Komory zvoláva podpred-
seda Komory, ktorého na to splnomocní na celé funkčné obdo-
bie Valné zhromaždenie. Priebežne trvá.

8) Prešetriť a preveriť nedostatky hospodárenia v roku 2002
a za I. štvrťrok 2003 uvedené v Správe revíznej komisie za účasti
členov Dozornej rady vytvorenej v zmysle uznesenia z VZ 2003
a urobiť potrebné opatrenia za účelom ich odstránenia a nahra-
denia vzniknutých škôd. Splnené. Úloha bola riešená postupne
takto:

8.1 Komisia pod vedením Ing. Mišíka vykonala kontrolu, vý-
sledky zhrnula do Záznamu z kontroly vynaložených finančných
prostriedkov SKSI za obdobie roku 2002 a 1. štvrťrok 2003 – je
uverejnený v materiáli „Valné zhromaždenie 2004“.

Predseda SKSI zvolal pracovné rokovanie rozšírenej komi-
sie, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 6. 2004 v zložení: Mišík, Kati,
Kyseľ, Ďurďa, Kurimský, Lužica, Tomko, Vrábel, Ďurica, Mozgay,
Slabejová, Majdúch, neúčasť ospravedlnili: Hrivík, Chmelo, An-
tol, Ingeli, nedostavil sa zástupca spol. s r. o. Inžinierska akadé-
mia Slovenska Trnava.

Predmetom rokovania bolo prekonzultovanie problematiky,
vyžiadanie doplnenia údajov, s cieľom predložiť návrh Predsta-
venstvu SKSI na uzavretie kontroly hospodárenia a spôsob publi-
kovania záverov pre členov SKSI.

Predseda SKSI vypracoval dňa 31. 8. 2004 predbežnú správu
na rokovanie Predstavenstva 17. 9. 2004 so závermi:

a) Interné možnosti kontroly hospodárenia sú vyčerpané.
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potrebné aj naznačiť akým spôsobom upraviť interné predpisy
SKSI v snahe zvýšiť priehľadnosť dokumentovania účtovných do-
kladov v rámci SKSI.

8.5 Dňa 15. 11. 2005 zaslala Komora Ing. Kyseľovi oznáme-
nie o neopodstatnení námietok – (stanovisko) spracované za-
mestnancom kontroly p. Wolfom.

„Vec: Oznámenie o neopodstatnení námietok (stanovisko)
Dňa 12. 11. 2004 ste nám doručili námietky proti kontrolným

zisteniam obsiahnutých v správe o výsledku následnej finančnej
kontroly zo dňa 25. 10. 2004.

Po prehodnotení námietok podávam k ich obsahu nasledov-
né stanovisko:

Nesúhlasím s Vašimi námietkami z dôvodu, že som zistil poru-
šenie zákona o účtovníctve, kde v ustanovení § 10 zákona č. 431/
2002 Z. z. hovorí „účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné
prípady účtovnými dokladmi.“

1) Vyúčtovanie organizácie plesu SKSI, ktorý sa konal v kúpe-
ľoch Sliač je v rozpore so zákonom o účtovníctve.

2) Predfaktúra 442/02 zo dňa 25. 9. 2002 a faktúra 494/02 zo
dňa 3. 10. 2002 vo výške 104 415,-Sk nemala náležité doklady na
likvidáciu.

3) Nehospodárnosť a neefektívnosť vynakladania finančných
prostriedkov sa nedá dokázať ako porušenie zákona, je to vec
morálky a etiky.“

8.6 Predseda SKSI vydal dňa 19. 11. 2004 opatrenia;
„Na základe výsledkov z následnej finančnej kontroly kona-

nej SKSI, v Bratislave zo dňa 25. 10. 2004 prijímam nasledovné
opatrenia:

1) Zavedenie presnej evidencie objednávok v knihe objedná-
vok, termín: 1. 12. 2004

2) Zavedenie presnej evidencie zmlúv a dohôd o vykonaní
prác v knihe zmlúv a dohôd, termín: 1. 12. 2004

3) Vydať Smernicu o obehu a kontrole účtovných dokladov,
termín: 15. 1. 2005“

8.7 Predstavenstvo sa zaoberalo problematikou „Správy
z kontroly...“ na 5. zasadnutí dňa 26. 11. 2004 v Bratislave a prija-
lo uznesenie:

Uznesenie 5.8
Predstavenstvo berie na vedomie predložené materiály k bodu

6 „Správa z kontroly vynaloženia finančných prostriedkov SKSI za
obdobie roku 2002 a 1. štvrťrok 2003“. Predstavenstvo predloží
na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia tieto materiály:

� Správa z kontroly vynaloženia finančných prostriedkov SKSI
za obdobie roku 2002 a 1. štvrťroku 2003 z 25. 10. 2004
� Stanovisko k „Správe z kontroly vynaloženia finančných
prostriedkov SKSI za obdobie roku 2002 a 1. štvrťroku 2003“,
vypracovanej zamestnancom Úradu SKSI p. Štefanom
Wolfom, zo dňa 12. 11. 2004
� Zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly
vynaložených finančných prostriedkov zo dňa 12. 11. 2004.
� Oznámenie o neopodstatnení námietok (stanovisko)
zo dňa 15. 11. 2004.
� Zavedenie opatrení predsedu SKSI na základe výsledkov
z finančnej kontroly SKSI zo dňa 19. 11. 2004. Za: 6, proti:4,
zdržali sa:2. Návrh bol prijatý rozhodujúcim hlasom
predsedu SKSI.
Uznesenie 5.9
Predstavenstvo konštatuje, že vo veci vyšetrovania trestné-

ho činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku boli
od 17. 6. 2004 poskytované materiály na Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru Bratislava I bez vedomia a súhlasu Predsta-
venstva. Za: 8, proti: 0, zdržali sa:4

Uznesenie 5.10
Predstavenstvo ukladá predsedovi doplniť materiály zaslané

na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Bratislava I:
� Hĺbkový audit z decembra 2002
� Správa z kontroly vynaloženia finančných prostriedkov SKSI
za obdobie roku 2002 a 1. štvrťrok 2003 z 25. 10. 2004

� Stanovisko k „Správe z kontroly vynaloženia finančných
prostriedkov SKSI za obdobie roku 2002 a 1. štvrťroku 2003“
vypracovanej zamestnancom Úradu SKSI p. Štefanom
Wolfom, zo dňa 12. 11. 2004
� Zápisnica o prerokovaní správy o výsledku kontroly
vynaložených finančných prostriedkov zo dňa 12. 11. 2004
� Oznámenie o neopodstatnení námietok (stanovisko)
zo dňa 15. 11. 2004
� Zavedenie opatrení predsedu SKSI zo dňa 19. 11. 2004.
Za: 11, proti:0, zdržali sa: 1“
8.8 Na 6. zasadnutí Predstavenstva dňa 11. 2. 2005 v Ban-

skej Bystrici v bode 10. Rôzne Ing. Antol navrhol, aby „uznesenie
5.8 bolo upravené v súlade s uznesením Valného zhromaždenia,
ktoré ukladá Predstavenstvu prešetriť a preveriť zistené nedo-
statky v hospodárení a prijať potrebné opatrenia k hospodáreniu
SKSI v roku 2002 a v 1. štvrťroku 2003.“

Predstavenstvo prijalo uznesenia:
Uznesenie 6.17
Predstavenstvo po prešetrení a preverení hospodárenia SKSI

v roku 2002 a v 1. kvartáli roku 2003 nezistilo vznik škody a schva-
ľuje opatrenia predsedu SKSI z 19. 11. 2004. Zároveň ruší uzne-
senie 5.8 z 26. 11. 2004. Za: 10, proti:5, zdržali sa:0

Uznesenie 6.18
Doc. Benko odporučil pri ďalšom uznesení hlasovať menovi-

te. Za: 14, proti 0, zdržali sa: 0
Uznesenie 6.19
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť zverej-

nenie materiálov z uznesenia 5.8 z 26.11.2004 na webovej strán-
ke SKSI v rámci Členskej zóny v termíne do 20. 2. 2005. Za: 14,
proti:0 zdržali sa:0“

8.9 Zápis 7. zasadnutia Predstavenstva v dňoch 9. – 10. 5.
2005 v Kočovciach

Bod 3
Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia č. 6.17, 6.18, 6.19, boli splnené.“
9) Prerokovať výhodný elektronický kontakt medzi jednotli-

vými orgánmi Komory ako aj ich jednotlivými členmi. Touto for-
mou zefektívniť činnosť aj na regionálnej úrovni.

Čiastočne splnené, podstatne sa rozšírila elektronická pošta,
úloha priebežne trvá.

10)Vyhodnotiť diskusné príspevky účastníkov VZ a zaujať
k nim stanovisko. Splnené, stanoviská zaujalo Predstavenstvo
postupne na zasadnutiach.

Náhrady za stratu času a odmeny

členočlenočlenočlenočlenov vv vv vv vv volených orolených orolených orolených orolených orgánogánogánogánogánov SKSI (podľv SKSI (podľv SKSI (podľv SKSI (podľv SKSI (podľa Šta Šta Šta Šta Štatútu SKSI, čl. 30)atútu SKSI, čl. 30)atútu SKSI, čl. 30)atútu SKSI, čl. 30)atútu SKSI, čl. 30)

1. Členom volených orgánov Komory v súvislosti s plnením si
svojich povinností patrí náhrada cestovných a s tým súvisiacich
vecných nákladov v rozsahu podľa všeobecne platných predpi-
sov o cestovných náhradách.

K vyúčtovaniu cestovných nákladov je potrebné priložiť sprá-
vu zo služobnej cesty, príp. pozvánku na zasadnutie.

2. Náhrada za stratu času patrí každému členovi voleného
orgánu Komory vo výške 280,- Sk/hod za každú hodinu rokova-
nia. Dokladom pre výplatu náhrady je zápisnica z rokovania a pre-
zenčná listina, alebo iný doklad o vykonanej činnosti, ktorú schva-
ľuje predseda voleného orgánu.

3. Predsedovi voleného orgánu alebo inému predsedajúce-
mu patrí náhrada vo výške 500,- Sk/hod za každú hodinu vede-
nia rokovania voleného orgánu.

4. Predsedovi Komory a v čase jeho zastupovania podpred-
sedovi patrí popri náhrade cestovných a s tým súvisiacich vec-
ných výdavkov aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie
a náhrada za stratu času vo výške 350,- Sk/hod za každú hodinu
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výkonu funkcie. Rozsah náhrad schvaľuje predstavenstvo na zá-
klade podkladov predložených predsedom.

5. Členom skúšobných komisií patrí náhrada za stratu času
vo výške 480,- Sk/hod a náhrada cestovných a vecných výdav-
kov. Dokladom pre výplatu náhrady je protokol o autorizačnej
skúške alebo skúške odbornej spôsobilosti a prezenčná listina.

6. Členom komisií odborných sekcií pri hodnotení uchádza-
čov na autorizáciu patrí náhrada za stratu času vo výške 300,-
Sk/hod za každú hodinu odbornej činnosti. Dokladom pre vý-
platu náhrady je protokol o činnosti odbornej sekcie a prezenč-
ná listina.

7. Náhrada za stratu času členov Výboru regionálneho zdru-
ženia za každé zasadnutie je 200,- Sk ak trvalo najmenej dve
hodiny. Dokladom pre výplatu náhrady je zápisnica zo zasadnu-
tia a prezenčná listina, alebo iný doklad o vykonanej činnosti,
ktorú schvaľuje predseda voleného orgánu.

8. Predsedovi výboru regionálneho združenia alebo inému
predsedajúcemu patrí náhrada vo výške 350,- Sk za každé za-
sadnutie, ak trvalo najmenej dve hodiny.

9. Odmeny za vykonanie prác a činností do výšky 20 000,- Sk
schvaľuje v jednotlivých prípadoch predseda, nad túto čiastku
predstavenstvo.

10. Všetky výkony funkcie člena predstavenstva a členov ostat-
ných volených orgánov, mimo plánovaných a schválených roko-
vaní, musia byť na základe požiadavky vopred odsúhlasené Pred-
stavenstvom SKSI.

11. Odmeny a náhrady patria len za celé hodiny.
12. Za dobu cestovania pravidelnou verejnou dopravou ale-

bo cestným motorovým vozidlom odmeny a náklady podľa tých-
to zásad nepatria.

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽŽŽŽŽINIEROV
Mýtna 29, PMýtna 29, PMýtna 29, PMýtna 29, PMýtna 29, P. O. O. O. O. O. Bo. Bo. Bo. Bo. Box 1x 1x 1x 1x 10, 80, 80, 80, 80, 8111110 05 Br0 05 Br0 05 Br0 05 Br0 05 Bratislaatislaatislaatislaatislavvvvva 1a 1a 1a 1a 155555
TTTTTel.: 02 / 52el.: 02 / 52el.: 02 / 52el.: 02 / 52el.: 02 / 5249 5049 5049 5049 5049 5042, 5242, 5242, 5242, 5242, 52444444 4094 4094 4094 4094 4094, F4, F4, F4, F4, Fax: 02 / 52ax: 02 / 52ax: 02 / 52ax: 02 / 52ax: 02 / 52444444 40934 40934 40934 40934 4093
e-mail: sksi@sksi.sk, web: www.sksi.ske-mail: sksi@sksi.sk, web: www.sksi.ske-mail: sksi@sksi.sk, web: www.sksi.ske-mail: sksi@sksi.sk, web: www.sksi.ske-mail: sksi@sksi.sk, web: www.sksi.sk

POZVÁNKA na odborný seminár

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
A NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA

17. január 2006, SKSI, Mýtna 29, Bratislava

Zameranie seminára:
Účastníci odborného seminára sa oboznámia s obsahom

Smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospo-
dárnosti budov a Zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hos-
podárnosti budov. II. blok prednášok bude zameraný na infor-
mácie o novele stavebného zákona.

Seminár je odporúčaný pre autorizovaných inžinierov z oblas-
ti pozemných stavieb, a technického, technologického a energe-
tického vybavenia stavieb, pracovníkov stavebných úradov a zá-
stupcov vlastníkov (príp. budúcich vlastníkov) nehnuteľností a iných
odborníkov vo výstavbe.

Odborný garant seminára: doc. Ing. Jozef Fučila, PhD.

Program seminára
08.40 – 09.20 Prezentácia
09.20 – 09.30 Otvorenie seminára

prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.,
predseda SKSI

09.30 – 11.20 Smernica č. 2002/91/ES Európskeho
parlamentu a Rady zo 6. 12. 2002
o energetickej hospodárnosti budov
+ Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodárnosti budov

Ing. Alena Ohradzanská, riaditeľka
Odboru stavebníctva, MVRR SR

10.20 – 11.15 Povinnosti autorizovaných inžinierov
vyplývajúce zo Zákona č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov.
Ing. Anton Novotný, SKSI

11.15 – 11.45 Diskusia
11.45 – 12.00 Prestávka
12.00 – 12.50 Energetická hospodárnosť budov

– nadväznosť technických noriem
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., SKSI

12.50 – 14.00 Prestávka
14.00 – 14.20 Prezentácia spoločnosti PSM CZ, s. r. o.

(zastúpenie Bratislava)
14.00 – 15.30 Novela stavebného zákona a súvisiace

právne predpisy
Mgr. M. Zászlósová, riaditeľka
Odboru štátnej stavebnej správy, MVRR SR

15.30 Ukončenie seminára

Informácie o seminári (viac na www.sksi.sk):
Mgr. Diana Zlatňanská, Úrad SKSI, Mýtna ul. 29, Bratislava,
tel.: 02/5249 5043, e-mail: zlatnanska@sksi.sk

Uzávierka prihlášok
V prípade Vášho záujmu zašlite vyplnenú záväznú prihlášku,
kópiu dokladu o úhrade poplatku a vyplnený daňový doklad
v termíne do 13. januára 2006 na adresu:
Inžinierske konzultačné stredisko SKSI,
Mýtna 29, P.O. Box 10, 810 05 Bratislava
prípadne faxom/e-mailom: fax: 02/5244 4093,
e-mail: zlatnanska@sksi.sk

Účastnícky poplatok: 580,- Sk

Tento seminár bol zaradený do projektu celoživotného
vzdelávania členov SKSI

Sekcia pozemných stavieb SKSI vypisuje

PREZENTAČNÚ SÚŤAŽ
DIEL AUTORIZOVANÝCH STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Podmienky účasti na prezentácii prác autorizovaných inži-
nierov:

1. Stručná charakteristika diela (text 1 A4)
Názov stavby: .........................
Miesto stavby: ...........................
Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba, novostavba:
Architekt: ....................................
Spolupráca: .................................
Stavebník (môže byť aj anonymný):
Zhotoviteľ: ...................................
Rozpočtový náklad: ........................
Obostavaný priestor: ....................
Zastavaná plocha: .........................
Lehota výstavby: ...........................
2. Dokumentácia stavby zmenšená na formát A 3
situácia, charakteristický pôdorys, rez, pohľady, prípadne

zaujímavý detail
3. Farebné fotografie 4 –6 ks – (najlepšie matné) rozmerov

18 x 34 cm, exteriér alebo interiér hotového diela

Takto pripravené materiály doručte prosím na Úrad SKSI,
Mýtna 29, Bratislava do 31. marca 2006.

Miesto výstavy: budova Úradu SKSI, Mýtna 29, Bratislava
Garant výstavy: Ing. Edita Cmarková, sekcia pozemné stavby

Podujatia
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vypisuje 9. ročník verejnej neanonymnej súťaže

„PROGRESÍVNE,
CENOVO DOSTUPNÉ BÝVANIE 2006“

Cieľom súťaže je podporiť rozvoj bytovej výstavby na území
Slovenska v oblasti progresívnych foriem bývania, ako aj podpo-
riť obnovu bytového fondu a propagovať kvalitné a hospodárne
navrhnuté riešenia bytových stavieb.

Predmetom súťaže sú bytové budovy realizované na území
Slovenskej republiky, ktoré budú dokončené a skolaudované v prie-
behu roka 2006. Súťaž sa vyhlasuje v nasledovných štyroch kate-
góriách:

a) bytové domy s úsporným riešením bytov;
b) rodinné domy;
c) formy bývania odlišného štandardu;
d) obnova bytového fondu v bytových domoch a prestavba

nebytových priestorov na byty.
Zrealizovanú stavbu môže do súťaže prihlásiť fyzická osoba

alebo právnická osoba, ktorá sa podieľala na realizácii staveb-
ného diela, a to stavebník, projektant alebo zhotoviteľ stavby.
Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii u vypisovateľa
súťaže a na internetovej stránke Ministerstva výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR www.build.gov.sk.

Záväzné prihlášky a súťažné návrhy je možné zaslať vypisova-
teľovi súťaže do 31. januára 2007. Vyhlásenie výsledkov 9. ročníka
súťaže sa uskutoční do 30. júna 2007.

Za vypisovateľa súťaže – Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja SR poskytuje informácie o súťaži odbor bytovej politiky,
tel.: 02/5831 7366; e-mail: molnarova@build.gov.sk

15. celoštátna konferencia
o územnom plánovaní a stavebnom poriadkuo územnom plánovaní a stavebnom poriadkuo územnom plánovaní a stavebnom poriadkuo územnom plánovaní a stavebnom poriadkuo územnom plánovaní a stavebnom poriadku
na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“
(informačná správa)(informačná správa)(informačná správa)(informačná správa)(informačná správa)

V dňoch 10. – 11. novembra 2005 sa v Prahe uskutočnila 15.
celoštátna konferencia o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku na tému „návrh nového stavebného zákona ČR“, ktorej
usporiadatelia boli Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR)
a Ústav územního rozvoje Brno (ÚÚR). Na konferencii bolo prí-
tomných asi 500 účastníkov.

Za slovenskú stranu sa na nej aktívne zúčastnili zástupcovia
Slovenskej komory stavebných inžinierov – Ing. Nevický, PhD.,
podpredseda SKSI, Združenia pre stavebné právo Slovenska
(ZPSPS) – jeho predsedníčka JUDr. Kopšová, a za MVRR SR –
Ing. arch. Pašková, Mgr. Zászlósová a iní.

Českú stranu zastupovali JUDr. Král, CSc., 1. námestník minis-
tra MMR ČR, Ing. Slanina, námestník ministra MMR ČR, JUDr.
Hegenbart, čestný prezident České společnosti pro stavební
právo (ČSSP), JUDr. Mareček, výkonný prezident ČSSP, doc. Ing.
Pavlík, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby

V ďalšom uvedieme stručné poznatky, ktoré vyplynuli z jed-
notlivých príspevkov zúčastnených:

1. Vládny návrh nového stavebného zákona (NStZ) schválila
Vláda ČR dňa 25. 5. 2005. Súbežne s rokovaním konferencie sa
konalo prerokovanie zákona vo Výbore pre rozvoj Snemovne
ČR. Zákon má byť schválený do konca roka 2005 a účinný k 1. 1.

2007, aby bol dostatočný čas na jeho inštitucionálne zabezpe-
čenie.

2. Súčasne so stavebným zákonom boli pripravené nadväzne
2 nové zákony:

a) zákon o zmene súvisiacich zákonov – týka sa zmeny 50
zákonov (gestori sú MMR, MŽP a MV),

b) zákon o vyvlastnení.
3. V nových zákonoch sa uplatňuje novoprijatý zákon o správ-

ním řádu (zákon o správnom poriadku).
4. Vykonávacie vyhlášky k NStZ budú vypracované až po

jeho schválení Snemovňou v priebehu roka 2006.
5. Oblasť územného plánovania:
a) stanoviská orgánov pre potreby územného plánovania

nebudú vydávané „správnym rozhodnutím“, ale ako „záväzné
stanoviská“ pre stavebné konanie,

b) ako územnoplánovacie podklady sa budú vydávať „opat-
renia všeobecnej povahy“,

c) odstraňuje sa možnosť jednostranného uprednostňovania
jedného odvetvia pred ostatnými,

d) pre ÚP boli vypracované: politika územného rozvoja ČR,
vzorové podklady, dokumenty a štúdie. „Politika ÚR“ bude riešiť
vnútroštátne aj medzinárodné a cezhraničné súvislosti. Prerokuje
a schváli ju Vláda ČR v 04/2006 a účinná bude dňom 1. 10. 2006.

e) dôležitý podklad je „územno-plánovacia informácia“ (ÚPI),
ktorá je základom umožňujúcim umiestniť „ohlasovanú“ stavbu
v prípade súladu dokumentácie stavby s ÚPI,

f) novo sa upravuje obsah „územnej štúdie“,
g) ustanovuje sa „kontinuita právnych stanovísk“, ktoré mu-

sia byť vzájomné zosúladené a záväzné,
h) „opatrenia všeobecnej povahy“ vydávané podľa správne-

ho poriadku budú záväzné pre všetkých účastníkov konaní,
i) podrobnosti sa budú riešiť v „regulačnom pláne“,
j) v procesoch stavebného konania môže vystupovať „zá-

stupca verejnosti“,
k) formy územného rozhodnutia:
� územný súhlas,
� územné rozhodnutie.
6. Oblasť stavebného poriadku:
NStZ ako procesný predpis (má 7 častí a 206 §) upravuje

napríklad:
� 111 Stavby, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce
nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie.
� 112 Ohlasovanie jednoduchých stavieb, terénnych úprav,
zariadení a udržiavacích prác. Napr. jednoduchou stavbou
vyžadujúcou ohlásenie stavebnému úradu je stavba na
bývanie a pre rekreáciu do 150 m2 zastavanej plochy,
s jedným podzemným podlažím do hĺbky 3 m a najviac
dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím.
� 116 Výrobky, ktoré plnia funkciu stavby – musí sa preukázať
súlad s „požiadavkami na stavby“ podľa § 165 (v SR „základné
požiadavky na stavby“ podľa § 43d stavebného zákona).
� 133 „Kniha o užívaní stavby“ (spresní vyhláška, obdoba
ako v SR „plán užívania verejnej práce“ podľa Zákona
o verejných prácach č. 254/1998 Z. z.).
� 142 „Kontrolná prehliadka stavby“ – vykonáva ju stavebný
úrad vo fázach stavebných prác určených stavebným
povolením v „pláne kontrolných prehliadok stavby“.
Kontrolnej prehliadky stavby sa na výzvu stavebného úradu
zúčastní povinne projektant, stavbyvedúci a stavebný dozor.
Podľa potreby prizve tiež dotknuté orgány, „autorizovaný
inšpektor“ a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci.
� 152 autorizovaný inšpektor, ktorého vymenúva minister
MMR na základe žiadosti a vykonanej skúšky na dobu
10 rokov s možnosťou predĺženia max. o 10 rokov.
Predpoklady: napr. inžinierske vzdelanie, odborná prax min.
15 rokov, autorizácia udelená ČKAIT, atď.. Činnosť
autorizovaného inšpektora nie je živnosťou a môže sa
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vykonávať ako slobodné povolanie, za úplatu. Povinné je
poistenie zodpovednosti za vznik škody. Právnické osoby
môžu vykonávať činnosť autorizovaného inšpektora len ak
zabezpečia jej výkon osobami, ktoré sú vymenované na
uvedenú činnosť ministrom. Skúšky vykonáva Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
a Česká komora architektů (podobnú úpravu s pracovným
označením „autorizovaný znalec“ obsahuje pripravovaný
návrh nového stavebného zákona SR).
Účasť autorizovaného inšpektora v ČR sa predpokladá zatiaľ

len na budovy (pozemné stavby), rokuje sa o rozšírení pôsob-
nosti aj na technické, technologické a energetické vybavenie
stavieb a na vybrané inžinierske stavby dopravné, vodohospo-
dárske, priemyselné; jeho činnosť je určená najmä na pomoc
stavebným úradom v stavebnom konaní, pri zriaďovaní Knihy
o užívaní stavby, na spracovaní plánu a na samotných kontrol-
ných prehliadkach stavby, na spísaní „Protokolu“ o súlade usku-
točnenia stavby s územným rozhodnutím, so stavebným povo-
lením a dokumentáciou stavby, na základe ktorého vydá staveb-
ný úrad kolaudačné rozhodnutie bez „záverečnej prehliadky stav-
by“, t. j. na urýchlenie procesov vydania kolaudačného rozhod-
nutia, môže byť prizvaný aj na vykonanie záverečnej prehliadky
stavby a na samotnú kolaudáciu stavby. Ďalej má poskytovať
expertíznu súčinnosť pre stavebný úrad, najmä z hľadiska odbor-
ného zabezpečenia verejných záujmov, ale aj na pomoc súkrom-
nej sfére na skvalitnenie dokumentácie a projektov stavieb a na
urýchlenie konaní o stavbe.

Autorizovaný inšpektor uzatvára so stavebníkom alebo so
stavebným úradom zmluvu o výkone svojich činností za úplatu.
Táto zmluva podlieha verejnej kontrole. Zavedenie inštitútu au-
torizovaného inšpektora sa v ČR prijalo pozitívne.

Na komplexné riešenie tejto oblasti vo vykonávacom pred-
pise k NStZ ČR ustanovila Rada výstavby ČR expertnú „pracov-
nú skupinu“ z odborníkov vo výstavbe, podnikaní, práve, vzde-
lávaní atď., a ďalej na inštitucionálnu prípravu a zabezpečenie
procesov súvisiacich so schválením nového stavebného zákona
ČR bola vymenovaná tiež „koordinačná rada“, aby najneskôr od
1. 7. 2006 zahájili procesy na prípravu, skúšky a vymenovanie
prvých autorizovaných inšpektorov, aby dňom účinnosti zákona
1. 1. 2007 boli zabezpečené náležitosti praktického uplatňova-
nia zákona.

� 162 Stavbyvedúci a stavebný dozor upravuje ich činnosti
a povinnosti, čiastočne v širšom rozsahu a obsahu než je
ustanovené v StZ SR.
� 167 Vybrané činnosti vo výstavbe ustanovuje, že „vybrané
činnosti vo výstavbe, výsledok ktorých ovplyvňuje ochranu
verejných záujmov vo výstavbe, môžu vykonávať len fyzické
osoby, ktoré na to získali oprávnenie (Zákon č. 360/1992 Zb.
o výkone povolania autorizovaných inžinierov... v z. n. p.)
a vybranými činnosťami sú „projektová činnosť“ a „odborné
vedenie uskutočňovania stavby a jej zmeny“ (zákon tu neuvádza
„vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe“,
ktoré ako vybrané činnosti vo výstavbe upravuje súčasný
stavebný zákon SR).
7. Vyvlastňovanie
V návrhu nového zákona o vyvlastňovaní sa mení výška ná-

hrad za pozemok a za stavbu, okrem finančnej náhrady za ne sa
môže poskytnúť aj náhrada „účelne vynaložených nákladov v sú-
vislosti s odňatím nehnuteľnosti, resp. s obnovením užívania
inej nehnuteľnosti poskytnutej ako nepeňažná náhrada (napr. za
začatie podnikania na novom mieste).

O sporoch vo vyvlastňovaní nebudú rozhodovať súdy v správ-
nom konaní, ale obecné úrady a odvolacím miestom bude MMR
ČR. Podaním žaloby sa odkladá účinnosť rozhodnutia o vyvlast-
není. Riešia sa práva tretích osôb. Určujú sa prípady neprípust-
nosti vyvlastnenia.

Okrem účasti na tejto konferencii sa v súčinnosti s JUDr. Kop-
šovou uskutočnili rozhovory:

� s Dr. Hegenbartom a Dr. Marečkom o príprave
„Medzinárodnej konferencie k novým stavebným zákonom“,
v novembri 2007. Podrobnosti obsahu a zabezpečenia budú
predmetom rokovania v januári – februári 2006;
� s doc. Pavlíkom a Ing. Bohumilom Rusekom, podpredsedom
ČKAIT, k problematike autorizovaného inšpektora a jeho
implementovania do zákona o autorizovaných inžinieroch;
� so zástupkyňami MVRR SR o ďalšej spolupráci na
právnych predpisoch súvisiacich s novým stavebným
zákonom SR.

Účasť na konferencii bola účelná, pretože umožnila získať
hlbšie informácie a podklady pre činnosť Legislatívnej komisie
SKSI na príprave právnych predpisov súvisiacich s pôsobením
SKSI a autorizovaných inžinierov vo výstavbe.

Odporúčam Predstavenstvu SKSI venovať osobitnú pozor-
nosť oblasti „vybraných činností vo výstavbe“ upravovaných v ná-
vrhu nového stavebného zákona SR, najmä z hľadiska významu
pripravovaných zmien a ich implementácie do zákona o autori-
zovaných inžinieroch a následne do praxe SKSI a autorizovaných
inžinierov pôsobiacich vo výstavbe.

Vo vzťahu k uvedenej problematike odporúčam Predstaven-
stvu SKSI výrazne podporiť ustanovenie Rady výstavby SR s aktív-
nym zapojením odborníkov z radov členov SKSI do jej činnosti.

Ing. Miloš Nevický, PhD.,
podpredseda SKSI pre legislatívu

2. zasadnutie VZ Európskej rady

inžinierskych komôr ECEC

Dňa 23. novembra 2005 sa vo Varšave, Poľsku, uskutočnilo
2. zasadnutie Valného zhromaždenia (ďalej VZ) Európskej rady
inžinierskych komôr - ECEC (European Council of Engineering
Chambers). Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia 10-tich člen-
ských inžinierskych komôr, Srbskej komory inžinierov; poľského
Ministerstva dopravy a výstavby, poľského Úradu stavebnej kon-
troly, prezident európskej asociácie geodetov – Geometer Euro-
pas, a iní.

SKSI reprezentovali Ing. František Lužica, člen Predstaven-
stva SKSI a Mgr. Diana Zlatňanská, samostatná referentka pre EÚ
a zahraničné vzťahy. V rámci zasadnutia VZ ECEC boli preroko-
vané nasledovné body:

Správa prezidenta a tajomníka ECEC o aktivitách ECEC v ro-
koch 2004 – 2005

� ECEC sa v roku 2005 stalo členom Európskej rady
slobodných povolaní CEPLIS (European Council
of the Liberal Professions) a Rudolf Kolbe (prezident ECEC)
sa stal predsedom Pracovnej skupiny „Návrh smernice
o službách na vnútornom trhu”
� Výkonná rada ECEC sa v predchádzajúcom období
venovala predovšetkým novej smernici EÚ o uznávaní
odborných kvalifikácií a návrhom smernice EÚ o službách
na vnútornom trhu, ktorá sa týka poskytovania služieb
v členských štátoch EÚ.
Návrh Smernice Európskeho parlamentu a Rady o službách

na vnútornom trhu
� ECEC vypracovala k tejto smernici stanovisko a pripojila
sa tiež k stanovisku CEPLIS. ECEC a CEPLIS podporili
v stanoviskách zavedenie jednotných kontaktných miest
a povinnosť profesijného poistenia a dodatku,
že v prípadoch konfliktu medzi vyššie uvedenými smernicami
bude nadradená Smernica č. 2005/36/ES o uznávaní
odborných kvalifikácií.
� Rudolf Kolbe na záver dodal, že v súčasnej situácii je
potrebné, aby členské komory ECEC tlačili na národné vlády
a poslancov Európskeho parlamentu, aby poskytovanie
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že referendum v roku 2006 vyústi do rozdelenia štátu, každá
komora sa opäť stane členom s jedným hlasom.

Ďalšie informácie z tohto zasadnutia nájdete na našej webo-
vej stránke www.sksi.sk (Zahraničné aktivity – ECEC – Správy zo
zasadnutí).

Mgr. Diana Zlatňanská
samostatná referentka pre EÚ a zahraničné vzťahy

42. zasadnutie Európskej rady

stavebných inžinierov ECCE

V dňoch 11.-13. novembra 2005 sa v Istanbule, Turecku, usku-
točnilo 42. zasadnutie Európskej rady stavebných inžinierov
(ECCE – European Council of Civil Engineers). Na zasadnutí boli
prerokované nasledujúce záležitosti:

Publikácia „Profesia stavebného inžiniera 2005“
V polovici novembra 2005 bola vydaná publikácia „Profesia

stavebného inžiniera 2005“, ktorá obsahuje prehľad vzdeláva-
nia a profesie stavebného inžiniera v 22 európskych krajinách,
v USA a v Japonsku. Každá členská organizácia ECCE má túto
publikáciu k dispozícii v anglickom jazyku (momentálne je k na-
hliadnutiu na Úrade SKSI).

Publikácia poskytuje základné informácie v nasledujúcich
oblastiach: systém vzdelávania, uznávanie odborných kvalifiká-
cií a ochrana profesijného titulu, celoživotné vzdelávanie, profe-
sijné organizácie a registrácia stavebných inžinierov, právo súvi-
siace s profesiou, kontrakty, honorárový poriadok, poistenie
zodpovednosti za škodu., sociálne zabezpečenie, podpora pro-
fesie v jednotlivých krajinách.

Informácia o Tureckej komore stavebných inžinierov IMO
(Insaat Mühendisleri Odasi)
IMO, založená v roku 1954, patrí v Turecku medzi najväčšie

profesijné organizácie v Turecku s viac ako 64 000 členmi (z 80
000 tureckých stavebných inžinierov), 26 pobočkami a 135 re-
prezentačnými kanceláriami. Každý stavebný inžinier s VŠ vzde-
laním, pracujúci pre súkromný stavebný sektor, je povinný byť
členom IMO. Členstvo pre stavebných inžinierov z verejného
sektoru je dobrovoľné.

IMO sa aktívne zapája do procesu prípravy zákonov v oblas-
ti stavebníctva, kontroluje právoplatnosť projektov stavebných
inžinierov, zabezpečuje celoživotné vzdelávanie svojich členov,
vypracúva rôzne odborné štúdie (týkajúce sa napr. zemetrase-
ní), stanovuje výšku minimálnej mesačnej mzdu stavebných inži-
nierov (v súčasnosti 550 Euro), a pod. Od januára 2006 sa roz-
behne proces povinných autorizácií stavebných inžinierov, ktoré
bude udeľovať práve IMO. Uchádzač musí preukázať 6-roč. uni-
verzitné vzdelanie stavebného zamerania (titul Master) + 5 ro-
kov odbornej praxe.

Pracovná skupina „Professional Recognition“
– Uznávanie kvalifikácií
Táto skupina sa v súčasnosti zaoberá vytvorením spoločnej

európskej platformy / ECCE registra stavebných inžinierov na zá-
klade Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií č. 2005/36/ES.
Register má slúžiť na vedenie zoznamu stavebných inžinierov, ktorí
majú dostatočné vzdelanie a odborné pracovné skúsenosti na
prácu v rámci EÚ. Platforma pre stavebných inžinierov by posilni-
la pozíciu profesie stavebného inžiniera v Európe.

Mirko Oresković, viceprezident ECEC (Európskej rady inži-
nierskych komôr), prezentoval myšlienku spoločnej platformy,
ktorú chce vytvoriť ECEC a predniesol návrh spolupráce ECCE a ECEC
v tejto oblasti.

služieb inžinierov posudzovalo podľa Smernice o s uznávaní
odborných kvalifikácií.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní odbor-

ných kvalifikácií (2005/36/ES)
� ECEC predložilo návrhy na zmenu text smernice, s cieľom
vytvoriť v smernici osobitnú kapitolu pre uznávanie
odborných kvalifikácií inžinierov, avšak v orgánoch EÚ
nebola vôľa na jej vytvorenie. Dňa 06.06.2005 prijala Rada
Smernicu Európskeho parlamentu a Rady o uznávaní
odborných kvalifikácií č.2005/36/ES, ktorá vstúpila
v platnosť dňa 30.10.2005. Členské štáty EÚ sú povinné
implementovať túto smernicu do národného práva v termíne
do 30. 10. 2007.
� Podľa tejto smernice hosťujúci inžinier má povinnosť
oznámiť kompetentným orgánom členských štátov, že chce
na jeho území poskytovať služby. V prípade, že sa chce
inžinier na území členského štátu usadiť, musí požiadať
kompetentný orgán o uznanie kvalifikácie – členský štát
potom buď priamo uzná kvalifikáciu inžiniera alebo mu
navrhne adaptačné obdobie. Čo sa týka úrovne vzdelania,
profesie inžiniera sa dotýkajú úrovne E (minimálne 3-4 roky
univerzitného vzdelania) a D (minimálne 4-5 rokov
univerzitného vzdelania).
� Inžinieri nemajú síce osobitnú kapitolu, avšak podľa čl. 15
tejto smernice môžu členské štáty alebo profesijné združenia
/ organizácie, ktoré sú reprezentatívne na vnútroštátnej
a európskej úrovni, predložiť Komisii návrh spoločnej
platformy, ktorá by uľahčila vzájomné uznávanie odbornej
kvalifikácie. Platforma by mala byť založená na minimálnej
úrovni vzdelania a dodatočnej časti odborných skúseností
a tréningu. Preto je v súčasnosti jedným z hlavných cieľov
ECEC vytvoriť spoločnú platformu pre inžinierov, založenú
na vzdelávaní.

Vytvorenie spoločnej platformy ECEC
Výkonná rada ECEC sa rozhodla, že bude pokračovať v prí-

prave spoločnej platformy pre inžinierov s právom podpisu („En-
gineers with a Power to Sign“), hoci aj Anton Bauch (ECEC Liai-
son Office, Brusel) poznamenal, že Európska komisia podľa jeho
názoru nebude akceptovať tak širokú platformu inžinierov, kde
stavební inžinieri tvoria iba časť inžinierskej profesie.

Dotazník ECEC
Thomas Noebel prezentoval výsledky dotazníka ECEC o inži-

nierskej profesii v členských krajinách ECEC (+ Srbsko) z októbra
2005. Dotazník s 21 otázkami pokryl oblasti, ako napríklad regulá-
cia profesie, kompetencie a základné informácie o komore, uznáva-
nie odborných kvalifikácií inžinierov z iných členských štátov EÚ.

Spolupráca s Inžinierskou komorou Srbska
Dragoslav Šumarac, predseda Komisie pre medzinárodné

záležitosti Inžinierskej komory Srbska, informoval o súčasnej si-
tuácii, aktivitách a cieľoch srbskej komory.

� Srbská komora bola založená dňa 14. 06. 2003 na základe
srbského zákona o plánovaní a stavebníctve. Komora
združuje architektov, stavebných inžinierov, elektroinžinierov,
strojných inžinierov a projektantov, ktorým udeľuje autorizáciu
v 4 kategóriách. Na získanie autorizácie je potrebné
univerzitné vzdelanie + skúška + 3 / 5 rokov odbornej praxe.
Len autorizovaní inžinieri majú právo podpisovať projekty.
Členstvo v komore je povinné, v súčasnosti má komora
okolo 14 500 členov.
� Keďže Inžinierska komora Srbska prejavila záujem stať sa
členom ECEC, Rudolf Kolbe informoval p. Šumaraca, že ECEC
veľmi rada privíta v svojich radoch srbskú komoru. Nakoľko
je už Čierna Hora členom ECEC, a Srbsko a Čierna hora tvoria
v súčasnosti jeden štát, obe organizácie sa musia dohodnúť,
kto bude delegátom na Valnom zhromaždení ECEC
a hlasovať tak za obe komory s 1 hlasom. V prípade,
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Založenie Svetovej rady stavebných inžinierov WCCE
(World Council of Civil Engineers)
Dňa 13. 11. 2005 bola založená Svetová rada stavebných

inžinierov WCCE (World Council of Civil Engineers) s cieľom pod-
pory spolupráce medzi členskými organizáciami WCCE a Sveto-
vej federácie inžinierskych organizácií WFEO (World Federation
of Engineering Organization); podpory tvorby spoločných tech-
nických noriem; výmeny informácií, know-how, technológií a po-
znatkov, podpory ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, a pod.

Založenie WCCE podporilo okrem niekoľkých európskych
organizácií stavebných inžinierov (nie všetci členovia ECCE vy-
jadrili podporu vzniku WCCE) aj organizácie stavebných inžinie-
rov z Mexika a Portorika.

Oficiálne založenie WCCE by sa malo konať v júli 2006 a všetky
národné, regionálne a medzinárodné inžinierske organizácie staveb-
ných inžinierov boli pozvané zúčastniť sa tejto slávnostnej udalosti.

Voľby do Výkonnej rady ECCE + voľba prezidenta ECCE
Z 9 kandidátov za členov do Výkonnej rady boli zvolení

nasledujúci kandidáti: Jiří Plíčka (Česká republika), Gülay Özde-
mir (Turecko), Richard Coackley (Spojené kráľovstvo), Carsten
Ahrens (Nemecko), Murt Coleman (Írsko), Vassilis P. Economo-
poulos (Grécko). Za prezidenta ECCE bol zvolený Richard Coac-
kley (Institute of Civil Engineers, Spojené kráľovstvo).

Nominácia SKSI na pozíciu Secretary General ECCE
V decembri 2005 odstúpi súčasná tajomníčka ECCE Diana

Maxwell. Nakoľko je táto pozícia voľná od januára 2006, Pred-
stavenstvo SKSI sa rozhodlo nominovať Dianu Zlatňanskú na túto
pozíciu. Ďalším kandidátom je Jette Bohsen (Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puertos, Španielsko). Novozvole-
ná Výkonná rada ECCE zatiaľ nerozhodla o obsadení tejto pozí-
cie; je možné, že rozhodnutie padne až na nasledujúcom zasad-
nutí ECCE v júni 2006.

Podrobnejšiu správu nájdete na našej webovej stránke
www.sksi.sk (Zahraničné aktivity - ECCE).

Mgr. Diana Zlatňanská,
samostatná referentka pre EÚ a zahraničné vzťahy SKSI

Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZSI
dňa 25. októbra 2005dňa 25. októbra 2005dňa 25. októbra 2005dňa 25. októbra 2005dňa 25. októbra 2005

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: podľa pozvánky
Uznesenie č. 1
S ohľadom na zamietnutie grantu z Medzinárodného Vi-

segradského fondu, na prípravu sympózia „Človek v meste“, je
žiaduce zopakovať žiadosť o grant. K spolupráci je treba vyzvať
aj maďarských kolegov.

Uznesenie č. 2
Bol odovzdaný príspevok za SZSI do III. dielu Technických

pamiatok zemí V-4 (Vysoké pece na východnom Slovensku).
Uznesenie č. 3
Chýba u nás postup oceňovania pamiatok. Jestvujúci predpis

sa vzťahuje na obytné budovy, úrady, výrobné celky a pod.
Navrhuje sa spolupráca na tvorbe oceňovacieho poriadku

spolu s SKSI a novovytvorenou radou.
Uznesenie č. 4
Navrhuje sa zriadiť cenu za najlepšieho stavbyvedúceho. Prvý

návrh štatútu ceny a podmienok na jej udelenie odovzdal Ing.

J. Nagy, predseda RP Bratislava. Členovia prezídia sa k nemu
vyjadria do 15. novembra t. r., aby sa mohlo pristúpiť k realizácii.

Uznesenie č. 5
Navrhuje sa zapracovať pripomienky, ktoré odzneli, do textu

štatútu.
Uznesenie č. 6
Ing. I. Dula, CSc. vypracuje návrh zmluvy o spolupráci SZSI

s novozaloženou Parkovacou asociáciou.
Uznesenie č. 7
Treba dopracovať etický kódex a prejednať ho so SKSI, ČKAIT

a ČSSI, aby bol jednotný.
Uznesenie č. 8
Prezídium vzalo na vedomie účasť na seminári k okružným

križovatkám v Banskej Bystrici – prednášala Ing. A. Kollarová –
v spolupráci s SKSI.

Na zasadnutí prezídia sme postrádali účasť predsedov odbor-
ných skupín (ZSBK, FIP-ospravedlnený), ktorí by mali predložiť na
SZSI správu o činnosti za rok 2005 a plán práce na rok 2006.

Zapísala: prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.
V Bratislave 31. októbra 2005

Pozdravný príhovor prof. Ing. Viery Medelskej, DrSc.
na VZ SKSI 2005

Vážený pán predseda, vážené predstavenstvo SKSI,
milí hostia, priatelia a kolegovia!

Je mi ľúto, že dnešného dňa nemôžem byť s Vami a deliť sa
o radosti i starosti z práce SKSI, ale život je už taký a prináša so
sebou nielen radosti a úspechy, ale i problémy.

Dovoľte mi, aby som ako prezidentka SZSI Vám všetkým zaže-
lala úspešné a zmyslu plné jednanie na dnešnom VZ a nám všetkým
širšiu spoluprácu, ktorá sa v poslednom roku úspešne začala roz-
širovať. Som zaviazaná SKSI, že môžeme ako zväz dávať do časo-
pisu Projekt a tavba našu prílohu – SZSI informuje – z ktorej môže-
te získať aspoň malý prehľad o tom, čo robíme a o čo sa snažíme.

Veľmi rada ba som poďakovala znova Predstavenstvu SKSI, že
nám poskytlo prístrešie (prenájom miestnosti), čím sme získali
naviac užšiu spoluprácu, lebo sa prakticky denne vidíme, stretá-
vame a diskutujeme o problémoch, ktoré nás spoločne tlačia.

Som veľmi rada, že viacero akcií robíme spoločne, ba že i v rámci
spolupráce V-4 sa prijali naše návrhy na spoločnú prácu, ktorá by
sa mala odvíjať v budúcom roku skutočne naplno, lebo budeme
spoločnými hostiteľmi zástupcov V-4. Je to zásluha doc. Zvaru
a teda SZSI, že sa zástupcovia komôr a zväzov stretli na náš po-
pud po prvý raz v Bratislave a bude tak tomu i na budúci rok.
Chcem týmto aj osobne poďakovať SKSI za spoluprácu na rôz-
nych podujatiach, ktorých už bolo viacero a boli úspešné. Verím,
že tomu tak bude aj v budúcnosti.

Dovoľte mi vysloviť vieru, že naše organizácie budú i naďalej
žiť vedľa seba, navzájom spolupracovať a že z nich vytvoríme silnú
inžiniersku organizáciu, ktorá bude slúžiť a pomáhať naším čle-
nom v ich ťažkostiach, rozsievať nové poznatky a pomáhať riešiť
ich problémy. Verím, že spoločnými silami sa nám to podarí.

Ešte raz, veľa pekných pozdravov a úspešné jednanie.

prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.,
prezidentka SZSI

SZSI informuje
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Jubilanti

Ing. Juraj Bačo, Stanislav Bajza,
Ing. Vladimír Baštýř, Ing. Stanislav Bátora,

Ing. Július Belic, Imrich Benc, Ing. Mária Dronšovská,
Eduard Dubeň, Ing. Štefan Ďurčat, Ing. Pavol Gombík,

Ing. František Harniš, Ing. Ondrej Holík, Ing. Milan Jurčík,
Ing. Ján Kapusta, Ing. Andrej Kmec,

Ing. Miloslav Kolenčík, Ing. Ján Koľvek, Miloslav Koutník,
Ing. Stanislav Krivánek, Ing. Alojz Lachčina,.

Ing. Peter Lichý, Ing. Peter Maštalír, Ing. Štefan Munka,
Ing. Zdeněk Mynář, Ing. Emil Olejník, Ing. Vladimír Pecháč,

Ing. Alexander Rácz, Ing. Vladimír Rychlík,
Ing. Pavol Skočdopole, doc. RNDr. Milan Slivovský,

Ing. Vladimír Stančík, Ing. Miroslav Stašo,
Ing. Vít Svoboda, doc. Ing. Ján Svrček, Ing. Peter Škoda,

Ing. Jaroslav Vdoleček, Ing. Pavol Vrabko,
Ing. Michal Walter, Mária Záhymská

projektov emšerských štúdií, rôznych hál, nádrží na víno v Miku-
love (1967), Ťahanovciach (1966), lávky pre peších v Dolnom
Kubíne (1968/69), mostu cez Dunaj (1969/70), presunu gotic-
kého kostola v Liptovskej Mare (1970), ale i návrh síl pre fu
ASSAM v Indii spolu s mostom v objekte cementárne, a i.

Ako vidno z tohoto krátkeho prehľadu, jeho odborný záu-
jem, práca i tvorba boli veľmi rôznorodé. Veď celkový počet
publikovaných či realizovaných diel je viac ako 100, čo svedčí
o jeho širokých znalostiach problematiky betónových konštruk-
cií rôzneho druhu.

V tomto príspevku nemožno vynechať aj obnovenie činnosti
SZSI pred r. 1968 a po ňom, ktorý existuje dodnes.

Vďaka doc. Ing. J. Zvarovi vznikla SKSI (1992), ktorá pracuje
nielen v rámci udeľovania autorizačných osvedčení, ale aj ako
školiace a vzdelávacie pracovisko pre stavebných inžinierov.

Ako vidno, bol záber prác i záujmov veľmi široký s hlbokým
spoločenským dosahom.

Vážime si jeho prácu a ešte i dnes mnohé riešenia z nej vychá-
dzajú.

Spracovala prof. Ing. Viera Medelská, DrSc.
podľa zoznamu publikačnej činnosti doc. Ing. Jozefa Zvaru

Doc. Ing. Jozef Zvara – nedožité 80-tiny

V tomto roku by sa dožil doc. Ing. Jozef Zvara svojich
80-tych narodenín. Týmto príspevkom chceme ukázať, čo všet-
ko prešlo jeho rukami, o čo usiloval a čo dosiahol.

SVŠT Stavebnú fakultu ukončil v r. 1952. Pred jej ukončením
nastúpil na Katedru betónových konštrukcií a mostov ako asis-
tent, odborný asistent (1952) a docent (1961), kde zotrval až do
svojho odchodu do dôchodku.

V rámci praxe vysokoškolského pedagóga sa podieľal na
výuke poslucháčov SvF SVŠT, na výskumných prácach/úlohách,
ktoré riešila katedra v rámci fakultných, štátnych, rezortných či
podnikových úloh.

Dnešný pohľad na docenta Zvaru chcem zamerať iba na 2
fakty – na jeho publikačnú činnosť a na jeho podiel obnovenia
SZSI a založenia SKSI.

Doc. Ing. Jozef Zvara bol spoluautorom I. dielu publikácie:
K. Havelka, J. Zvara: Teória lineárnej redukcie plošných konštruk-
cií, vydavateľstvo SAV, 1961 a II. dielu – spolu s prof. Ing. K.
Havelkom, prof. Ing. J. Trokanom, ktorá vyšla vo vydavateľstve
SAV v r. 1970, ale i učebnice Betónové mosty – spoluautor Z.
Janda, Z. Kleisner, SNTL / ALFA, Praha 1988.

V roku 1989 sa podieľal na publikácii „Stavebníctvo na Slo-
vensku – Dopravné stavby“, kde spracoval časť Betónové mosty
cestné a železničné, vydavateľstvo ALFA, Bratislava, 1989.

Za docenta SvF v odbore inžinierskych konštrukcií sa habili-
toval prácou „Riešenie základovej kruhovej dosky premenného
prierezu na všeobecné zaťaženie“ v r. 1960.

Pre poslucháčov SvF pripravil v spolupráci s prof. Ing. l. Gren-
číkom a prof. Ing. D. Majdúchom, PhD. – osem skrípt z predpä-
tého betónu a betónových konštrukcií a mostov v r. 1964, 1967,
1976, 1983, 1979, 1985 a 1986.

Učebné pomôcky z betónových konštrukcií a stavebných látok
vydal pre poslucháčov v r. 1954 (pre FAPS), 1955, 1958 a 1959.

Je kuriozitou, že sa podieľal i na príprave filmu „Technológia
výroby predpätého betónu“, ktorý natočil Krátky film Bratislava
- Koliba v r. 1959.

Vedecké práce/príspevky doc. Ing. J. Zvaru, zverejnené v zbor-
níkoch viacerých konferencií domácich i zahraničných, možno
počítať na desiatky. Z nich sú viaceré venované praktickým problé-
mom, ako napr. „Základové konštrukcie mosta cez Dunaj v Brati-
slave“ (most SNP) – Vydavateľstvo SAV, 1974, „Construction to
Havelka´s Method of Linear reduction, Bull. de l´Academie Po-
lonaise des sciences, Vol. XI, No 4, 1963, Varšava,

K. Havelka – J. Zvara: Statistical analysis of a dome-shoped
bottom of a water tower“, Bratislava, 1966, „Záverečná správa
zo skúšania cementovaného rozperakového mosta v Trhovom
mýte – pre VÚIS, Bratislava, 1969, a p. iných viac ako 20 prí-
spevkov.

Medzi výskumné úlohy, na ktorých sa doc. Zvara podieľal,
patrili úlohy ako: “Teória tvarove zvláštnych a spojitých dosiek
premennej tuhosti“ (VÚ MŠaK, 1966), „Montované mosty ma-
lých rozpätí“ VÚ č. 13.01, 1962/63, „Prefabrikované predpäté
kruhové sklady a nádrže“ OÚ č. 50 4 101, pre Hydrostav, Brati-
slava, 1966/67/68 a iné.

Docent Zvara prednášal o výsledkoch svojich prác v Poľsku na
pôde PAN Warszawa, Poznaň, Krynicza 1960, v Nemecku v Štutgar-
te, v Drážďanoch, 1968, v Karlsruhe 1968, v Dánsku v Kodani 1968,
v Československu (Ostrava, Brno, Košice, Bratislava, Žilina a i.).

Bol autorom posudkov 16-tich výskumných úloh, expertíz-
nych posudkov (viac ako 30), celkom 5 štúdií a viac ako 17
rôznych projektov na mosty, predpínania mostov, vzorových

Spokojné, láskou a porozumením
naplnené vianočné sviatky
a v novom roku 2006 veľa zdravia,
šťastia a pracovných úspechov

praje SKSI
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