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Príhovor predsedu SKSI
Vážené kolegyne, kolegovia,
dovoľte mi osloviť Vás niekoľkými postrehmi k aktuálnemu
dianiu v Komore.
1. Legislatívna oblasť
a) Nový stavebný zákon
Všetci si pamätáme, že o potrebe nového stavebného zákona
sa hovorí už desaťročie, len sa nedarí prijať navrhované riešenia.
Pre nás je smolou, že sa neprijal posledný návrh, do ktorého sa
nám spoločne so Slovenskou komorou architektov a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska podarilo zapracovať pre nás zaujímavé veci – kategorizáciu stavieb, zaradenie realizačného projektu do vybraných činností, zvýraznenie dozorných činností a
ďalšie skutočnosti. S presvedčením, že všetky úpravy by výrazne
prispievali k zvyšovaniu kvality našich stavieb.
Teraz nás čaká mravenčia práca – zabudovať tieto náležitosti
do nového návrhu stavebného zákona. Pracovné skupiny pripomienkujú návrhy predkladateľa zákona, paragrafové znenie má
byť pripravené do konca apríla tohto roku.
Sledujte, prosím, podrobne dianie okolo nového stavebného
zákona a prispejte k dosiahnutiu nášho cieľa.
b) Novela zákona o verejnom obstarávaní
V prijatej novele zákona o verejnom obstarávaní sme, žiaľ,
neboli úspešní s našou požiadavkou, aby projekčné práce boli
priamo vyňaté z elektronickej aukcie s rozhodujúcim kritériom
najnižšej ceny. Nepríjemné dôsledky sa prejavujú dennodenne
v neprospech práve kvalitných a poctivých projektantov.
c) Novela základného zákona o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch
Predpokladá sa, že novela tohto zákona sa bude pripravovať po
prijatí nového stavebného zákona. Ak by došlo k otvoreniu zákona
pred prijatím nového stavebného zákona, máme pripravené pripomienky, predovšetkým k poskytovaniu komplexných architektonických a inžinierskych služieb, kategorizácii služieb, ktoré priebežne
konzultujeme s partnerskou komorou architektov.
2. Výsledky hospodárenia
Komora zakúpila nebytové priestory pre kancelárie v Žiline a
v Trnave.

Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Všeobecne je Komora v dobrej finančnej kondícii. Nedobrým javom je skutočnosť hromadenia prostriedkov na účtoch regionálnych združení. Nevýraznou činnosťou odborných sekcií
neprichádza k zmysluplnému spotrebovaniu vyčlenených
prostriedkov na odbornú činnosť pre členov SKSI.
Zhodnotenie hospodárenia v rokoch 2003 – 2011 je v samostatnej časti Inžinierskych informácií.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2012
Vážené kolegyne, kolegovia,
pozývame Vás na Valné zhromaždenie SKSI, ktoré sa uskutoční
14. apríla 2012, bude to volebné zhromaždenie. Pozvánky na VZ
budú distribuované na adresy bydliska. Materiály na VZ budú
zverejnené po 23. 3. 2012 na www.sksi.sk. Splnomocnenia si už
môžete stiahnuť na našej webovej stránke: www.sksi.sk
Zúčastnite sa aktívne tvorby kandidátok do volených orgánov.
Členské schôdze Regionálnych združení SKSI sa uskutočnia
v týchto termínoch:
22. februára (streda) – Žilina
23. februára (štvrtok) – Košice
28. februára (utorok) – Bratislava
6. marec (utorok) – Banská Bystrica
7. marec (štvrtok) – Trnava
Usmernenie pre členské schôdze RZ SKSI
na návrh tvorby kandidátok volených orgánov
na volebné Valné zhromaždenie SKSI 2012
Predstavenstvo na 19. zasadnutí dňa 2. decembra 2011
prijalo tieto uznesenia:
Uznesenie 19.24
Predstavenstvo schvaľuje zásadu zastúpenia v Autorizačnej
komisii SKSI podľa odborných sekcií, zastúpenie v Predstavenstve SKSI a ostatných volených orgánoch podľa regionálnych
združení SKSI v pomere k počtu členov.
Uznesenie 19.25
Predstavenstvo schvaľuje zásadu splnomocnenia na Valné zhromaždenie SKSI 2012: platnosť originálnymi odtlačkami autorizačnej pečiatky a podpismi oboch členov SKSI.
Uznesenie 19.26
Predstavenstvo schvaľuje zásadu: ak člen SKSI vykonával dve
funkčné obdobia za sebou funkciu predsedu SKSI, podpredsedu SKSI alebo člena Predstavenstva SKSI, predsedu a podpredsedu volených komisií SKSI a predsedu a podpredsedu
výboru RZ, nemôže na túto funkciu kandidovať vo voľbách
2012 do volených orgánov SKSI.
Uznesenie 19.27
Predstavenstvo schvaľuje zásadu predloženia návrhu kandidátky do volených orgánov SKSI na rokovanie členských schôdzí.
Uznesenie 19.28
Predstavenstvo schvaľuje zásadu zastúpenia regionálnych združení SKSI v Predstavenstve SKSI podľa percentuálneho podielu počtu členov: RZ SKSI Bratislava: 4 členovia, RZ SKSI Trnava
2 členovia, RZ SKSI Žilina: 1 člen, RZ SKSI Banská Bystrica: 1
člen, RZ SKSI Košice: 3 členovia; počet miest aj s miestami predsedu a podpredsedov SKSI.
Uznesenie 19.29
Predstavenstvo schvaľuje zásadu možnosti vystúpenia kandidátov na predsedu SKSI na Valnom zhromaždení SKSI 2012 a aj
na členských schôdzach regionálnych združení SKSI 2012.

3. Aktivity SKSI
a) Do pozornosti dávam informáciu, že svoju činnosť začali
miestni zástupcovia SKSI, s rôznou intenzitou v jednotlivých regionálnych združeniach. Využite možnosť obracať sa na nich s problémami, ktoré Vás tlačia, najmä vo vzťahu k štátnej správe. Spolupráci s pracovníkmi stavebných úradov v budúcnosti snáď pomôže skutočnosť, že Úrad Komory rozposielal všetkým starostom a primátorom v tlačenej forme Vám známy materiál „Oprávnenia vydávané SKSI – ich druhy a platnosť“.
b) Prebehla aktivizácia činnosti odborných sekcií – ustanovením
predsedov slovenských sekcií a voľbou predsedov krajských
odborných sekcií.
Toto je formálna stránka, a je na nás všetkých, aby sa aj pragmaticky táto činnosť podstatne zlepšila. Pritom potrebné finančné prostriedky nie sú prekážkou.
V ostatnom čase sa zvyšujú prípady sťažností na nekvalitné
spracovanie projektov na stavebné povolenie. Dôvody môžu byť
rôzne – nezachytenie vývoja normových predpisov, neznalosť
nových moderných materiálov a technologických postupov, nízka cena za spracovanie projektu a ďalšie.
Kvalita našej práce nesmie byť týmito faktormi ovplyvnená,
bezo zvyšku musí byť na výbornej úrovni. Ministerstvo dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR predostiera, že bude sprísňovať požiadavky na vzdelávanie autorizovaných osôb, uvažuje aj s
možnosťou celoplošného preskúšania autorizovaných osôb. Nepodceňujme túto, pre nás veľmi dôležitú oblasť, aby sme neboli
nemilo prekvapení.
c) Uskutočnila sa panelová diskusia „Kvalita projektových
a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“.
Problematika sa rozobrala z rôznych pohľadov, samozrejme
hájili sme najmä svoje záujmy pre dodržanie kvality stavieb.
Upozorňujem, že na internetovej stránke SKSI sú zverejnené
Etický kódex a Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby. Všetci členovia SKSI sú povinní dodržiavať tieto základné materiály.
d) Inžiniersky deň 2012
V roku 2012 oslávime 20. výročie obnovenia činnosti SKSI.
Od roku 1992, keď sa po štyridsaťjeden rokoch podarilo obnoviť
činnosť Inžinierskej komory, uplynulo už dvadsať rokov plnohodnotného diania autorizovaných stavebných inžinierov a ďalších
účastníkov vo výstavbe.
Zvolili sme si na oslavu tému „Inžinieri včera, dnes a zajtra“ – pozastavíme sa a predovšetkým si postavíme ideály pre budúcnosť.
Pri bilancovaní nás prídu podporiť predstavitelia štátnej a verejnej správy, partnerských domácich aj zahraničných organizácií.
Sledujte informácie o akcii, ste vítaní na Inžinierskom dni 2012.
4. Valné zhromaždenie SKSI 2012
Volebné valné zhromaždenie bude 14. apríla 2012 v Bratislave.
Chcem zvýrazniť obrovský význam valného zhromaždenia,
predovšetkým z dvoch dôvodov:
a) Voľbou všetkých orgánov Komory sa predurčuje smerovanie
Komory. Venujte zvýšenú pozornosť výberu kolegov, ktorí budú po
zvolení rozhodovať o dianí v Komore, presadzovať Vaše záujmy, predovšetkým pri tvorbe legislatívy, spôsobe celoživotného vzdelávania a hospodárnom využívaní prostriedkov na činnosti Komory.
Komunikujte vzájomne, aby sa udržiavala pohoda a pokojnosť členov – vplýva na to veľa faktorov.
b) Komora je národným regulačným orgánom pre vybrané
činnosti v oblasti výstavby. Základný zákon nepojednáva o osobných prínosoch pre členov – tie sú výlučne vecou členov Komory. Komora bude pre členov zabezpečovať skutočnosti, na ktorých sa členovia dohodnú – uznesú na valnom zhromaždení (samozrejme v medziach zákona).
Využite príležitosť predložiť na členskej schôdzi regionálneho združenia návrhy a námety na zlepšenie služieb pre členov, aby sa mohli
dopracovať a predložiť valnému zhromaždeniu na schválenie.
Rozhodne si rezervujte čas aj na valné zhromaždenie. Až v krajnom prípade požiadajte kolegu splnomocnením na zastupovanie na rokovaní valného zhromaždenia.
Tlačivo na splnomocnenie – na členskú schôdzu aj na VZ si
môžete stiahnuť z internetovej stránky (bude aj súčasťou pozvánky na členskú schôdzu a na valné zhromaždenie).
Dušan Majdúch
predseda SKSI

Zápis a uznesenia z 15. zasadnutia
Predstavenstva SKSI
konaného dňa 3. marca 2011 v zasadacej
miestnosti Úradu SKSI v Bratislave
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (11 prítomných), JUDr. Kopšová, Ing. Lehocký, Ing. Olšakovská (riaditeľka Úradu SKSI), Mgr. Krížová (zapisovateľka).
Program zasadnutia:
Prof. Majdúch privítal členov Predstavenstva a otvoril 15. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.30 hod.
Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol Ing. Ďurďu a Ing. Chmela za overovateľov zápisu z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Prof. Majdúch informoval o nasledujúcich doplneniach v programe rokovania:
n Bod 9.7: Schvaľovanie prihlášok za člena SKSI
n Bod 9.8.1: Informácia o činnosti Administratívnej kancelárie
SKSI v Trenčíne (predkladá: Ing. Cmarková)
n Bod 9.8.2: Návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI
Banská Bystrica na udelenie ocenení SKSI (predkladá: Ing.
Ďurica)
a požiadal o súhlas s úpravou poradia bodov rokovania.
Bod 9.5: Udelenie Pamätnej medaily SKSI doc. Makýšovi
– pri príležitosti jubilea 80 rokov
Predkladá: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol Predstavenstvu udeliť Pamätnú medailu
SKSI doc. Ing. Otovi Makýšovi, PhD., dlhoročnému pedagógovi
Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.
Doc. Makýš patrí medzi dlhoročných a aktívnych členov SKSI,
ktorý je od roku 1996 členom a predsedom skúšobných komisií
SKSI pre skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, kde je aj v súčasnosti odborným garantom seminárov ku skúške odbornej spôsobilosti.
Bod 2: Výsledky hospodárenia SKSI za rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o pripravenom materiáli Výsledky hospodárenia za rok 2010 na kontrolu audítorom.
Bod 3: Prerozdelenie prostriedkov na činnosť Regionálnych
združení SKSI
Bod 3.1: Prostriedky na prevádzku kancelárií SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že prostriedky na prevádzku kancelárii boli poskytnuté v januári 2011.
Bod 3.2: Prostriedky na odborné činnosti SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výške uhradených
členských príspevkov členov SKSI za rok 2010, o prevádzkových
nákladoch jednotlivých regionálnych združení SKSI, a prerozdelení finančných prostriedkov za rok 2010 na jednotlivé regionálne
združenia SKSI. Ďalej informoval, že nakoľko zmenou právnych
predpisov sa ukončilo povinné členstvo hosťujúcich osôb v SKSI,
príjem do rezervného fondu SKSI, tvoreného z členských príspevkov hosťujúcich členov SKSI, sa zastavil.
Doc. Kolcun navrhol, aby sa časť príjmu z autorizačných skúšok organizovaných v Košiciach presunula do rezervného fondu
SKSI. Doc. Benko navrhol, aby sa časť príjmu z autorizačných skúšok organizovaných aj v Bratislave presunula tiež do rezervného
fondu SKSI. Prof. Majdúch navrhol, že na nasledujúce Predstavenstvo predloží návrh na tvorbu rezervného fondu SKSI.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Chmelo, Ing. Petržala,
doc. Kolcun, doc. Benko
Prof. Majdúch privítal JUDr. Kopšovú, prezidentku Združenia
pre stavebné právo Slovenska.

Bod 4: Činnosť Legislatívnej rady Predstavenstva SKSI
Predložil: prof. Majdúch
JUDr. Kopšová informovala Predstavenstvo o stanoviskách
SKSI k novému stavebnému zákonu a k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktoré boli dňa 3. 2. 2011 zaslané Ing.
arch. Jelene Hudcovskej, PhD., riaditeľke Odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj o spracovaných pripomienkach k prípadnej novele zákonu č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
Ing. Cmarková navrhla, aby informácia o Legislatívnej rade Predstavenstva SKSI bola zverejnená na webovej stránke Komory.
Doc. Benko požiadal o informáciu, či je možné zasielať pripomienky k zákonu č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Ing. Olšakovská reagovala, že pripomienky je možné zasielať na jej e-mailovú adresu olsakovska@sksi.sk.
Diskusia: Ing. Chmelo, Ing. Šaling, Ing. Ďurica, Ing. Cmarková,
doc. Benko
Bod 6: Aktivity SKSI
Bod 6.1: Panelová diskusia „Kvalita projektových
a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o organizačných prípravách panelovej diskusie, ktorá sa uskutoční dňa 4. 3. 2011 v hoteli
Austria Trend Hotel v Bratislave. Európska rada stavebných inžinierov ECEC zabezpečila na podujatie účastníkov panelovej diskusie z krajín EÚ, kde je honorárový poriadok nejakým spôsobom zaužívaný (Nemecko, Grécko, Bulharsko). Ján Figeľ, prvý
podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR, prijal záštitu nad týmto podujatím. Na podujatí sa
zúčastnia aj zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie a Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR). Predsedníčka PMÚ SR prisľúbila na osobnom stretnutí s prof. Majdúchom a Ing. Vyskočom
zorganizovať workshop s touto problematikou pre SKSI, čo je jedným z konkrétnych výsledkov tohto podujatia.
Panelová diskusia bola zatiaľ úspešne medializovaná vďaka
vydanej tlačovej správe SKSI a podpore ABF Slovakia, čo prispelo
aj k zmedializovaniu Komory ako takej. Na podujatie je prihlásených 130 účastníkov.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 6.2.1: Právne poradenstvo pre SKSI a pre členov SKSI
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o návrhu poskytovania právneho poradenstva pre SKSI a pre členov SKSI prostredníctvom internetu s cieľom zabezpečiť fungujúce právne poradenstvo pre SKSI a členov SKSI, a tým aj zvýšiť pridanú hodnotu
členstva v SKSI. SKSI bola predložená ponuka advokátskej kancelárie (AK) počiatočnej spolupráce na tomto projekte. V skúšobnej fáze by Úrad SKSI predkladal právne otázky, ktoré bežne rieši, ako napr. otázky položené členmi SKSI v „právnej poradni“ v
Členskej zóne na webovej stránke SKSI, prípadne zaslané poštou/elektronicky na Úrad SKSI, otázky vyplývajúce zo zasadnutí
Predstavenstiev a iných volených orgánov SKSI, otázky odbornej
sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb a podobne.
Po overení fungovania spolupráce môže SKSI prostredníctvom
rámcovej zmluvy s AK ponúknuť všetkým členom SKSI (fyzickým
osobám) celoročné zabezpečenie online právneho poradenstva,
ktoré spadá do oblasti AI a výkonu ich povolania (nie právne zastúpenie v obchodnej a podnikateľskej oblasti) za stanovený poplatok (formou navýšenia základného členského príspevku) cez
členskú zónu na www.sksi.sk.
Diskusia: Ing. Lehocký, prof. Majdúch, JUDr. Kopšová
Bod 6.2.2: Právne poradenstvo pre členov SKSI
Predložil: Ing. Lehocký
Ing. Lehocký v predloženom materiáli požiadal Predstavenstvo o vypracovanie stanoviska SKSI a zabezpečenie právnej interpretácie k postupom niektorých investorov voči projektantom
a k zneužívaniu pečiatok architektov a autorizovaných inžinierov.
Diskusia: prof. Majdúch, JUDr. Kopšová
Bod 6.3: Čierna listina neplatičov (dodávateľov a klientov)
našich členov
Predložil: doc. Benko

Doc. Benko informoval Predstavenstvo o návrhu projektu vytvorenia zoznamu rizikových obchodných partnerov členov SKSI,
ktorý má za cieľ pomôcť členom SKSI pri vymáhaní pohľadávok
od neserióznych klientov a dodávateľov, a tým zvýšiť pridanú
hodnotu členstva v SKSI a chrániť členov SKSI. V 1. fáze projektu
sa overí realizovateľnosť projektu po právnej stránke a presne
sa zadefinujú podmienky pre nahlásenie neserióznych partnerov
– kandidátov pre zoznam.
Prof. Majdúch a JUDr. Kopšová reagovali, že takáto listina
môže ohroziť samotnú Komoru a vyjadrili presvedčenie, že po
právnej stránke je tento projekt ťažko zrealizovateľný.
Doc. Benko reagoval, že práve z tohto dôvodu najprv navrhuje preveriť realizovateľnosť zverejnenia listiny a určiť presné podmienky zverejnenia akejkoľvek osoby na tejto listine.
Diskusia: doc. Benko, prof. Majdúch, JUDr. Kopšová,
Ing. Lehocký, Ing. Chmelo, Ing. Petržala, Ing. Cmarková,
Ing. Mišík
Bod 5.1: Náhrada za stratu času – miestni zástupcovia SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo v súvislosti so schválenými náhradami za stratu času a odmenami členov volených
orgánov SKSI Valným zhromaždením dňa 24. apríla 2010 o potrebe stanovenia výšky náhrad za stratu času a odmien pre miestnych zástupcov SKSI.
Diskusia: Ing. Cmarková, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Mišík,
Ing. Chmelo, Ing. Ďurica
Bod 5.2: Vyčiarknutí členovia zo zoznamu – zápisné
pri obnovení členstva
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Olšakovská informovala Predstavenstvo o prípadoch členov SKSI, ktorí nezaplatili členský príspevok niekoľko rokov a po
písomnom oznámení Úradu SKSI, sú z tohto dôvodu v zmysle
právnych predpisov SR vyčiarknutí zo Zoznamu autorizovaných
inžinierov, zaplatili všetky chýbajúce príspevky.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Olšakovská, doc. Kolcun
Prof. Majdúch prerušil rokovanie a privítal doc. Ing. Ota Makýša, PhD., ktorému v mene SKSI zablahoželal k okrúhlemu životnému jubileu a slávnostne odovzdal Pamätnú medailu SKSI za
jeho aktívnu činnosť v SKSI.
Prof. Majdúch privítal Ing. Vojtecha Mozgaya, ktorému sa
v mene SKSI poďakoval za jeho pôsobenie vo funkcii riaditeľa Úradu
SKSI a za osobný prínos a plnenie aktivít vyplývajúcich z funkcie
riaditeľa Úradu SKSI pri zabezpečovaní úloh Komory súvisiacich
s rozvojom výstavby a stavebníctva, podporou partnerstva s vysokými školami a vedeckými inštitúciami, a vzájomného rozvíjania
spolupráce s orgánmi štátnej a verejnej správy.
Obom prítomným prof. Majdúch zaprial veľa zdravia, úspechov a optimizmu v osobnom aj profesionálnom živote.
Bod 5.3: Vnútorné poriadky
Predložil: Ing. Kollár
Ing. Olšakovská informovala Predstavenstvo, že žiadosť Ing.
Kollára vyplývajúca zo zasadnutia celoslovenskej odbornej sekcie VUS o doplnenie a zapracovanie chýbajúcej časti zmien vnútorných poriadkov schválených na Valnom zhromaždení dňa 24.
apríla 2010 bola vybavená a aj chýbajúce časti boli zapracované
do Štatútu RZ SKSI. Doplnený Štatút RZ SKSI bude zverejnený
na webovej stránke Komory.
Bod 7: Informácie
Bod 7.1: Stavba roka 2011
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o aktualizácii a úprave Štatútu súťaže Stavba roka 2011 týkajúcej sa doplnenia ďalších
zainteresovaných osôb pri uvádzaní hlavných účastníkov realizácie stavebného diela aj o projektanta rozhodujúcej odbornej časti, hlavného stavbyvedúceho a stavebného dozora.
Bod 7.2: Inžinierska cena – za najlepšiu diplomovú prácu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o Štatúte Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia ako
aj o rozdelení finančného zabezpečenia a prisľúbenom sponzorstve z Prvej stavebnej sporiteľne vo výške 1000 EUR.
Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 7.3: Zahraničné aktivity SKSI
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o zahraničných aktivitách SKSI, zrealizovaných od posledného zasadnutia Predstavenstva, ako aj o plánovaných aktivitách na rok 2011 podľa priloženého materiálu. Informácie o zahraničných aktivitách sú zverejňované na webovej stránke SKSI.
Bod 8: Kontrola uznesení zo 14. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že priebežne trvajú uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí č. 12.14, č. 14.20, č. 14.24, a č. 14.33, ostatné uznesenia sú splnené. Uznesenie č. 14.34 nebolo splnené,
nakoľko sa zrušilo zorganizovanie podujatí Fašiangový koncert
SKSI v Žiline a Športové dni SKSI 2011 v Rajeckej Lesnej.
Diskusia: doc. Benko
Bod 9: Rôzne
Bod 9.1: Výkaz činnosti predsedu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil v rámci tohto bodu výkaz činnosti
predsedu SKSI za obdobie od 12/2010 do 02/2011.
Bod 9.2: Informácia o spustení online prekladového
slovníka odborných výrazov pre členov SKSI
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o oficiálnom spustení
prekladového slovníka odborných výrazov na webovej stránke
http://clen.sksi.sk/sk/slovnik/ dňa 10. 2. 2011. V slovníku sa v
súčasnosti nachádza 703 odborných výrazov a definícií, uvedených vo všetkých 58 častiach EUROKÓDOV. Slovník je spracovaný v plnom rozsahu v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje aj ďalšie jazyky – češtinu, nemčinu a francúzštinu – ktoré sa
priebežne dopĺňajú. Práca na slovníku sa začala v roku 2007, ako
súčasť plánovaného celoživotného vzdelávania v oblasti európskych noriem v rokoch 2005 až 2010 pre členov SKSI, predovšetkým stavebných inžinierov v kategórii Statika stavieb.
V rámci rozvíjania spolupráce s Bulharskou komorou inžinierov v investičnom projektovaní boli predstavitelia bulharskej komory informovaní o slovníku a prejavili záujem o pridanie bulharského jazyka do tohto slovníka.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 9.3: Kalkulácia nákladov na zhotovenie a distribúciu
brožúry „Povodne“ – pre občanov
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval Predstavenstvo o prípravných aktivitách brožúry „Povodne“ a predložil návrh rozpočtu SKSI na zhotovenie a distribúciu brožúry.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 9.4: Návrh Výboru RZ SKSI Košice na udelenie
Pamätnej medaily SKSI Ing. arch. Alojzovi Smrekovi
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala predložil návrh Výboru Regionálneho združenia
SKSI Košice na udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing. arch. Alojzovi Smrekovi.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 9.6: Žiadosť o udelenie sponzorského príspevku
SEZ-KES
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o žiadosti Slovenského elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Slovenska (ďalej aj ako SEZ-KEZ) o udelenie sponzorského príspevku SKSI
na organizáciu 34. Konferencie elektrotechnikov Slovenska, ktorá
sa bude konať v dňoch 23. – 24. marca 2011 v Bratislave.
Prof. Majdúch v tomto bode informoval, že Spolok statikov
Slovenska tento rok nepožiadal o sponzorský príspevok na organizáciu konferencie Statika stavieb 2011.
Bod 9.7: Schvaľovanie prihlášok za člena SKSI
Predložila: Ing. Olšakovská
Ing. Olšakovská informovala o prihláškach spoločností za dobrovoľného kolektívneho člena SKSI (Právnická osoba) a prihláškach za dobrovoľného člena SKSI (FO).

Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali
nasledujúce spoločnosti: alfa PROJEKT s. r. o.; Amres Pro s. r. o.; B +
B projekt s. r. o.; BONNEX s. r. o.; BUDAY s. r. o.; Disam Slovakia s.
r. o.; Elektro-inžiniering, s. r. o.; ELPROMONT TRENČÍN s. r. o.; ERBY
– STATIKA STAVIEB, s. r. o.; Ing. Imrich Cigáň, s. r. o.; JUK s. r. o.;
MPRO s. r. o.; PRODOM spol. s r. o.; Projekčná kancelária ARCHA,
s. r. o.; PROJEKTA – SK, s. r. o.; PROEL s. r. o.; PROJEKTY ELEKTRO
s. r. o.; SEPSTav, s. r. o.; Studio b52, s . r. o.; VUIS – Zakladanie stavieb
s. r. o.; TESTAR, s. r. o.; ZACHAR s. r. o.; X-GROUP, s. r. o.
Prihlášku za dobrovoľného člena – fyzická osoba SKSI zaslali:
BODNÁR Zoltán, Ing.; GAJDOŠ Jozef, Ing.; GUŠPIER Ivan;
KOSCELANSKÝ Michal, Ing.; KUCEJ Daniel, Ing.; KOUŘIL Bohdan, Ing.; MIHÁLKA Peter, Ing. PhD.; OTTMÁR Vojtech, Ing.; PIKULA Jozef, Ing., CSc.; ŠTRBA Ján, Ing.
Ing. Olšakovská navrhla pozastaviť jednu prihlášku za člena
SKSI (PO) až do vyriešenia záležitostí, ktoré s konateľom firmy
Úrad SKSI v súčasnosti rieši.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko.
Bod 9.8.1: Informácia o činnosti Administratívnej kancelárie
SKSI v Trenčíne
Predkladá: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková informovala o aktivitách Administratívnej kancelárie SKSI odo dňa jej otvorenia až do konca roku 2010.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 9.8.2: Návrh Výboru RZ SKSI Banská Bystrica
na udelenie Pamätnej medaily SKSI
Predkladá: Ing. Ďurica
Ing. Ďurica predložil návrh Výboru Regionálneho združenia
SKSI Banská Bystrica na udelenie ocenení SKSI viacerým členom
z BB regiónu. Prof. Majdúch navrhol spracovať návrh v zmysle
platných vnútorných poriadkov SKSI, a predložiť ho na nasledujúce zasadnutie Predstavenstva SKSI.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 10: Uznesenia z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľované priebežne.
Dôležitým bodom na prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí Predstavenstva je príprava jubilea – 20 rokov SKSI a Inžinierskeho dňa 2012. Úlohou členov Predstavenstva je poslať najneskôr do 31. marca 2011 svoje námety a návrhy na zorganizovanie
jubilea (miesto, termín scenár, koncert, hostia atď.) a prípravu
výročnej publikácie pri tejto príležitosti (osnova, redakčná skupina) riaditeľke Úradu.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 3. marca 2011 o 16:50
hod.

Uznesenia
z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 15.1
Uznesenie per rollam zo dňa 20. 1. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť zverejnenie Etického poriadku SKSI na internetovú doménu Komory v termíne do
30. januára 2011 ako etický kódex v zmysle požiadavky § 9a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 0.
Uznesenie 15.2
Uznesenie per rollam zo dňa 25. 1. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo schvaľuje zrušenie Usmernenia predsedu č.
1/2009 k organizovaniu odborných seminárov prostredníctvom
Inžinierskeho konzultačného strediska SKSI ku dňu 21. januáru
2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2.

Uznesenie 15.3
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Ďurďu a Ing. Chmela za overovateľov zápisu z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.4
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 15. zasadnutia
Predstavenstva SKSI s doplnením bodov
n Bod 9.7: Schvaľovanie prihlášok za člena SKSI
n Bod 9.8.1: Informácia o činnosti Administratívnej kancelárie
SKSI v Trenčíne
n Bod 9.8.2: Návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI
Banská Bystrica na udelenie ocenení SKSI
a súhlasí s úpravou poradia bodov rokovania.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o pripravenom
materiáli v bode Výsledky hospodárenia za rok 2010 na kontrolu
audítorom.
Uznesenie 15.6
Predstavenstvo berie na vedomie splnenie uznesenia Predstavenstva SKSI č. 14.19 a zaslanie finančných prostriedkov na
prevádzku kancelárií regionálnych združení SKSI:
n Regionálne združenie SKSI Bratislava: 15 300 EUR
n Regionálne združenie SKSI Trnava: 16 600 EUR
n Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica: 16 600 EUR
n Regionálne združenie SKSI Žilina: 16 600 EUR
n Regionálne združenie SKSI Košice: 16 600 EUR
Uznesenie 15.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu predsedníčky
Legislatívnej rady Predstavenstva SKSI o priebežnom pripomienkovaní návrhov nových zákonov.
Uznesenie 15.8
Predstavenstvo berie na vedomie, že predkladatelia bodov
6.2a,b a 6.2.c doc. Benko a Ing. Lehocký sťahujú body z rokovania Predstavenstva vzhľadom na prijaté uznesenie č. 15.27.
Uznesenie 15.9
Predstavenstvo berie na vedomie pripravenosť Panelovej diskusie SKSI „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“.
Uznesenie 15.10
Predstavenstvo berie na vedomie zapracovanie pripomienok
z VZ do Štatútu RZ SKSI.
Uznesenie 15.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o štatúte Stavba
roka 2011 – povinné zastúpenie projektanta rozhodujúcej odbornej časti, hlavného stavbyvedúceho a zástupcu dozornej činnosti
pri uvádzaní hlavných účastníkov realizácie stavebného diela.
Uznesenie 15.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zahraničných
aktivitách SKSI.
Uznesenie 15.13
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení, priebežne
trvajú uznesenia č. 12.14, č. 14.20, č. 14.24, a č. 14.33 z predchádzajúcich zasadnutí, ostatné uznesenia boli splnené.
Uznesenie 15.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti Administratívnej kancelárie SKSI v Trenčíne v roku 2010.
Uznesenie 15.15
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI doc.
Ing. Otovi Makýšovi, PhD.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.16
Predstavenstvo schvaľuje náhrady za stratu času a odmeny
miestnym zástupcom SKSI vo výške 10 EUR za hodinu na rok
2011. Výkaz podpisuje predseda RZ. Po vyhodnotení sa pre rok
2012 môže výška odmeny upraviť.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.17
Predstavenstvo schvaľuje zásadu uhradenia zápisného pri
obnovení členstva v SKSI po vyčiarknutí podľa § 17 písm. h) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 15.18
Predstavenstvo schvaľuje zvýšenie rozpočtu podujatia Panelovej diskusie SKSI „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich
honorovanie v Európe“ do výšky 7000 EUR.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.19
Predstavenstvo schvaľuje náklady na zabezpečenie prác na zhotovenie odbornej príručky poškodenia stavieb povodňami v sume
do 12.000 eur.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.20
Predstavenstvo schvaľuje finančné zabezpečenie Inžinierskej
ceny magisterského štúdia stavebných, elektrotechnických a strojníckych fakúlt vo výške 2100 EUR.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.21
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za
obdobie december 2010 – február 2011.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.22
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.
arch. Alojzovi Smrekovi na návrh Ing. Ganádika s odporúčaním
Regionálneho združenia SKSI Košice.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.23
Predstavenstvo schvaľuje sponzorskú zmluvu so Slovenským
elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov Slovenska na zabezpečenie 34. Konferencie elektrotechnikov Slovenska v dňoch 23. – 24. marca 2011 vo výške 25 EUR vrátane DPH
na účastníka – člena SKSI.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.24
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za kolektívneho člena
(právnická osoba) SKSI, spolu 22 spoločností a prihlášky za dobrovoľného člena SKSI – FO, spolu 10 osôb.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Prihlášky za dobrovoľného člena SKSI – PO, spolu 00 osôb:
alfa PROJEKT s. r. o.; Amres Pro s. r. o.; B + B projekt s. r. o.;
BONNEX s. r. o.; BUDAY s. r. o.; Disam Slovakia s. r. o.; Elektroinžiniering, s. r. o.; ELPROMONT TRENČÍN s. r. o.; ERBY – STATIKA STAVIEB, s. r. o.; Ing. Imrich Cigáň, s. r. o.; JUK s. r. o.; MPRO
s. r. o.; Projekčná kancelária ARCHA, s. r. o.; PROJEKTA – SK, s. r. o.;
PROEL s. r. o.; PROJEKTY ELEKTRO s. r. o.; SEPSTav, s. r. o.; Studio
b52, s. r. o.; VUIS – Zakladanie stavieb s. r. o.; TESTAR, s. r. o.;
ZACHAR s. r. o.; X-GROUP, s. r. o.
a prihlášky za dobrovoľného člena SKSI – FO, spolu 10 osôb:
BODNÁR Zoltán, Ing.; GAJDOŠ Jozef, Ing.; GUŠPIER Ivan;
KOSCELANSKÝ Michal, Ing.; KUCEJ Daniel, Ing.; KOUŘIL Bohdan, Ing.; MIHÁLKA Peter, Ing. PhD.; OTTMÁR Vojtech, Ing.; PIKULA Jozef, Ing., CSc.; ŠTRBA Ján, Ing.
Uznesenie 15.25
Predstavenstvo schvaľuje prostriedky na odborné činnosti regionálnych združení SKSI podľa predloženého materiálu č. 3.2c.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.26
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť uhradenie zálohových prostriedkov na rok 2011 na regionálne združenia SKSI v nasledujúcej výške:
n Regionálne združenie SKSI Bratislava: 14 060 EUR
n Regionálne združenie SKSI Trnava: 6015 EUR
n Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica: 374 EUR
n Regionálne združenie SKSI Žilina: 2291 EUR
n Regionálne združenie SKSI Košice: 16 664 EUR
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.27
Predstavenstvo ukladá doc. Benkovi a Ing. Vyskočovi zabezpečiť podmienky pre právne poradenstvo členov SKSI a stanovisko realizovateľnosti vytvorenia listiny rizikových obchodných partnerov členov SKSI v advokátskej kancelárii Vojčík & Partners v
termíne do 20. apríla 2011 s nákladom do výšky 1 000 EUR.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 15.28
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť rokovanie s predstaviteľmi Protimonopolného úradu SR za účasti cca
20 účastníkov za SKSI v termíne do 15. mája 2011 podľa pripraveného programu.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 15.29
Predstavenstvo ukladá doc. Benkovi zabezpečiť program rokovania s predstaviteľmi Protimonopolného úradu SR ohľadom
kvality stavieb a honorovania projekčných prác v termíne do 15.
apríla 2011.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.30
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť vyplatenie odmeny autorom a spracovateľom databázy prekladového
slovníka odborných výrazov do výšky 670 EUR.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 15.31
Predstavenstvo ukladá Ing. Petržalovi zorganizovať pracovné
stretnutie skupiny „pre povodne“ do 30. marca 2011 a predložiť
harmonogram prác do programu na najbližšie zasadnutie Predstavenstva.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Riaditeľka Úradu SKSI: Ing. Mária Olšakovská
Overovatelia: Ing. Jozef Ďurďa, Ing. Stanislav Chmelo
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Panelová diskusia
„Kvalita projektových a inžinierskych prác
a ich honorovanie v Európe“
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) v spolupráci s
Európskou radou inžinierskych komôr ECEC (European Council
of Engineers Chambers) zorganizovala dňa 4. marca 2011 v Bratislave panelovú diskusiu „KVALITA PROJEKTOVÝCH A INŽINIERSKYCH PRÁC A ICH HONOROVANIE V EURÓPE“ pod záštitou
1. podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Figeľa.
Garantmi podujatia boli Vladimír Benko (1. podpredseda SKSI)
a Anton Vyskoč (člen Predstavenstva SKSI).
Fórum autorizovaných stavebných inžinierov, slovenských stavbárov a zahraničných expertov diskutovalo s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR),
Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Protimonopolného úradu
SR o súčasných problémoch verejného obstarávania na Slovensku
a o potrebe úmernosti kvality stavieb k honorovaniu projektových a inžinierskych prác. Na podujatí so 116 účastníkmi sa zúčastnili aj zástupcovia komôr a organizácií z oblasti stavebníctva na Slovensku, predstavitelia stavebných firiem pôsobiacich na Slovensku a spoločností, zaoberajúcich sa vydávaním cenníkov na Slovensku.
V úvode podujatia boli účastníci oboznámení so súčasnou situáciou v oblasti honorovania inžinierskych a projektových prác v
Európe a vybraných krajinách EÚ v rámci nasledujúcich prednášok:
l Budovy a inžinierske konštrukcie –
produkty s návrhovou životnosťou
niekoľko generácií. Vzťah medzi
kvalitou a investíciami, vzťah medzi
spoľahlivosťou a hospodárnosťou.
Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
l Metodické odporúčanie na výpočet
odmeny projektantov na Slovensku –
história a súčasnosť
Anton Vyskoč, člen Predstavenstva
SKSI
l Právny rámec a predpoklady pre
honorárové poriadky v rámci práva
EÚ
Joachim Jobi, riaditeľ EU-Liaison
Office Brussels (Styčná kancelária EÚ
v Bruseli)
l Stav používania honorárového poriadku inžinierov
a architektov v Nemecku
Florian Kirchhof, advokát, AHO – Združenie zväzov a komôr
inžinierov a architektov pre honorárový poriadok (Nemecko)

l

Metodika pre stanovenie odmeny projektantských služieb
– záruka kvality inžinierskych služieb
Dimitar Natchev, prezident Komory inžinierov
v investičnom projektovaní Sofia (Bulharsko)
l Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie
v Grécku
Efstathios Tsegkos, člen Predstavenstva Technickej komory
Grécka
V rámci diskusie boli odprezentované aj nasledujúce príspevky:
l Inžinierske honoráre v Maďarsku
Ödön Hajto, zakladajúci prezident Maďarskej inžinierskej komory
l Kvalita stavieb na Slovensku
Darina Lalíková, výkonná riaditeľka a konateľka
Vydavateľstva Eurostav
Po odborných prednáškach sa otvorila diskusia o spôsoboch
zvýšenia kvality stavieb aj pre stavby vo verejnom obstarávaní ako aj
v súkromnom sektore. Aj kvalita by mala byť jedným z hlavných kritérií súťaže verejného obstarávania, nielen najnižšia cenová ponuka ako jediné kritérium, ktoré obstarávatelia používajú vo verejných súťažiach.
Podľa § 35 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, odsek (1), verejný obstarávateľ a obstarávateľ mali a majú možnosť definovať ponuky
tak, aby ich mohli vyhodnotiť buď na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (zohľadňujúcej aj požadovanú kvalitu diela)
alebo najnižšej ceny.
Z prednesených diskusných príspevkov vyplynulo, že stavebné diela sú produktmi so životnosťou presahujúcou niekoľko generácií. Preto je dôležité, aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom
najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou
cenou a zodpovednosťou za dosiahnutie kvalitného stavebného
diela. V mnohých prípadoch na Slovensku sa stáva, že už po veľmi krátkej dobe životnosti stavieb sú nutné zosilnenia a úpravy
týchto stavieb, a nakoniec, je ich cena podstatne vyššia, ako sa
očakávalo, a pravdepodobne podstatne vyššia, aká by bola pri
kvalitnom a cenove primeranom plánovaní od začiatku.
Panelovú diskusiu uzavrel po 90-minútovej živej diskusii Vladimír Benko otázkami do pléna:
l Vieme na Slovensku legislatívne upraviť podmienky
pre dosiahnutie kvalitnejších stavieb?
l Chceme hľadať dôvody, prečo to nejde alebo sa pokúsime
nájsť cesty, ako to urobiť?
l Necháme celú reguláciu na voľný trh (dopyt a ponuka)
pre produkty, ktorých životnosť je niekoľko generácií
a pri objednávaní a plánovaní ešte nič nie je vidieť?
Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
Anton Vyskoč, člen predstavenstva SKSI
Diana Krížová, samostatná referentka
pre zahraničné vzťahy, Úrad SKSI

Zápis a uznesenia zo 16. zasadnutia
Predstavenstva SKSI
konaného dňa 29. apríla 2011 v zasadacej
miestnosti Regionálnej kancelárie SKSI v Žiline
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Durbák (predseda Dozornej rady SKSI),
Ing. Vrábel (predseda RZ SKSI Žilina), Ing. Olšakovská (riaditeľka
Úradu SKSI), Mgr. Krížová (zapisovateľka)
Ospravedlnení: doc. Benko (9:00 – 12:30), Ing. Vyskoč,
Ing. Lehocký
Program zasadnutia:
Prof. Majdúch privítal členov Predstavenstva a otvoril 16.
zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.
Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol doc. Kolcuna a Ing. Mišíka za overovateľov zápisu zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Prof. Majdúch informoval o nasledujúcich doplneniach v programe rokovania:
n Bod 11.7: Konferencia „Udržateľnosť v architektúre
a vo výstavbe“ (predkladá: doc. Benko)
n Bod 11.8: Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2011
(predkladá: prof. Majdúch)
Bod 2: Výsledky hospodárenia SKSI za rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch hospodárenia SKSI podľa predložených materiálov. Skonštatoval, že
priemerný vek členskej základne SKSI stúpa, a preto aj klesá príjem SKSI z členských poplatkov. Počet neplatičov členského klesol v roku 2010 na 1,9 %. Záujem o skúšky odbornej spôsobilosti
pre energetickú certifikáciu klesá, a SKSI nedosiahla v tejto oblasti príjmy, ktoré sa očakávali. Takisto nie je možné počítať ani s
príjmami z fondov Európskej únie. Čo sa týka nákladov Komory,
zvýšili sa cestovné náklady. Položka za platby za prístup členov
SKSI k STN nebola v rozpočte SKSI na roky 2010 a 2011. Zvýšilo sa aj členské v Európskej rade inžinierskych komôr ECEC. Do
nákladov v roku 2010 pribudli aj náklady na zakúpenie nových
priestorov Regionálnych kancelárií SKSI v Trnave a Žiline.
Na záver prof. Majdúch skonštatoval, že finančné prostriedky
sa hromadia na účtoch jednotlivých regionálnych združení SKSI.
Bod 2.1: Správa audítora
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že zo správy audítora vyplýva, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie SKSI k 31. decembru 2010 a výsledku jej
hospodárenia za rok 2010 v súlade so zákonom o účtovníctve.
Bod 2.2: Správa Dozornej rady SKSI
Predložil: Ing. Durbák
Ing. Durbák informoval Predstavenstvo o výsledku stretnutia
s audítorom dňa 17. marca 2011. Audítor sa zúčastnil aj spracovania podkladov pre daňové priznanie SKSI za rok 2010. 6. zasadnutie Dozornej rady SKSI sa uskutočnilo dňa 27. apríla 2011 v
Bratislave, na ktorom prebehla kontrola hospodárenia v roku 2010
na Úrade SKSI a jednotlivých regionálnych združeniach SKSI.
Dozorná rada nezistila nedostatky. Výnosy SKSI dosiahli v roku
2010 94,7 %. Na záver skonštatoval, že hospodárenie Inžinierskeho konzultačného strediska SKSI za rok 2010 by malo byť uvádzané separátne, ako samostatný stĺpec.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, Ing. Vrábel

Bod 3: Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet)
odmeny za architektonické a inžinierske služby
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že v spolupráci
s JUDr. Kopšovou spracovali Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby
podľa § 9a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov. Obsah odporúčania bol prerokovaný aj s predsedníčkou Protimonopolného úradu SR (ďalej aj ako „PMÚ“).
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa
Bod 4: 20. výročie obnovenia činnosti SKSI v roku 2012
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil 2 varianty zorganizovania podujatia
pri príležitosti 20. výročia obnovenia činnosti SKSI v roku 2012:
n Variant 1: jednodňové slávnostné podujatie v Bratislave
dňa 15. 3. 2012 (štvrtok)
n Variant 2: dvojdňové podujatie v okolí Banskej Bystrice
v dňoch 15.–16. 3. 2012 (štvrtok – piatok).
Prof. Majdúch následne informoval o rozdelení úloh medzi
jednotlivých členov Predstavenstva SKSI:
1. Organizácia, podrobný harmonogram – Úrad SKSI
2. Osobné pozvania významných hostí – prof. Majdúch
3. Starostlivosť o zahraničných hostí – doc. Benko
4. Odborná časť – Ing. Vyskoč, Ing. Ďurďa
5. Spoločenská časť – Ing. Šaling, doc. Božík
6. Publikácia – scenár, kolektív autorov – Ing. Mišík, doc. Kolcun
7. Výstava inžinierskych prác, Stavba roka, Inžinierska cena –
Ing. Cmarková
Zodpovední vedúci častí spracujú podrobný návrh činnosti
s harmonogramom a osobnou zodpovednosťou a predpokladanými nákladmi v termíne do 20. júna 2011 a zašlú riaditeľke Úradu SKSI.
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o predpokladaných
nákladoch jednotlivých variantov: 1. variant – do 14 000 EUR; 2.
variant – do 25 000 EUR. Prof. Majdúch odporučil Predstavenstvu prijať variant 1.
Ing. Durbák navrhol, aby na podujatie boli pozvaní aj predstavitelia mesta, v ktorom sa podujatie bude konať.
Diskusia: Ing. Chmelo, Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, Ing. Šaling,
Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, Ing. Durbák
Bod 5: Vytvorenie rezervného fondu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo aj o návrhu sekcie
VUS o zavedení možnosti autorizácie SV, SD na báze dobrovoľnosti do zákona 138/1992 Zb. a o predloženom materiáli, do ktorého boli zapracované aj návrhy doc. Kolcuna a riaditeľky Úradu
SKSI. Rezervný fond bude od roku 2011 tvorený z dvoch zdrojov
príjmov SKSI, a to zo zostatku finančných prostriedkov seminárov k autorizačnej skúške a z úhrady (manipulačného poplatku)
za vystavenie registračného osvedčenia pre hosťujúce osoby.
Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu je schválené uznesením Predstavenstva – na požiadanie záujemcu rozhoduje o pridelení prostriedkov z rezervného fondu Predstavenstvo.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, doc. Kolcun, Ing. Ďurica
Bod 6: Vyhodnotenie vzdelávania Eurokódy 2007 – 2010
Predstavenstvo SKSI podporilo v roku 2006 myšlienku doc.
Benka začať organizovať semináre pre členov SKSI v oblasti zavádzania Eurokódov do praxe. Myšlienku podporili aj vtedajší dekani stavebných fakúlt a súhlasili s menovaním odborných garantov
z jednotlivých fakúlt. Organizáciu vzdelávania – semináre i vydávanie zborníkov – prevzalo Inžinierske konzultačné stredisko SKSI.
Obsahy seminárov boli na vysokej odbornej úrovni, predovšetkým
v teoretickej rovine. Odozvy účastníkov seminárov boli jednoznačne pozitívne. Pre niekoľko seminárov boli pripomienky účastníkov, že nedostatočne pokrývali praktické príklady z praxe. Veľ-

kým kladom vzdelávania bolo vydanie zborníkov pre všetky oblasti. Literatúra bola časovo veľmi aktuálna, využívala sa dokonca
aj na dennom štúdiu na stavebných fakultách. Menším nedostatkom bola absencia prednášateľov z aktívnej praxe (vybratí špecialisti boli odporúčaní garantom). Hospodárske výsledky týchto
seminárov považuje prof. Majdúch za primerané pre SKSI, vzhľadom na prínos pre členov SKSI. Na záver sa prof. Majdúch poďakoval doc. Benkovi za predloženie návrhu, a aj všetkým ostatným, ktorí sa spolupodieľali na príprave týchto seminárov aj zborníkov.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, doc. Kolcun, Ing. Ďurica,
Ing. Chmelo
Bod 7: Aktivity SKSI
Bod 7.1: Činnosť slovenských odborných sekcií SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o predložených
materiáloch – zápisníc zo stretnutí nasledujúcich Slovenských
odborných sekcií SKSI „Vedenie uskutočňovania stavieb“ (20. 1. 2011
a 30. 3. 2011) a Statika stavieb (17. 3. 2011). Správy o činnosti zaslali
Ing. Cmarková, predsedníčka SOS Pozemné stavby a Ing. Tomko,
predseda SOS Dopravné stavby. Ing. Kyseľ, predseda SOS Statika stavieb, zaslal materiál o príprave celoštátneho seminára statikov dňa 20. septembra 2011 v Žiline.
Taktiež informoval o návrhu sekcie VUS o zavedení možnosti
autorizácie stavbyvedúcich a stavebných dozorov do zákona č.
138/1992 Zb. na báze dobrovoľnosti.
Ing. Chmelo navrhol odmeny za prácu odborníkov – ASI, ktorí by boli ochotní pracovať napr. pri pripomienkovaní noriem a
technických predpisov.
Diskusia: Ing. Petržala, Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, Ing. Vrábel,
Ing. Ďurďa, Ing. Chmelo, Ing. Mišík, doc. Kolcun
Bod 7.2: Problematika energetickej certifikácie
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o predloženom
materiáli Ing. Ralbovského, ktorý sa vo svojom stanovisku vyjadril
k metodike hodnotenia energetickej náročnosti a ku kritériám
hodnotenia a predložil návrh riešenia.
Ďalej prof. Majdúch informoval o výsledku rokovania s Ing.
Ohradzanskou, riaditeľkou odboru stavebníctva Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o súčasnom stave v
oblasti energetickej hospodárnosti budov na Slovensku.
Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Cmarková, Ing. Šaling, Ing. Vrábel
Bod 7.5: Rokovanie s predsedníčkou Protimonopolného
úradu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledku rokovania s Ing. Paroulkovou, predsedníčkou Protimonopolného úradu
SR (PMÚ SR), na ktorom sa zúčastnil spolu s doc. Benkom a predsedom Slovenskej komory architektov Ing. arch. Šujanom. Rokovanie sa týkalo možnosti publikovania Honorárového poriadku SKSI
a Metodického odporúčania SKSI na určenie (výpočet) odmeny
za architektonické a inžinierske služby. PMÚ SR zorganizuje dňa 8.
6. 2011 o 9:00 workshop, na ktorom vystúpia pracovníci z PMÚ
SR. Prof. Majdúch navrhol, aby sa za SKSI workshopu zúčastnilo
osem členov Predstavenstva SKSI a predsedovia Výborov regionálnych združení SKSI, prípadne ďalší záujemcovia, za SKSI spolu
15 miest. Ostatné voľné miesta budú ponúknuté Slovenskej komore architektov. Ďalej navrhol, aby podklady pre workshop spracovali doc. Benko a Ing. Vyskoč. Viacerí členovia navrhli spoločné
stretnutie pred workshopom napr. 7. júna 2011.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Chmelo, Ing. Petržala,
Ing. Vrábel
Bod 7.6: Žiadosť SZSI o spolufinancovanie spracovania
Technických podmienok o dopravno-inžinierskej
dokumentácii
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o žiadosti Slovenského zväzu stavebných inžinierov o spolufinancovanie spraco-

vania Technických podmienok o dopravno-inžinierskej dokumentácii pre Slovenskú správu ciest z čiastky 11.800 EUR.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Chmelo, Ing. Petržala,
Ing. Vrábel, Ing. Ďurďa, Ing. Ďurica, doc. Kolcun, Ing. Mišík
Bod 8: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach 24 spoločností za
dobrovoľného kolektívneho člena SKSI (právnické osoby) a 9
prihláškach za dobrovoľného člena SKSI (fyzické osoby).
Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce spoločnosti: A – club s. r. o.; ALNICO s. r. o.;
DAPRIN, s. r .o.; DuPlan s. r. o.; ELPROTECH s. r. o.; ELSPOL – SK,
s. r. o.; endis s. r. o.; ENERPRO, s. r. o.; ENTEPRO, s. r. o.; ER –
STAVING s. r. o.; FK REAL spol. s. r. o.; JLS UNI spol. s r. o.; KACC
s. r. o.; Mayo Design s. r. o.; MOSTAS s. r. o.; PROINST, s. r. o.;
PXS, s. r. o.; REKOTHERM, s. r. o.; SIENA s. r. o.;TEVYS AQUA s. r. o.;
URBAN projekcia s. r. o.; ZIBB s. r. o.; ZINGER spol. s r. o.; WATERM – LAKAL s. r. o.
Prihlášku za dobrovoľného člena (fyzická osoba) SKSI zaslali:
ČERNIGA Vladimír, Ing.; DRGOŇ Jozef, Ing.; KUČERÁK Michal,
Ing.; LELKES Peter, Ing.; SZABADOS Ladislav; SZABADOS Radoslav; SZABADOSOVÁ Erika; ŠKULTÉTY Miroslav, Ing.; VAVRINČÍK Juraj, Ing.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Olšakovská
Bod 10: Kontrola uznesení z 15. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o splnených uzneseniach z 15. zasadnutia Predstavenstva SKSI. Priebežne trvajú
uznesenia č. 12.14, 14.33, 15.27, 15.30.
Bod 11: Rôzne
Bod 11.1: Výkaz činnosti predsedu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil v rámci tohto bodu výkaz činnosti
predsedu SKSI za mesiac marec 2011.
Bod 11.2: Udelenie Pamätnej medaily SKSI – na návrh RZ
SKSI BB
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o návrhoch Výboru
Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica na udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing. Ivanovi Taslerovi, Ing. Darine Eve Stasselovej a Ing. Adolfovi Lunevovi pri príležitosti ich životného jubilea.
Bod 11.3: Návrh na zmenu prekladu „autorizovaný stavebný
inžinier“ do anglického jazyka: „Chartered Civil Engineer“
Predložil: doc. Benko
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o návrhu doc. Benka
zmeniť prekladanie titulu „autorizovaný stavebný inžinier“. V súčasnosti sa „Autorizovaný stavebný inžinier“ bežne prekladá do anglického jazyka ako „Authorized Civil Engineer“, čo nie je významovo úplne správny preklad v anglickom jazyku a nepoužíva sa
zrejme v žiadnej krajine na svete pre označenie odbornosti v profesii. Vo väčšine anglicky hovoriacich krajín sa „autorizovaný“ prekladá ako „Chartered“. „Chartered Engineer“ (CEng.) je vo Veľkej
Británii profesijný titul pre inžinierov, chránený zákonom, a patrí
medzi medzinárodne najviac uznávané odborné kvalifikácie. Aj
česká komora ČKAIT prekladá autorizovaného inžiniera ako „Chartered Engineer“. Pre autorizovaných inžinierov – členov SKSI, ktorí
majú v záujme vykonávať služby ASI v zahraničí, môže zmena
prekladu pomôcť pri objasňovaní autorizácie SKSI, prípadne napomôcť pri uznaní kvalifikácie potenciálnym zamestnávateľom/
investorom.
Diskusia: Ing. Chmelo, prof. Majdúch, Mgr. Krížová, Ing. Vrábel
Bod 11.5: Prehľad o poistených členoch SKSI k 31. 3. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že v tomto roku z
celkového počtu 5038 autorizovaných stavebných inžinierov vstú-

pilo do poistenia v rámci Rámcovej zmluvy v poisťovni Allianz –
Slovenská poisťovňa, a. s., s účinnosťou od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2011 spolu 2600 autorizovaných stavebných inžinierov (51,4 %
členov SKSI) podľa rozdelenia:
1) ASI vykonávajúcich činnosť ako fyzické osoby
n Poistenie zodpovednosti
1929 osôb
n Udržiavacie poistenie
38 osôb
n Poistenie členov, ktorí poberajú starobný
dôchodok a zároveň majú viac ako 65 rokov,
invalidný dôchodok, člena na materskej dovolenke 138 osôb
2) ASI vykonávajúcich činnosť ako zamestnanci 259 osôb
3) ASI vykonávajúci činnosť ako konatelia
právnických osôb (ďalej PO) poistených 203 PO,
z toho 236 osôb
SPOLU:
2600 osôb
Ing. Olšakovská informovala, že ostatní autorizovaní stavební
inžinieri budú Komorou vyzvaní, aby informovali SKSI o ich poistení zodpovednosti na rok 2011 v zmysle zákona.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, Ing. Olšakovská,
Ing. Petržala, Ing. Chmelo
Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 12:30 do 14:30 hod.
Bod 7.3: Profesijná karta autorizovaného stavebného inžiniera
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko predložil Predstavenstvu návrh projektu Profesijnej karty autorizovaného stavebného inžiniera. Európska komisia
plánuje v novej Smernici o uznávaní odborných kvalifikácií v roku
2012 zaviesť tzv. európsky profesijný preukaz ako nástroj na uľahčenie uznávania odborných kvalifikácií. Smernica bude s najväčšou
pravdepodobnosťou obsahovať aj ustanovenia o profesijnej karte ako nástroji na zautomatizovanie uznávania odborných kvalifikácií najmä pre povolania spadajúce pod všeobecný systém uznávania (sem patrí aj profesia stavebného inžiniera). Európska rada
inžinierskych komôr ECEC taktiež zvažuje vydávanie profesijnej
karty, kde by jedna strana karty bola jednotná pre všetky členské
komory ECEC a druhá strana karty by bola národnou, označujúcou domovskú komoru inžiniera. Karta bude odpoveďou Komory na kroky Komisie ešte pred vydaním novej Smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a zavedením Európskeho profesijného
preukazu. Komora môže byť uznaná ako vydavateľ profesijného
preukazu pre stavebných inžinierov na Slovensku, čím sa posilní
postavenie Komory.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, Ing. Vrábel
Bod 7.4: Register záujmových skupín pri Európskej komisii
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko predložil Predstavenstvu návrh na zaregistrovanie
SKSI do Registra záujmových skupín pri Európskej komisii, v ktorom
sa registrujú všetky subjekty, ktoré uskutočňujú činnosti vykonávané s cieľom ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovacie procesy v
európskych inštitúciách. Komisia vyzýva na zaregistrovanie
všetkých zástupcov záujmových skupín – teda organizácie, ktoré
zastupujú záujmy určitej skupiny, a to aj tie subjekty, ktoré sami
seba nepovažujú za „lobistov“.
V prípade, že Komisia začne verejné konzultácie v oblastiach
politík, o ktoré sa SKSI zaujíma, bude SKSI o tom vopred informovaná elektronickou formou. Registrácia je bezplatná, podmienkou však je súhlasiť s Kódexom správania zástupcov záujmových
skupín.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Cmarková
Bod 9.1: Aktivity v oblasti zahraničných vzťahov SKSI
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o aktivitách Komory v
oblasti zahraničných vzťahov SKSI od posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSI, ako aj o plánovaných aktivitách a podujatiach v roku 2011.

Bod 9.2: Panelová diskusia „Kvalita projektových
a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o vyhodnotení Panelovej diskusie, ktorá sa uskutočnila dňa 4. marca 2011 v Bratislave. Cieľom podujatia bolo zorganizovať počiatočné podujatie a
otvoriť diskusiu o súčasných problémoch verejného obstarávania
na Slovensku a o potrebe informovanosti o vzťahu kvalita stavieb
a honorovanie projektových a inžinierskych prác. Podujatie tiež
prispelo k zmedializovaniu Komory. Uskutočnili sa stretnutia s
najvyššími predstaviteľmi Úradu verejného obstarávania a Protimonopolného úradu SR, na ktorých SKSI prezentovala stanovisko k verejnému obstarávaniu, kvalite a honorovaniu projektových
a inžinierskych prác členov SKSI. Na základe toho PMÚ SR navrhlo zorganizovať workshop. Články o tomto podujatí vyšli v časopisoch EUROSTAV 3/2011 a Informáciách Slovenskej komory
architektov 2/2011, a na internetovom portáli Stavebné fórum.
Komora vydala 2 tlačové správy a pripravená je obsiahlejšia informácia o podujatí, vrátane príspevkov garantov podujatia) v najbližšom čísle časopisu Projekt – Stavba.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Cmarková, doc. Kolcun,
Ing. Petržala
Bod 9.3: Stanovisko SKSI k verejnej konzultácii Európskej
komisie k Smernici o uznávaní odborných kvalifikácií
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o stanovisku SKSI, ktoré bolo zaslané Európskej komisii dňa 15. marca 2011. Hlavným
cieľom konzultácie bolo získať názory a stanoviská zainteresovaných strán, a to najmä v oblasti zjednodušenia existujúcich pravidiel v prospech občanov EÚ, integrovania profesií do jednotného
trhu a zabezpečenie väčšej dôveryhodnosti systému uznávania.
V stanovisku SKSI sa okrem iného uvádza, že profesia autorizovaného stavebného inžiniera patrí medzi profesie s veľkým
dopadom na zdravie a bezpečnosť občanov EÚ, a preto je dôležité, aby profesia stavebného inžiniera bola zaradená medzi regulované profesie v EÚ.
Bod 9.4: Zasadnutie Výkonnej rady Európskej rady
inžinierskych komôr ECEC v Bratislave
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o výsledkoch zasadnutia Výkonnej rady Európskej rady inžinierskych komôr ECEC,
ktoré sa konalo v dňoch 3. a 5. marca 2011 v Bratislave. Na zasadnutí doc. Benko predložil návrh SKSI na zmenu metodiky výpočtu
členského ECEC na rok 2012. Návrh SKSI, vypracovaný doc. Benkom v spolupráci s doc. Ľ. Moravčíkom, je založený na úprave
limitov koeficientov (HDP a počtu členov), ktoré sa používajú pri
výpočte členského ECEC. Doc. Benko tiež na tomto zasadnutí
predložil návrh SKSI na používanie overiteľného zdroja na určenie HDP členských krajín ECEC pre výpočet členského, a to Ročenku Eurostatu (Europe in Figures – Eurostat Yearbook), ktorú
každoročne vydáva Európska komisia. Táto publikácia je voľne
dostupná a HDP každej krajiny je overiteľné. Výkonná rada ECEC
tento návrh prijala.
Bod 11.4: Príspevok ECEC na rok 2011
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o faktúre Európskej
rady inžinierskych komôr ECEC na členské pre SKSI na rok 2011.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Kolcun, Ing. Petržala, Ing. Vrábel,
Ing. Ďurďa, Ing. Chmelo
Bod 9.5: Publikácia „Inžinierske stavby krajín V4“
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo, že na 2. koordinačnom stretnutí k príprave 1. dielu publikácie „Inžinierske stavby
krajín V4“, ktoré sa konalo dňa 16. marca 2011 v Piešťanoch, bolo
za každú krajinu vybraných 6 inžinierskych stavieb, dokončených
po roku 1990, ktoré sa objavia v prvom diele publikácie. Do vý-

beru stavieb za Slovensko sa zapojili aj členovia SKSI zaslaním
nominácií a hlasovaním v ankete nominovaných stavieb, ktorá
prebehla na začiatku roku na webovej stránke SKSI. Publikácia
bude vydaná v roku 2012. Členovia Predstavenstva môže v termíne do 20. mája 2011 zaslať prípadné návrhy na úpravu vybraných inžinierskych stavieb.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Vrábel, Ing. Chmelo,
Ing. Cmarková
Bod 11.6: Harmonogram prác – povodne
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval Predstavenstvo o aktuálnom stave
prípravy príručky SKSI k povodniam. Na začiatku mája 2011 sa
predpokladá zhotovenie čiastkových návrhov od jednotlivých
profesií a v priebehu mesiaca jún 2011 by mal byť návrh dopracovaný a pripravená aj grafická úprava príručky. Príručka bude predložená na schválenie na 17. zasadnutie Predstavenstva, aby mohla byť vytlačená a distribuovaná v priebehu mesiaca júl 2011.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Vrábel
Bod 11.7: Konferencia „Udržateľnosť v architektúre
a vo výstavbe“
Predložil: doc. Benko
Prof. Majdúch oboznámil Predstavenstvo s informáciou doc.
Benka o pripravovanej medzinárodnej odbornej konferencii Vydavateľstva Eurostav „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“,
ktorá sa uskutoční dňa 26. mája 2011 v Bratislave. SKSI je jedným
zo spoluorganizátorov akcie.
Diskusia: doc. Benko
Bod 11.8: Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2011
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o pripravovanom
Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva 2011, ktoré sa uskutoční
dňa 31. mája 2011 v Bratislave.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Cmarková
Bod 10: Uznesenia zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľované priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 29. apríla 2011 o 15:40
hod.

Uznesenia
zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 16.1
Uznesenie per rollam zo dňa 30. 3. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností
za dobrovoľného člena SKSI – právnická osoba a osôb za dobrovoľného člena SKSI – fyzická osoba:
Zoznam prihlášok – kolektívny člen SKSI – právnická osoba:
1. ALNICO s. r. o. Michalovce – Ing. Michal Alexa (reg. č.
3250), Ing. Juraj Havrila (reg. č. 4075), Ing. Štefan Točko (reg. č.
4086), Jozef Olexik (reg. č. 3597), Michal Jenčo (reg. č. 3698),
2. ELPROTECH s. r. o. Trebišov – Ing. Miroslav Hoľan (reg. č.
5029)
3. ENERPRO, s. r. o. Košice – Ing. Stanislav Počuch (reg. č.
4859)
4. ER – Staving s. r. o. Rožňava – Erika Szabadosová (reg. č.
06807*10*), Radoslav Szabados (reg. č. 09511*10-20*), Ladislav
Szabados (reg. č. 11049*10-20*),
5. JLS UNI spol s r. o. Rožňava – Erika Szabadosová (reg. č.
06807*10*), Radoslav Szabados (reg. č. 09511*10-20*), Ladislav
Szabados (reg. č. 11049*10-20*),
6. Mayo Design s. r. o. Bratislava – Ing. Marek Borguľa (reg. č.
5404)

7. PXS s. r. o. Modra – Ing. Peter Somorovský (reg. č. 2552)
8. Rekotherm s. r. o. Trnava – Ing. Ján Horáček (reg. č. 4031)
9. TEVYS AQUA s. r. o. Trenčín – Ing. Štefan Bagin (reg. č.
0239)
10. Urban projekcia s. r. o. Dolný Kubín – Ing. Igor Urban,
CSc. (reg. č. 0050), Ing. Mária Balážová (reg. č. 3862)
Zoznam prihlášok – dobrovoľný člen SKSI – fyzická osoba:
1. Ing. Jozef Drgoň, Bratislava
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.2
Uznesenie per rollam zo dňa 5. 4. 2011
Predložil: Ing. Petržala
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI
prof. Ing. Ľudovítovi Naďovi, na návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.3
Predstavenstvo schvaľuje doc. Kolcuna a Ing. Mišíka za overovateľov zápisu zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.4
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 16. zasadnutia
Predstavenstva SKSI s doplnením bodov 11.7 a 11.8.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.5
Predstavenstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora – účtovná závierka k 31. 12. 2010 je v súlade so zákonom o
účtovníctve.
Uznesenie 16.6
Predstavenstvo berie na vedomie Správu Dozornej rady SKSI,
predloženú Ing. Durbákom, jej predsedom.
Uznesenie 16.7
Predstavenstvo berie na vedomie vyhodnotenie vzdelávania
k zavádzaniu Eurokódov do praxe v rokoch 2007 – 2010.
Uznesenie 16.8
Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti slovenských odborných sekcií SKSI v roku 2011.
Uznesenie 16.9
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení Predstavenstva, priebežne trvajú uznesenia č. 12.14, 14.33, 15.27, 15.30,
ostatné sú splnené.
Uznesenie 16.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o počte poistených členov SKSI prostredníctvom Rámcovej zmluvy v poisťovni
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Uznesenie 16.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách v oblasti zahraničných vzťahov SKSI.
Uznesenie 16.12
Predstavenstvo berie na vedomie pozitívne vyhodnotenie Panelovej diskusie „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“.
Uznesenie 16.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stanovisku SKSI
k verejnej konzultácii Európskej komisie k Smernici o uznávaní
odborných kvalifikácií.
Uznesenie 16.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zasadnutí Výkonnej rady Európskej rady inžinierskych komôr ECEC v Bratislave.
Uznesenie 16.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave príprav
publikácie „Inžinierske stavby krajín V4“ s možnosťou doplnenia,
prípadne upravenia vybraných stavieb v termíne do 20. mája 2011.
Uznesenie 16.16
Predstavenstvo berie na vedomie predložený harmonogram
prác vypracovania príručky k problematike povodní.
Uznesenie 16.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o usporiadaní
medzinárodnej odbornej konferencie „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ dňa 26. mája 2011 v Bratislave.

Uznesenie 16.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konaní podujatia Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2011 dňa 31. mája
2011 v Bratislave.
Uznesenie 16.19
Predstavenstvo schvaľuje hospodárenie SKSI za rok 2010 podľa predložených materiálov.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.20
Predstavenstvo schvaľuje Metodické odporúčanie SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.21
Predstavenstvo schvaľuje uskutočnenie slávnostného podujatia k 20. výročiu obnovenia činnosti SKSI v Bratislave v marci
2012.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 16.22
Predstavenstvo schvaľuje vytvorenie Rezervného fondu SKSI
podľa predložených zásad.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.23
Predstavenstvo schvaľuje spolufinancovanie vypracovania
Technických podmienok o dopravno-inžinierskej dokumentácii
Slovenským zväzom stavebných inžinierov so sumou vo výške
1500 EUR v kolektíve spracovateľov s Ing. Chmelom.
Za: 5, proti: 2, zdržal sa: 2.
Uznesenie 16.24
Predstavenstvo schvaľuje dobrovoľné členstvo v Slovenskej
komore stavebných inžinierov 9 fyzickým osobám a 24 právnickým osobám podľa predloženého materiálu.
Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce spoločnosti: A – club s. r. o.;ALNICO s. r. o.;
DAPRIN, s. r .o.; DuPlan s. r. o.; ELPROTECH s. r. o.; ELSPOL – SK,
s. r. o.; endis s. r. o.; ENERPRO, s. r. o.; ENTEPRO, s. r. o.; ER –
STAVING s. r. o.; FK REAL spol. s r. o.; JLS UNI spol. s r. o.; KACC
s. r .o.; Mayo Design s. r. o.; MOSTAS s. r. o.; PROINST, s. r. o.;
PXS, s. r. o.; REKOTHERM, s. r. o.; SIENA s. r. o.; TEVYS AQUA
s. r. o.; URBAN projekcia s. r. o.; ZIBB s. r. o.; ZINGER spol. s r. o.;
WATERM – LAKAL s. r.o.
Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: ČERNIGA
Vladimír, Ing.; DRGOŇ Jozef, Ing.; KUČERÁK Michal, Ing.; LELKES Peter, Ing.; SZABADOS Ladislav; SZABADOS Radoslav; SZABADOSOVÁ Erika; ŠKULTÉTY Miroslav, Ing.; VAVRINČÍK Juraj,
Ing.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.25
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.
Ivanovi Taslerovi pri príležitosti životného jubilea na návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.26
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.
Darine Eve Stasselovej pri príležitosti životného jubilea na návrh
Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.27
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI Ing.
Adolfovi Lunevovi pri príležitosti životného jubilea na návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.28
Predstavenstvo schvaľuje dodržiavanie prekladu titulu „autorizovaný stavebný inžinier“ do anglického jazyka na „Chartered
Civil Engineer“.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.29
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za
mesiac marec 2011.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 16.30
Predstavenstvo schvaľuje predložené témy na pracovné rokovanie na Protimonopolnom úrade SR v Bratislave dňa 8. 6. 2011.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.31
Predstavenstvo schvaľuje 1. etapu projektu profesijnej karty
autorizovaného stavebného inžiniera.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.32
Predstavenstvo schvaľuje zaregistrovanie SKSI do Registra
zástupcov záujmových skupín pri Európskej komisii.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.33
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť zverejnenie Metodického odporúčania SKSI na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby na webovej stránke SKSI
v termíne do 15. 5. 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.34
Predstavenstvo ukladá riaditeľke Úradu SKSI vypracovať
podrobný harmonogram slávnostného podujatia k 20. výročiu
obnovenia SKSI v termíne do 20. mája 2011 a rozposlať členom
Predstavenstva.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.35
Predstavenstvo ukladá vedúcim pracovných skupín slávnostného podujatia osláv 20. výročia obnovenia činnosti SKSI
vypracovať podrobný scenár a odovzdať ho riaditeľke Úradu
SKSI v termíne do 20. júna 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.36
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť pracovný
návrh na prípravu zmien v zákone č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov na možnosť autorizácie stavbyvedúcich a stavebných dozorov.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 16.37
Predstavenstvo ukladá podpredsedovi SKSI doc. Kolcunovi
zabezpečiť s predsedami slovenských odborných sekcií SKSI vzdelávacie semináre k inovácii označovania v projektovej dokumentácii v súlade s platnými všeobecnými normami v termíne do 30.
septembra 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.38
Predstavenstvo ukladá Ing. Cmarkovej a Ing. Ďurďovi vypracovať stanovisko SKSI k problematike energetickej hospodárnosti budov v termíne do 25. mája 2011 a zaslať riaditeľke Úradu SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.39
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť rokovanie s predstaviteľmi Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k náprave s vykonávaním energetickej certifikácie
budov v termíne do 31. mája 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 16.40
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť uhradenie sumy vo výške 1500 EUR na účet Slovenského zväzu stavebných inžinierov na spolufinancovanie vypracovania Technických
podmienok o dopravno-inžinierskej dokumentácii v termíne do
15. mája 2011.
Za: 6, proti: 2, zdržal sa: 1.
Uznesenie 16.41
Predstavenstvo ukladá riaditeľke Úradu SKSI zabezpečiť vyzvanie členov nepoistených v poisťovni Allianz – Slovenská poisťovňa,
a. s. na oznámenie o vlastnej poistke člena SKSI v termíne do 31.
mája 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Riaditeľka Úradu SKSI: Ing. Mária Olšakovská
Overovatelia: doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD., Ing. Dušan Mišík
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Inžinierske stavby krajín

Online prekladový slovník

Vyšehradskej štvorky

odborných výrazov pre členov SKSI

Príprava 1. dielu publikácie
Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s inžinierskymi komorami a zväzmi Česka, Maďarska a Poľska pripravuje štvordielnu publikáciu „Inžinierske stavby krajín Vyšehradskej štvorky“.
Práca na 1. diele tejto publikácie začala na jeseň 2010 a členovia SKSI mali možnosť zúčastniť sa na výbere inžinierskych stavieb Slovenska zaslaním nominácií a následným hlasovaním v ankete nominovaných stavieb, ktorá prebehla na začiatku tohto roku
na našej webovej stránke www.sksi.sk.
V dňoch 16. – 17. marca 2011 sa v Piešťanoch uskutočnilo 2.
koordinačné stretnutie editorov publikácie, na ktorom sa zúčastnili editori za jednotlivé krajiny V4: Svatopluk Zídek a Bohumil
Rusek (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů), Csaba Holló
a Katalin Rónai (Magyar Mérnöki Kamara), Zygmunt Rawicki (Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa a Polska Izba
Inżynierów Budownictwa) a Vladimír Benko a Peter Paulík (Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných
inžinierov).
Na stretnutí editori potvrdili 6 vybraných inžinierskych stavieb
z každej krajiny, ktoré boli dokončené po roku 1990:
Slovensko:
l Most Apollo (2005)
l Vodné dielo Gabčíkovo (1992)
l Most Lafranconi (1992)
l Tunel Sitina (2005)
l Silá sladovne v Hurbanove (2002)
l Rekonštrukcia zimného štadióna v Bratislave (2011)
Česko:
Tunel metra pod Vltavou v Tróji, Oceľová konštrukcia haly
Sazka v Prahe – najväčší diaľničný most v Česku (diaľniční okruh
Prahy; Lahovice – Radotín), Prečerpávacia elektráreň Dlouhé
Stráně, Budova Národnej technickej knižnice v Prahe 6, Lávka
z ľahkého betónu v Českých Budějoviciach
Maďarsko:
Királyegyháza: Cementáreň – Bátaapáti: Manipulácia a skladovanie rádioaktívnych odpadov – Szomolya: Kameňolom a závod
na spracovanie kameňa – Szeged: Čistička odpadovej vody –
Kőröshegyský viadukt – Jadrová elektráreň Paks: Údržbárske cvičné stredisko
Poľsko:
Vežová stavba „SEA Towers“ v Gdyni, futbalový štadión „ARENA“ v Gdaňsku, Oblúkový most v Pulawach, Univerzálna športová
hala „ARENA“ v Lodži, Bazilika Božieho milosrdenstva v Krakove –
Lagiewnikách, Lávka pre peších z lepeného dreva na rieke Dunajec v Nižných Stromowkách.
Vydanie prvého dielu je naplánované na rok 2012. Publikácia bude vydaná v slovenskom/českom, maďarskom, poľskom a
anglickom jazyku.
Ďakujeme všetkým členom Komory, ktorí zaslali nominácie
inžinierskych stavieb Slovenska do tejto publikácie a hlasovali v
ankete o výbere nominovaných stavieb.
Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI a hlavný editor publikácie za Slovensko

Na webovej stránke http://clen.sksi.sk/sk/slovnik/ bol dňa 10.
februára 2011 oficiálne spustený prekladový slovník odborných
výrazov.
Práca na slovníku sa začala v roku 2007, ako súčasť plánovaného celoživotného vzdelávania v oblasti zavádzania európskych
noriem v konštrukčnom inžinierstve v rokoch 2005 až 2010 pre
členov SKSI.
V slovníku sa v súčasnosti nachádza 703 odborných výrazov
a ich definícií, ktoré sú uvádzané vo všetkých 58 častiach EUROKÓDOV.
Slovník umožňuje vyhľadávanie vo výrazoch, v definíciách a vo
výrazoch a definíciách. Slovník je spracovaný v plnom rozsahu
v slovenskom a anglickom jazyku a obsahuje aj ďalšie jazyky – češtinu, nemčinu a francúzštinu – ktoré sa priebežne dopĺňajú.
Slovník je určený členom SKSI, predovšetkým stavebným inžinierom autorizovaným v kategórii Statika stavieb.
V rámci rozvíjania spolupráce s bulharskou Komorou inžinierov v investičnom projektovaní KIIP boli predstavitelia bulharskej
komory informovaní o slovníku a prejavili záujem o pridanie bulharského jazyka do tohto slovníka.
Vaše konkrétne námety a pripomienky k slovníku radi privítame.
Spracoval: Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI

Vyšla nová Smernica EÚ
o boji proti oneskoreným platbám
Dňa 23. februára 2011 bola v Úradnom vestníku EÚ vydaná
nová Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16.
februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných
transakciách.
EÚ sa z dôvodu prehľadnosti a racionalizácie rozhodla vykonať podstatné zmeny v dnes platnej smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/ES z 29. júna 2000 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Cieľom novej smernice je zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu, a tým podporiť konkurencieschopnosť najmä malých a stredných podnikov.
Podľa novej smernice sa mnoho platieb v obchodných transakciách medzi hospodárskymi subjektmi alebo medzi hospodárskymi subjektmi a orgánmi verejnej moci uskutočňuje neskôr, ako sa
dohodlo v zmluve alebo stanovilo vo všeobecných obchodných
podmienkach. Hoci bol tovar dodaný alebo služby poskytnuté,
mnohé zodpovedajúce faktúry sú zaplatené dlho po termíne splatnosti. Takéto oneskorené platby negatívne ovplyvňujú likviditu a
komplikujú finančné hospodárenie podnikov. Takisto ovplyvňujú
konkurencieschopnosť a ziskovosť podnikov v prípade, keď veriteľ z dôvodu oneskorenej platby musí získať finančné prostriedky z externých zdrojov.
Nová smernica by mala upravovať všetky obchodné transakcie – medzi súkromnými alebo verejnoprávnymi podnikmi, alebo
medzi podnikmi a verejnými orgánmi, teda obchodné transakcie
medzi hlavnými zmluvnými stranami a ich dodávateľmi a subdodávateľmi. Táto smernica sa dotýka aj slobodných povolaní.
Podľa odseku (11) smernice, „Dodávka tovaru a poskytovanie služieb za odplatu, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, by
takisto mali zahŕňať plánovanie a vykonávanie verejných prác
a stavebno-inžinierskych prác.“
Zmluvné lehoty splatnosti by sa mali vo všeobecnosti obmedziť na 60 kalendárnych dní, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne
nedohodnú inak a takéto predĺženie nebude veľmi nevýhodné
pre veriteľa.

Veritelia by mali tiež dostať náhradu nákladov na vymáhanie,
ktoré vznikli kvôli oneskorenej platbe, vrátane administratívnych
nákladov, náhrady za interné náklady v dôsledku oneskorenej platby, ako aj ostatných nákladov na vymáhanie (ako je využitie právnických služieb alebo spoločnosti na vymáhanie pohľadávok).
Smernica stanovila minimálnu paušálnu sumu vo výške 40 EUR v
prípade, že sa úrok z omeškania stane splatným. Táto suma bude
splatná bez potreby upozornenia dlžníka a má byť minimálnou
náhradou za náklady veriteľa na vymáhanie. Okrem tejto sumy je
veriteľ oprávnený požadovať od dlžníka primeranú náhradu
všetkých nákladov na vymáhanie a nákladov vzniknutých v dôsledku omeškania platby.
Smernica sa podrobnejšie zaoberá aj:
n transakciami medzi podnikmi a transakciami medzi
podnikmi a orgánmi verejnej moci
n rozvrhmi platieb
n nekalými zmluvnými podmienkami a obchodnými
praktikami
n výhradou vlastníctva
n postupmi vymáhania nesporných pohľadávok.
Členské štáty EÚ sú povinné transponovať uznesenia tejto
Smernice do vnútroštátneho práva najneskôr do 16. marca 2013.
Text smernice a bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke SKSI (www.sksi.sk): Zahraničné aktivity – Právne predpisy EÚ
– Boj proti oneskoreným platbám.
Spracovali:
Diana Krížová, samostatná referentka pre zahraničné vzťahy
Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
Zdroj: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo
16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných
transakciách, Úradný vestník EÚ L48 zo dňa 23. 2. 2011

Zápis a uznesenia zo 17. zasadnutia
Predstavenstva SKSI
konaného dňa 1. júla 2011 v zasadacej miestnosti
Regionálnej kancelárie SKSI v Banskej Bystrici
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (11 prítomných), Ing. Stasselová (predsedníčka Autorizačnej komisie SKSI), Ing. Hudoba (predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica), Ing. Olšakovská, Mgr. Krížová (zapisovateľka)
Ospravedlnený: Ing. Lehocký
Program zasadnutia:
Prof. Majdúch privítal členov Predstavenstva a otvoril 17. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod. Ing. Hudoba, predseda
Výboru RZ SKSI Banská Bystrica, privítal všetkých prítomných v
priestoroch Regionálnej kancelárie SKSI v Banskej Bystrici a zaprial úspešné rokovanie.
Predseda odovzdal Ing. Darine Eve Stasselovej, CSc. Pamätnú medailu SKSI pri príležitosti jej významného okrúhleho jubilea
za jej aktívnu činnosť v Slovenskej komore stavebných inžinierov
a regionálnom výbore v Banskej Bystrici.
Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol Ing. Petržalu a Ing. Šalinga za overovateľov zápisu zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI. Prof. Majdúch
informoval o nasledujúcich doplneniach v bode č. 11 „Rôzne“
programu rokovania – doplnená pozvánka bola zverejnená v Členskej zóne pre Predstavenstvo na webovej stránke SKSI dňa 27. 6.
2011:
n Bod 11.2: Návrh na autorizáciu vedenia uskutočňovania
stavieb (predkladá: Ing. Hudoba)
n Bod 11.3: Návrh na udelenie čestného členstva
Ing. Milošovi Nevickému, PhD. (predkladá: Ing. Petržala)

n Bod 11.4: Ponuka pracovných príležitostí pre členov SKSI
v zahraničí (predkladá: doc. Benko)
n Bod 11.5: Aktivity SKSI v oblasti verejného obstarávania
(predkladá: doc. Benko)

Bod 2: Výberové konanie na funkciu riaditeľa Úradu
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o priebehu 1. a 2.
kola výberového konania, ktoré sa uskutočnili v dňoch 3. a 13.
júna 2011. Na základe ponúk kandidátov a výberového konania
komisia neodporučila miesto obsadiť. Od 1. júla 2011 bude JUDr.
Hutta na základe dohody o pracovnej činnosti poskytovať pre
Úrad SKSI služby súvisiace najmä s plnením uznesení vyplývajúcich z Valného zhromaždenia SKSI, uznesení a úloh vyplývajúcich zo zasadnutí Predstavenstva SKSI, poradenstvo v legislatívnej oblasti a vybavovanie sťažností. Ďalšie výberové konanie na
post riaditeľa Úradu SKSI bude vypísané dodatočne.
Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Hudoba, Ing. Mišík
Bod 3: Výsledky hospodárenia Úradu komory (január – máj
2011)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch hospodárenia SKSI v období január až máj 2011. Celkové náklady
SKSI sa pohybujú na úrovni 37,5 % z plánovaného rozpočtu na
rok 2011.
Diskusia: doc. Benko, doc. Kolcun, Ing. Vyskoč
Bod 4: Schválenie polročných odmien pracovníkov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh polročných odmien pracovníčkam SKSI v zmysle vnútorných predpisov SKSI.
Bod 5: Činnosť Autorizačnej komisie SKSI
Predložila: Ing. Stasselová
Ing. Stasselová informovala Predstavenstvo o činnosti Autorizačnej komisie, ktorá okrem pravidelného schvaľovania skúšobných
senátov a termínov konania autorizačných skúšok, vybavovania
žiadostí o hosťovanie v SR, rieši sťažnosti, sporné a nejednoznačné
žiadosti uchádzačov o autorizáciu a aktualizáciu skúšobných testov.
V rámci koncepčnej činnosti komisie sú rozpracované aktuálne otázky v oblasti jednotlivých kategórií a aktualizácie procesu
autorizácie. Na posledných zasadnutiach Autorizačnej komisie
sa riešila aj problematika autorizácie pre činnosti stavbyvedúci a
stavebný dozor, a ďalšie úlohy vyplynuli z aplikácie Smernice č.
2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.
Na záver poznamenala, že odborné vzdelanie je potrebné
preukazovať na základe študijných programov a študijných predmetov. Nie je jednoznačné, či uchádzač, ktorý získa odborné
znalosti z konštrukcií pozemných alebo inžinierskych stavieb iba
na základe praxe v konštrukčnej kancelárii – bez teoretickej prípravy – je kvalifikovaný autorizovaný stavebný inžinier a rovnocenný v odbornosti absolventovi stavebnej fakulty.
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 11.2: Návrh na autorizáciu vedenia uskutočňovania
stavieb
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o návrhu pracovnej
komisie (v zložení: Ing. Hudoba, doc. Božík, doc. Kolcun a Ing.
Nevický) v oblasti autorizácie odborných spôsobilostí pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor. Ing. Hudoba informoval Predstavenstvo, že zámerom návrhu je podchytiť a podporiť v rámci Komory aj realizačnú činnosť, a to konkrétne kvalitných stavbyvedúcich a stavebných dozorov – inžinierov. Medzi základné podmienky autorizácie by patrili: úplné vysokoškolské štúdium II. stupňa
stavebného, elektrotechnického alebo strojníckeho smeru, prípadne obdobne zodpovedajúceho technického smeru; vykonávanie
odbornej činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru ako

odborne spôsobilej osoby v období minimálne 7 rokov a preukázanie uskutočnenia troch stavieb s minimálnym nákladom 400
tisíc EUR v ostatnom 7-ročnom období.
Ing. Stasselová navrhla, že ak by sa tieto činnosti mali autorizovať, mali by byť uvedené v samostatnom paragrafe zákona č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ing. Ďurďa navrhol
najprv podrobne pripraviť podmienky výberu takejto autorizácie,
a až následne legislatívny podklad. Doc. Benko poznamenal, že
návrh je potrebné pripraviť odborne a právne kvalitne. Prof. Majdúch pripomenul definíciu slobodného povolania, ktoré zahŕňa
duševno-ideové služby založené na vedomostiach, ktoré sú ako
inžinierske, vedecké, umelecké a iné činnosti na základe špecifických odborno-právnych noriem vykonávané osobne, na vlastnú zodpovednosť a nezávisle v záujme svojich klientov a verejnosti.
Diskusia: Ing. Stasselová, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, Ing. Chmelo,
prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Ďurica,
Ing. Olšakovská, Ing. Šaling
Bod 6: Príprava osláv 20. výročia SKSI
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o predložených
návrhoch Ing. Cmarkovej, doc. Benka, Ing. Vyskoča a doc. Kolcuna, ktorí pripravili harmonogramy a predbežné rozpočty jednotlivých častí pripravovaného podujatia. Ing. Ďurďa navrhol, aby sa
do programu prípadne zahrnul aj príhovor jedného zo zakladajúcich členov SKSI.
Následne prebehla živá diskusia o celkovom rozpočte a veľkosti plánovaného podujatia. Prof. Majdúch navrhol, aby mu doc.
Benko a Ing. Vyskoč predložili celkový harmonogram a plánovaný rozpočet podujatia a doc. Kolcun rozpočet na publikáciu ešte
pred septembrovým zasadnutím Predstavenstva a na základe
predložených materiálov prof. Majdúch predloží návrh na organizáciu podujatia na 18. zasadnutie Predstavenstva.
Diskusia: Ing. Ďurďa, doc. Benko, prof. Majdúch, Ing. Chmelo,
Ing. Petržala, Ing. Cmarková, Ing. Mišík, doc. Kolcun
Bod 7: Aktivity SKSI
Bod 7.1: Zlepšenie právneho vedomia v oblasti zmluvných
vzťahov
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o podrobnom obsahu právnej analýzy pre SKSI právnickej kancelárie v súlade s uznesením Predstavenstva č. 15.27, ktorá by obsahovala analýzu, akým
spôsobom, za akých podmienok a kde môže SKSI zverejniť listinu neserióznych partnerov; podmienky, za akých by vedenie takejto listiny prevzala právnická kancelária; prípadné právne následky pre SKSI z dôvodu pridania spoločnosti na takúto listinu, a
spracovanie odporúčaní pre členov SKSI, na ktoré náležitosti je
potrebné dbať pri uzatváraní písomnej zmluvy. Od právnej kancelárie, s ktorou SKSI uzavrie zmluvu o uvedenej analýze, sa bude
vyžadovať potvrdenie o poistení, a v prípade dodržania všetkých
podmienok definovaných touto kanceláriou aj prebratie zodpovednosti za prípadné škody spôsobené tretej strane.
Doc. Benko následne informoval o ponuke Advokátskej kancelárie Vojčík & Partners v oblasti zabezpečenia právneho poradenstva cez internet pre SKSI, a najmä pre jednotlivých členov
SKSI. Táto kancelária má pobočky v každom meste, kde sídlia aj
regionálne kancelárie SKSI (okrem Banskej Bystrice). JUDr. Vojčík môže ponuku, ako aj možnosti ďalšej spolupráce prezentovať
na nasledujúcom zasadnutí Predstavenstva v Košiciach.
Prof. Majdúch navrhol, že aktivity v tejto oblasti by sa mohli
rozšíriť aj o semináre Komory, ktoré by SKSI zorganizovala pre
svojich členov na jeseň 2011 v každom regióne.
Diskusia: Ing. Šaling, Ing. Petržala, Ing. Cmarková, prof. Majdúch
Bod 7.2: Nové služby pre členov SKSI na www.sksi.sk
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o troch nových službách pre členov Komory na webovej stránke SKSI. Dňa 15. júna
2011 bola v členskej zóne spustená skúšobná verzia Diskusného
fóra k Eurokódom s cieľom zistiť užitočnosť tejto služby pre čle-

nov. Moderátorom diskusného fóra je Ing. Minár. Diskusné fórum je pripravené aj v kvalitnejšej verzii, ktorá si však vyžaduje
finančné nároky jednak na technické zabezpečenie, ako aj na
zabezpečenie väčšieho okruhu odborníkov a expertov pre všetky oblasti konštrukčných Eurokódov.
S cieľom uľahčiť členom SKSI vstup do Členskej zóny na
www.sksi.sk a zvýšiť tak jej návštevnosť, má každý člen Komory
možnosť zmeniť si od 6. júla 2011 svoje heslo, ktoré chce používať pri vstupe do Členskej zóny.
Dňa 27. júna 2011 bola spustená možnosť elektronickej komunikácie medzi Komorou (Úradom, RK SKSI, vrátane AK Trenčín) a členmi SKSI (autorizovanými a dobrovoľnými členmi – fyzickými osobami). Túto službu je možné využiť na zasielanie informácií, pozvánok, dokumentov, vrátane časopisu SKSI s vydefinovanou cieľovou skupinou podľa typu členstva v SKSI (autorizovaný
stavebný inžinier/dobrovoľný člen – fyzická osoba), kategórie
(podrobného členenia) autorizovaných inžinierov a demografickej príslušnosti (kraj a okresy).
Diskusia: prof. Majdúch
Bod 8: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach 11 spoločností za
dobrovoľného kolektívneho člena SKSI (právnické osoby) a 5
prihláškach za dobrovoľného člena SKSI (fyzické osoby).
Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (právnická osoba) SKSI zaslali nasledujúce spoločnosti: ateliér – m spol. s r. o.;
ATIPRO s. r. o.; Brass s. r. o.; ENERGYR s. r. o.; J. K. E. s. r. o.;
NUKEM Technologies GmbH; NTC – projekt, spol. s r. o.; POLLAK, s. r. o.; Stavplan spol. s r. o.; SUZAR spol. s r. o.; teplofikácie,
s. r. o..
Prihlášku za dobrovoľného člena (fyzická osoba) SKSI zaslali:
Ing. Marián ANTAL; Ing. Jana BARONOVÁ; Vladimír NEJEDLÍK;
Tomáš NEJEDLÍK; Ing. Roman ŠULÍK.
Bod 9.1: Stretnutie na Protimonopolnom úrade SR
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch
Workshopu Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR) k regulácii
profesijných služieb na Slovensku a v Európskej únii, ktorý zorganizoval PMÚ SR pre SKSI dňa 8. 6. 2011. SKSI v zmysle súčasných
platných predpisov SR a EÚ nemôže vydať cenník alebo honorárový poriadok, i keby mal odporúčací charakter a bol by vydaný v
záujme ochrany spotrebiteľa a zaručenia kvality služieb poskytovaných autorizovanými stavebnými inžiniermi. Avšak je možné,
aby honorárový poriadok vydalo „zoskupenie“ viacerých inštitúcií (stavebných fakúlt, vedeckých ústavov a iných inštitúcií), ktoré
by mohli vydefinovať potrebný rozsah, čas a odporúčané hodinové sadzby za hodinové výkony. SKSI vydala Metodické odporúčanie na určenie (výpočet) odmeny za architektonické a inžinierske služby, ktoré je v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Väčšina diskusných príspevkov na workshope sa týkala vyhodnocovania súťaží verejného obstarávania v SR na základe výberu
najnižšej cenovej ponuky, ktorej následkom sú vo väčšine prípadov nekvalitné a predražené stavby. Toto je však skôr otázka na
iné verejné orgány SR. Predstavitelia PMÚ SR počas diskusie informovali o možnosti zverejnenia historických údajov, ktoré by
mali štatistický charakter.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, doc. Benko, Ing. Petržala,
Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa
Bod 9.2: Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval Predstavenstvo o výsledkoch Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva 2011, ktoré dňa 31. mája
2011 zorganizovali CEEC Research, KPMG Slovensko a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska. SKSI zastupovali Ing. Petržala a
doc. Benko. Pracovnou témou konferencie bola „Vízia pre roky
2011 – 2012“. Obsahom rokovania konferencie bola diskusia
kľúčových osobností slovenského stavebníctva – vedúcich predstaviteľov štátu, popredných predstaviteľov najväčších stavebných

spoločnosti, developerov, bánk, dodávateľov stavebných spoločností a médií – o súčasnom stave a očakávanom vývoji slovenského stavebníctva v rokoch 2011 a 2012. Na konferencii sa objavili aj názory niektorých dodávateľov stavieb, že sa zhoršila úroveň spracovávania projektovej dokumentácie, ktorá býva súčasťou tendrovej dokumentácie pri verejnom obstarávaní.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Stasselová
Bod 9.3: Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o medzinárodnej odbornej konferencii Vydavateľstva Eurostav „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“, ktorá sa konala dňa 26. mája 2011 v Bratislave.
SKSI bolo jedným zo spoluorganizátorov akcie. Zámerom konferencie bola snaha prispieť k širšej osvete medzi odbornou architektonickou a stavbárskou verejnosťou o potrebe šetrenia životného prostredia, znižovania energetickej náročnosti budov a k
príprave a realizácii komplexne udržateľných projektov. Vydavateľstvo Eurostav, ako aj partneri 1. ročníka konferencie, majú záujem usporiadať túto konferenciu aj v roku 2012 s cieľom znovu
zorganizovať fórum architektov, projektantov, investorov a výrobcov stavebných materiálov, ktorých intenzívna spolupráca je nevyhnutná pre udržateľnosť architektúry a výstavby. Na stretnutí k
vyhodnoteniu konferencie doc. Benko poznamenal, že prezentácia príkladov trvale udržateľných projektov a stavieb by nemala
byť len prezentáciou architektov, ale aj iných profesií, vrátane
autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí sa tiež podieľajú na
projektovaní a realizácii týchto stavieb.
Bod 9.4: Valné zhromaždenie Slovenskej komory
architektov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o priebehu Valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov (ďalej ako SKA),
ktoré sa konalo dňa 14. mája 2011. Za predsedu SKA bol znovu
zvolený Ing. arch. Šujan. Valné zhromaždenie SKA sa okrem iného zaoberalo aj problematikou autorských práv, platobnej nedisciplíny časti stavebníkov, postavením hlavných architektov a ich útvarov v štruktúre mestských samospráv, byrokratickými postupmi v
územnom a stavebnom konaní; zapojení absolventov škôl do pracovného procesu a otázkou zvýšenia členského v SKA.
Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Petržala, doc. Benko, doc. Kolcun,
Ing. Stasselová
Bod 10: Kontrola uznesení zo 16. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o splnených uzneseniach zo 16. zasadnutia Predstavenstva SKSI. Priebežne trvajú
uznesenia č. 12.14, 15.27, 15.30, 16.31, 16.36, 16.37.
Bod 11: Rôzne
Bod 11.1: Výkaz činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil v rámci tohto bodu výkaz činnosti
predsedu SKSI za mesiace apríl a máj 2011.
Bod 11.3: Návrh na udelenie Čestného členstva SKSI
Ing. Milošovi Nevickému, PhD.
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval Predstavenstvo o návrhu doc. Kolcuna a Ing. Petržalu udeliť Čestné členstvo SKSI Ing. Milošovi Nevickému, PhD. pri príležitosti významného jubilea za jeho dlhoročnú, významnú odbornú, vedecko-technickú a pedagogickú
činnosť v oblasti stavebníctva a aktívnu prácu v orgánoch SKSI.
Doc. Kolcun navrhol slávnostne udeliť čestné členstvo Ing. Nevickému na Stretnutí inžinierskych komôr a organizácií krajín V4
– „Malá V4“.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Kolcun

Bod 11.4: Ponuka pracovných príležitostí pre členov SKSI
v zahraničí
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o stretnutí s predstaviteľom pracovno-personálnej spoločnosti, na ktorom bola dohodnutá predbežná spolupráca s Referátom pre zahraničné vzťahy SKSI. Na základe stretnutia boli členovia SKSI prostredníctvom
komorového e-mailu informovaní o ponuke 23 pracovných pozícií v Nemecku pre autorizovaných inžinierov v oblasti železničných stavieb, ktorí v prípade záujmu a na základe výberu majú
možnosť získať stabilné, nadštandardne ohodnotené zamestnanie na 5 až 10 rokov.
Diskusia: Ing. Petržala, prof. Majdúch, doc. Kolcun, Ing. Chmelo
Bod 11.5: Aktivity SKSI v oblasti verejného obstarávania
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o pracovnom stretnutí dňa 13. júna 2011 na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej ako „MDVRR SR“) k možnostiam verejného obstarávania na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky
a možnostiach definovania podmienok pre verejné obstarávanie
za spolupráce nezávislých organizácií (univerzity, klastre, výskumné ústavy). Predstavitelia MDVRR SR a Národnej diaľničnej
spoločnosti, a.s. privítali ponuku SKSI spolupracovať s odborníkmi zo zahraničia v oblasti verejného obstarávania. V prvom
kole sa uskutoční prieskum spôsobov verejného obstarávania v
členských štátoch EÚ. SKSI zabezpečí cez európske organizácie
ECEC a ECCE a bilaterálnymi rokovaniami s partnerskými komorami pracovné stretnutia odborníkov z Európy.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Petržala
Bod 10: Uznesenia zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľované priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 29. apríla 2011 o 14:20 hod.

Uznesenia
zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 17.1
Uznesenie per rollam zo dňa 9. 6. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo schvaľuje návrh Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava na začatie vykonávania kontrolnej činnosti pri
výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera v zmysle
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a
vnútorných poriadkov Komory.
Za: 7, proti: 2, zdržal sa: 2.
Uznesenie 17.2
Uznesenie per rollam zo dňa 9. 6. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo ukladá predsedovi Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava Ing. Kyseľovi zabezpečiť vykonávanie kontrolnej činnosti pri výkone povolania autorizovaného stavebného inžiniera v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a vnútorných poriadkov Komory v regionálnom
združení Trnava. Na základe získaných skúseností sa kontrolná
činnosť rozšíri na ostatné regionálne združenia.
Za:6 , proti: 2, zdržal sa: 3.
Uznesenie 17.3
Uznesenie per rollam zo dňa 22. 6. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo berie na vedomie odporúčanie výberovej komisie na funkciu riaditeľa Úradu SKSI zo dňa 13. júna 2011 predsedovi SKSI miesto riaditeľa Úradu SKSI zatiaľ neobsadiť.

Uznesenie 17.4
Uznesenie per rollam zo dňa 22. 6. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo berie na vedomie rozhodnutie predsedu SKSI
prechodne neobsadiť miesto riaditeľa Úradu SKSI. Plnenie vybraných úloh z funkcie riaditeľa úradu, predovšetkým v legislatívnej
oblasti a vyplývajúcich z uznesení Valného zhromaždenia SKSI
a Predstavenstva SKSI, bude na základe pokynov predsedu SKSI
zabezpečené od 1. júla 2011 odborno-právnym poradenstvom
JUDr. Vladimírom Huttom CSc., formou dohody o pracovnej činnosti podľa § 228a Zákonníka práce.
Uznesenie 17.5
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Petržalu a Ing. Šalinga za overovateľov zápisu zo 17. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 17.6
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 17. zasadnutia
Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 17.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o hospodárení
SKSI v období od januára do mája 2011 s konštatovaním vyrovnaného rozpočtu.
Uznesenie 17.8
Predstavenstvo berie na vedomie správu o činnosti Autorizačnej komisie SKSI.
Uznesenie 17.9
Predstavenstvo berie na vedomie návrh na autorizáciu činností v oblasti vedenia uskutočňovania stavieb.
Uznesenie 17.10
Predstavenstvo berie na vedomie predložené materiály k príprave osláv 20. výročia obnovenia SKSI.
Uznesenie 17.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách v oblasti zabezpečenia možnosti evidencie listiny neserióznych partnerov.
Uznesenie 17.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ponuke poskytovania právneho poradenstva cez internet.
Uznesenie 17.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o nových službách pre členov na webovej stránke www.sksi.sk.
Uznesenie 17.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Stretnutí lídrov
slovenského stavebníctva 2011 dňa 31. mája 2011 v Bratislave.
Uznesenie 17.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konferencii
Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe dňa 26. mája 2011 v Bratislave.
Uznesenie 17.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o priebehu Valného zhromaždenia Slovenskej komory architektov.
Uznesenie 17.17
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení Predstavenstva SKSI – priebežne trvajú 12.14, 15.27, 15.30, 16.31, 16.36,
16.37, ostatné uznesenia sú splnené.
Uznesenie 17.18
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o pracovných
príležitostiach v Nemecku pre členov SKSI.
Uznesenie 17.19
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách SKSI
v oblasti verejného obstarávania.
Uznesenie 17.20
Predstavenstvo schvaľuje vyplatenie polročných odmien pracovníčkam SKSI podľa predloženého materiálu.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 17.21
Predstavenstvo schvaľuje dobrovoľné členstvo v Slovenskej
komore stavebných inžinierov nasledujúcim 5 fyzickým osobám
a 11 právnickým osobám podľa predloženého materiálu:

Dobrovoľný kolektívny člen (právnická osoba) SKSI: ateliér –
m spol. s r. o.; ATIPRO s. r. o.; Brass s. r. o.; ENERGYR s. r. o.; J. K.
E. s. r. o.; NUKEM Technologies GmbH; NTC – projekt, spol. s r.
o.; POLLAK, s. r. o.; Stavplan spol. s r. o.; SUZAR spol. s r. o.; teplofikácie, s. r. o..
Dobrovoľný člen (fyzická osoba) SKSI: Ing. Marián ANTAL;
Ing. Jana BARONOVÁ; Vladimír NEJEDLÍK; Tomáš NEJEDLÍK; Ing.
Roman ŠULÍK
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 17.22
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za
mesiace apríl – máj 2011.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 17.23
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Čestného členstva SKSI Ing.
Milošovi Nevickému, PhD., pri príležitosti významného životného jubilea.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 17.24
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť právny
podklad pre zavedenie návrhu na autorizáciu činností v oblasti
vedenia uskutočňovania stavieb do legislatívy.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 17.25
Predstavenstvo ukladá doc. Benkovi a Ing. Vyskočovi spracovať kompletný scenár osláv 20. výročia obnovenia SKSI, vrátane
odhadu nákladov, v termíne do 10. septembra 2011. Scenár publikácie podrobne spracuje doc. Kolcun v termíne do 5. septembra 2011. Materiály je potrebné odovzdať na Úrad SKSI.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 17.26
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov regionálnych združení SKSI oznámiť Mgr. Krížovej záujem o zorganizovanie bezplatného seminára pre členov SKSI v oblasti právneho poradenstva (zostavenie zmluvy na práce, autorské práva, a pod.) v termíne do 20. 9. 2011. Semináre zorganizuje Inžinierske konzultačné stredisko SKSI v priebehu mesiaca október 2011.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Overovatelia: Ing. Ján Petržala, Ing. Pavol Šaling
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Verejné obstarávanie založené na
kvalite
Slovenská komora stavebných inžinierov iniciovala stretnutie s predstaviteľmi rakúskej diaľničnej spoločnosti ASFINAG.
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI), v zastúpení
Vladimíra Benka, 1. podpredsedu SKSI, iniciovala pracovné stretnutie zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR (MDVRR SR) a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.
(NDS) s predstaviteľmi rakúskej diaľničnej spoločnosti ASFINAG,
ktoré sa konalo dňa 3. augusta 2011 v Bratislave. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností v oblasti kritérií verejného obstarávania a spôsobu výstavby diaľnic.
Komora zabezpečila toto stretnutie so zámerom pokračovať
v úsilí presadenia kvality vo výstavbe na Slovensku – aby pri rozhodovaní vo fázach plánovania, kontroly, realizácie a údržby stavieb nebola jediným kritériom najnižšia cenová ponuka, ale najkvalitnejšia ponuka s primeranou cenou a zodpovednosťou za
dosiahnutie kvalitného stavebného diela.
ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstrassen- FinanzierungsAktiengesellschaft) je rakúska diaľničná spoločnosť, ktorá plánuje, financuje, udržiava a vyberá mýtne v rámci celej siete diaľnic a
rýchlostných komunikácií Rakúska.
Alexander Walcher na úvod detailnejšie predstavil spoločnosť
ASFINAG, v rámci ktorého informoval, že ASFINAG nie je financo-

vaná zo štátneho rozpočtu, ale z príjmov z mýtneho. V roku 1997
prevzali od štátu vlastníctvo celej siete diaľnic a rýchlostných komunikácií Rakúska.
ASFINAG vykonáva verejné obstarávanie v oblasti výstavby
diaľnic na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a nie najnižšej ceny, so zámerom zabezpečiť požadovanú kvalitu zákazky
za primeranú cenu. 70 % váhy kritérií pre zadanie zákazky tvorí
kvalita, vrátane referencií spoločnosti, vedúceho projektanta a
ostatných odborníkov, a samotná cena tvorí len 30 % váhy kritérií
výberu. Ponuka je automaticky vyradená, ak ponúkaná cena je o
20 % – 30 % nižšia, ako priemerná cena zákazky.
Projektovanie považujú v ASFINAG za najdôležitejšiu časť vo
fáze prípravy pred samotným schvaľovaním. Kvalita je pre ASFINAG
rozhodujúcim faktorom pri výbere projektu aj projektanta.
Predstavitelia ASFINAG ďalej informovali o takzvanom funkčnom modeli obstarávania pri výstavbe diaľnic (Funktionale Ausschreibung), ktorý zavádzajú namiesto klasického modelu cez PPP
projekty s cieľom zabezpečiť kvalitu a stavať lacnejšie. Funkčný
model obstarávania vytvorili na základe výhod (a nevýhod) PPP
projektov. Na rozdiel od klasického modelu, ASFINAG plánuje
a financuje celú výstavbu – má totiž možnosť získať výhodnejšie
úvery (garancia štátu) a kontroluje náklady na výstavbu. Koncesionár následne získava povolenia, realizuje stavbu a je zodpovedný za prevádzku a dohodnutú časť údržby počas 20-30
rokov. Zisky koncesionára z prevádzky a údržby preto závisia hlavne od kvality realizácie stavby. Tento model dáva tiež priestor na
využitie inovačných technológií a postupov pri výstavbe, vyvinutých koncesionárom. V rámci stretnutia bol prezentovaný aj konkrétny projekt plánovanej výstavby spôsobom funkčného obstarávania, a to konkrétne úseku diaľnice A5, ktorá má spájať Viedeň s českou štátnou hranicou.
Na stretnutí sa za jednotlivé organizácie zúčastnili:
l ASFINAG: Alexander Walcher, obchodný riaditeľ ASFINAG
Bau Management GmbH; Andrea Schneider, Právne
oddelenie; Christian Sauer, vedúci Oddelenia Ekonomického
oddelenia a obstarávania; Thomas Grünstäudl, Oddelenie
plánovania; Friedrich Hampel, Oddelenie pre novú výstavbu
a veľké projekty
l MDVRR SR: Pavol Baxa, generálny riaditeľ Sekcie
stavebníctva a bytovej politiky; Milín Kaňuščák, generálny
riaditeľ Sekcie cestnej dopravy, pozemných komunikácií
a investičných projektov; Katarína Bzovská, vedúca
oddelenia preukazovania zhody
l NDS: Viktória Chomová, investičná riaditeľka, pracovníci NDS
l SKSI: Vladimír Benko, 1. podpredseda; Diana Krížová,
samostatná referentka pre zahraničné vzťahy
Prezentované skúsenosti ASFINAG-u preukázali, že existujú
aj iné spôsoby verejného obstarávania a kritérií udeľovania zákaziek v zmysle platných smerníc EÚ, ktoré primárne zohľadňujú
kvalitu a nie cenu, hoci v konečnom dôsledku môžu priniesť úsporu investícií ako aj využitie najnovších technológií.
Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI

Zápis a uznesenia
z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI
konaného dňa 23. septembra 2011
v zasadacej miestnosti Regionálnej kancelárie SKSI
v Košiciach
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (9 prítomných), Ing. Durbák (predseda Dozornej rady SKSI),
Mgr. Krížová (zapisovateľka),
Prizvaní: Ing. Tain (EuroFinancie s.r.o.), Ing. Michal (Renomia,
a.s.), JUDr. Vojčík a JUDr. Adamová (Advokátska kancelária Vojčík & Partners)
Ospravedlnení: Ing. Ďurďa, Ing. Chmelo, Ing. Lehocký

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch privítal členov Predstavenstva a otvoril 18. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod. Ing. Petržala, predseda
Výboru RZ SKSI Košice, privítal všetkých prítomných v priestoroch
Regionálnej kancelárie SKSI v Košiciach a zaprial úspešné rokovanie.
Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol Ing. Vyskoča a doc. Benka za overovateľov zápisu z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI. Prof. Majdúch
informoval o nasledujúcich doplneniach v bode č. 10 „Rôzne“
programu rokovania:
n Bod 10.2: Spolupráca so Stavebnou fakultou Technickej
univerzity Košice (predkladá: Ing. Petržala)
n Bod 10.3: Aktivity v oblasti zahraničných vzťahov SKSI
(predkladá: doc. Benko)
n Bod 10.4: Poďakovanie za udelenie Čestného členstva SKSI
(predkladá: prof Majdúch)
n Bod 10.5: Koncepcia ochrany pamiatkového fondu v SR
(predkladá: prof Majdúch)
n Bod 10.6: Informácia o konferencii Zakladanie stavieb
v Starej Lesnej (predkladá: prof Majdúch)
n Bod 10.7: Informácia o aktivitách členov Predstavenstva
SKSI (predkladá: Ing. Cmarková)
Bod 2: Výsledky hospodárenia Úradu komory
(január – august 2011)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch hospodárenia SKSI v období január až august 2011. Celkové príjmy
SKSI sa pohybujú na úrovni 81 % z plánovaného rozpočtu na rok
2011. Oproti rozpočtu prekročili výdavky položku drobný hmotný majetok a ostatné služby. 335 členov nezaplatilo členský poplatok za rok 2011, a v týchto dňoch sú im rozosielané výzvy na
zaplatenie.
Bod 3: Autorizácia stavbyvedúcich a stavebných dozorov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o záveroch zo stretnutí k autorizácii stavbyvedúcich a stavebných dozorov a zaslaných stanoviskách k tejto problematike. Zo záverov stretnutia
vyplynulo, že bude priechodnejšie tento návrh presadzovať najprv do nového stavebného zákona a následne sa môže aplikovať
do novely zákona č. 138/1992. V tejto oblasti sa Komora sústredí
na posilnenie právomoci a zjednotenie výkladu činnosti stavebného dozora a presnejšie definovanie právomocí stavbyvedúceho v novom stavebnom zákone.
Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Cmarková
Bod 4: Príprava osláv 20. výročia obnovenia SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o príprave publikácie SKSI, ktorá
by mapovala posledných 10 rokov činnosti Komory – od Valného
zhromaždenia v roku 2002 v Prievidzi. Predsedovia výborov RZ
SKSI, predsedovia slovenských odborných sekcií a predsedovia
volených orgánov SKSI boli oslovení spolupracovať na príprave
publikácie a publikovať svoj pohľad na činnosť Komory. Posledný
termín zaslania príspevkov do publikácie je 17. októ-ber 2011.
Doc. Benko následne informoval o predbežnom scenári a predpokladaných nákladoch Inžinierskeho dňa SKSI 2012 pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI.
Diskusia: Ing. Cmarková, prof. Majdúch, doc. Benko,
Ing. Šaling, Ing. Vyskoč, Ing. Petržala, doc. Kolcun, Ing. Ďurica,
Ing. Mišík
Bod 5: Valné zhromaždenie SKSI 2012
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o právnom výklade
článku 7 ods. 1 písm. c) štatútu SKSI – člen Komory má právo
voliť a byť volený do orgánov Komory, vykonávať rovnakú funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.

Volebné Valné zhromaždenie SKSI sa uskutoční dňa 14. apríla 2012 v Bratislave, členské schôdze regionálnych združení SKSI
by teda mali prebehnúť v priebehu mesiaca február 2012, najneskôr do 10. marca 2012.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Ďurica, Ing. Vyskoč, Ing. Durbák, Ing. Mišík

venstva, aby v termíne do 15. 10. 2011 zaslali v elektronickej forme otázky a námety na semináre k zvýšeniu právneho povedomia autorizovaných inžinierov, napríklad v oblasti ochrany duševného vlastníctva a zodpovednosti projektanta za stavbu.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Šaling, Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica
Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 13:00 do 14:00.

Bod 6: Aktivity SKSI
Bod 6.4: Prezentácia služieb v oblasti poistenia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal Ing. Taina zo spoločnosti EuroFinancie, s.
r. o., ktorý vyhodnotil spoluprácu v SKSI v roku 2011 a predložil
ponuku spolupráce na rok 2012. V roku 2011 došlo k zníženiu
poistných súm v priemere o 10 % u najfrekventovanejších poistných súm; zníženiu spoluúčasti, zmenám v poistných podmienkach – rozšírila sa územná platnosť bez ohľadu na výšku poistného. Zvýšila sa možnosť poistenia až na 1,5 mil. EUR.
Za prvý polrok 2011 boli z poistenia profesijnej zodpovednosti nahlásené 4 škodové udalosti, ktoré sú momentálne riešené. Z poistenia právnej ochrany vo Wűstenrot poisťovni, a. s. boli
v danom období nahlásené a vyriešené 4 udalosti. Z poistenia
právnej ochrany v D.A.S. poisťovni právnej ochrany, a. s. bola vyriešená 1 poistná udalosť z predchádzajúceho obdobia. V mesiaci
september 2011 bolo jednému členovi SKSI odsúhlasené mimoriadne plnenie vo výške 406,40 EUR.
Spoločnosť EuroFinancie, s. r. o. podporila v roku 2011 projekt „Inžinierska cena SKSI“ za najlepšiu prácu inžinierskeho štúdia. Na základe komunikácie s členmi Komory spoločnosť predložila návrhy na vylepšenie spolupráce v budúcom období, ako
sú potvrdzovanie prijatia platby za poistné a kontaktovanie člena
v prípade nespárovania platby e-mailom, zasielanie elektronickej
verzie poistného certifikátu, komplexná e-mailová podpora pri
voľbe poistenia, riešenie problémov, zasielanie informácií a dokumentov, rozšírenie webového rozhrania s informáciami súvisiacimi s poistením, rozšírenie automatického importu informácií
do systému o dobrovoľných členov SKSI.
Následne bola prerokovaná otázka vypovedania zmluvy – Ing.
Tain navrhol osloviť iné poisťovne a rokovať s Allianz – Slovenská
poisťovňa, a. s. ešte pred termínom vypovedania zmluvy. Individuálne sadzby poistného pri poistení profesijnej zodpovednosti
sú 3 až 5 krát vyššie ako rámcová zmluva SKSI s poisťovňou. Výhodou poistenia právnej ochrany je, že klient je chránený od okamihu, keď sa škoda začína riešiť ako možná poistná udalosť.
Prof. Majdúch privítal Ing. Michala a Mgr. Gürtlera zo spoločnosti Renomia, a. s., ktorý predstavil spoločnosť a jej ponuku v
oblasti poistenia pre členov SKSI. Renomia, a. s. je maklérskou
spoločnosťou, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2001 ako dcérska spoločnosť českej Renomia, a. s. Služby poskytujú aj v Maďarsku a Bulharsku, a ako členovia Worldwide Broker Network sú
schopní poskytovať služby vo viac ako 70 krajinách sveta. Spoločnosť ponúka služby v oblasti výberu poisťovateľov, správy poistenia a likvidácie poistných udalostí. Už niekoľko rokov spolupracuje so Slovenskou komorou architektov v oblasti s poistenia
zodpovednosti architektov. Okrem poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu môže pre klientov individuálne zabezpečiť aj
iné druhy poistenia, ako napríklad životné a úrazové poistenie,
havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, cestovné poistenie.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Vyskoč, Ing. Šaling
Bod 9.1: Právna analýza k zverejňovaniu zoznamu dlžníkov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch právnej analýzy k zoznamu dlžníkov, ktorú vypracovala Advokátska kancelária Vojčík & Partners. Následne privítal JUDr. Vojčíka a JUDr.
Adamovú a požiadal ich o doplňujúce odpovede na otázky SKSI,
ktoré boli zaslané v máji 2011.
Prof. Majdúch následne informoval Predstavenstvo, že predmetná právna analýza bude pre všetkých členov zverejnená na
webovej stránke SKSI v Členskej zóne a požiadal členov Predsta-

Bod 6.1: Podklady pre prípravu stavebného zákona
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že 2 pracovné skupiny k zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, zostavené z pracovníkov odboru štátnej stavebnej správy a územného plánovania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR), zástupcov samosprávnych združení, stavovských komôr a iných organizácií a odborníkov v oblasti územnoplánovacej, stavebnej a komunálnej legislatíve začnú pracovať
do konca septembra 2011. Komoru budú zastupovať prof. Majdúch a Ing. Vladimír Kohút.
Z dôvodu kvalitnejšej prípravy a spracovania návrhov k novému stavebnému zákonu Komora rozdelila zákon na 5 podčastí,
rozdelených na spracovanie medzi členov Legislatívnej komisie
SKSI. Po skompletizovaní bude celý materiál predložený MDVRR
SR. Podklady na spracovanie okruhov tvoria zásady poslané ministerstvom. Prof. Majdúch požiadal členov Predstavenstva, aby
zásadné pripomienky k zákonu zaslali v termíne do 20. októbra
2011. Ing. Vyskoč navrhol informovať o aktivitách Komory v tejto oblasti prostredníctvom webovej stránky SKSI a Inžinierskych
informácií.
Prof. Majdúch ďalej informoval Predstavenstvo o pripravovanej novele zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. V článku 2 tohto zákona je pripravený zásah do stavebného zákona: už v dokumentácii pre stavebné povolenie bude
musieť byť projektové energetické hodnotenie a v prípade bytových budov sa kolaudácia neuskutoční, ak budova nebude mať
energetický certifikát.
Prof. Majdúch následne informoval o stretnutí s Ing. Lukáčom,
prezidentom Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska k vecnému zámeru nového zákona o verejnom obstarávaní a poveril doc.
Benka zúčastniť sa ďalšieho rokovania k tomuto zákonu.
Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko
Bod 6.2: 18. zasadnutie inžinierskych komôr a organizácií
krajín V-4
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o programe 18. zasadnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 8. októbra 2011 v Poľsku, a navrhol delegáciu
SKSI v zložení: prof. Majdúch, Ing. Petržala, Ing. Šaling a Ing. Vyskoč.
Bod 6.3: Dunajský vedomostný klaster
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o ponuke Dunajského vedomostného klastra na členstvo SKSI v ich organizácii.
Dunajský vedomostný klaster (DVK), založený v decembri 2010,
má za cieľ podporiť úspešné, systémové, transparentné čerpanie
finančných zdrojov EÚ pre roky 2007 – 2013 a súčasne hľadať
prieniky pre spoločné záujmy, partnerov a podporovateľov pre
nový finančný rámec na roky 2014 – 2020. Medzi slovenských a
zahraničných členov DVK okrem iných patria aj Slovenská technická univerzita v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline, Hlavné mesto
SR Bratislava a súkromné spoločnosti z rôznych sektorov priemyslu. Po schválení členstva SKSI Predstavenstvom v DVK doc. Benko
navrhol, aby SKSI vstúpila do DVK od januára 2012.
Diskusia: Ing. Vyskoč, Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, doc. Benko

Bod 7: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach 4 spoločností za dobrovoľného kolektívneho člena SKSI (právnické osoby) a 6 prihláškach za dobrovoľného člena SKSI (fyzické osoby).
Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce spoločnosti: Architektonická kancelária ScandaPiterka, s. r. o.; ENERMA, s. r. o.; G–TERM Slovensko s. r. o.
HK ProjeKt s. r. o..
Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: Ing. Miroslav DUTKO; Ján FARBIAK; Ing. Tomáš KIŠŠ; Ing. Peter OŠVÁT
Rastislav STAŇO; Ing. Martin ŠILÁK.
Bod 8: Kontrola uznesení zo 17. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o splnených uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí Predstavenstva SKSI. Priebežne trvajú uznesenia č. 12.14 a 15.30, ostatné uznesenia boli
splnené.
Diskusia: doc. Benko
Bod 9: Informácie o aktivitách
Bod 9.2: Zasadnutie regionálnych inžinierskych komôr
krajín V4 - „Malá V4“ v Skalici
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval Predstavenstvo o zasadnutí regionálnych inžinierskych komôr krajín V4, ktoré organizovalo Regionálne združenie SKSI (RZ SKSI) Košice v spolupráci s RZ SKSI Trnava
v dňoch 1. – 4. septembra 2011 v Skalici. V rámci tohto zasadnutia
bolo medzi organizácie prijaté aj RZ SKSI Trnava a podpísala
sa nová dohoda o spolupráci všetkých šiestich regionálnych komôr krajín V4. Ústrednou témou stretnutia bola úloha stavebného inžiniera pri obnove staviteľských pamiatok. Prof. Majdúch na
zasadnutí udelil Čestné členstvo SKSI Ing. Nevickému. Následne
členovia Predstavenstva diskutovali k otázke frekvencie organizovania zasadnutí regionálnych komôr krajín V4 a zasadnutí inžinierskych komôr a organizácií krajín V4.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Vyskoč
Bod 9.3: Technické pamiatky V4 – Atlas pamiatok
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že na Úrad boli
dodané publikácie Technické pamiatky V4 – Atlas pamiatok, ktoré budú rozdelené na jednotlivé regionálne združenia SKSI podľa
počtu kusov objednaných na začiatku tohto roka. Následne bola
prerokovaná otázka zásad prípravy spoločných publikácií inžinierskych komôr a organizácií krajín V4.
Diskusia: Ing. Durbák, doc. Benko
Bod 10: Rôzne
Bod 10.1: Výkaz činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil v rámci tohto bodu výkaz činnosti
predsedu SKSI za mesiace júl a august 2011.
Bod 10.2: Spolupráca so Stavebnou fakultou TU Košice
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal doc. Ing. Vincenta Kvočáka, CSc., dekana Stavebnej fakulty Technickej univerzity Košice. Doc. Kvočák
informoval Predstavenstvo SKSI o činnosti Stavebnej fakulty TU
Košice v oblasti akreditácie, kategorizácie univerzít, ako aj o
spolupráci fakulty s RZ SKSI Košice.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Petržala, prof. Majdúch, doc. Kvočák
Bod 10.3: Aktivity v oblasti zahraničných vzťahov
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o plánovaných aktivitách v oblasti zahraničných vzťahov SKSI, najmä o organizovaní
1. Európskeho inžinierskeho dňa, ktorý sa uskutoční dňa 8. decembra 2011 v Bruseli, s cieľom spropagovať profesiu autorizo-

vaných inžinierov v Európe a prezentovať zámery európskych inžinierskych organizácií ECEC a ECCE predstaviteľom Európskej
komisie a Európskeho parlamentu. Doc. Benko požiadal o presun termínu nasledujúceho Predstavenstva, nakoľko sa dňa 9.
decembra 2011 uskutoční aj Valné zhromaždenie Európskej rady
stavebných inžinierov ECEC. O novom termíne 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI budú členovia dodatočne informovaní.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Kolcun, Ing. Cmarková
Bod 10.4: Poďakovanie za udelenie Čestného členstva SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o liste Ing. Nevického, v ktorom sa poďakoval Predstavenstvu SKSI za udelenie
Čestného členstva SKSI.
Bod 10.5: Koncepcia ochrany pamiatkového fondu v SR
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o požiadavke Ministerstva kultúry SR zaviesť osobitnú kategóriu pre oblasť ochrany pamiatok u architektov a autorizovaných stavebných inžinierov. Komora zaslala stanovisko, v ktorom zdôraznila, že presadzuje zásady všeobecnej odbornej prípravy projektantov – autorizovaných stavebných inžinierov v závislosti od základného členenia stavieb v stavebnom zákone a v zákone č. 138/1992 Zb. Pri
spracovávaní projektovej dokumentácie musí projektant k týmto
činnostiam pristupovať zodpovedne a aj preto Komora jednoznačne podporuje absolvovanie odborných seminárov a podujatí s touto problematikou na báze dobrovoľnosti. SKSI zahrnula aj do
prípravných školení uchádzačov k autorizačným skúškam, ako aj
skúškam odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebných
dozorov zvlášť prednášku o pamiatkach a ich obnove.
Bod 10.6: Informácia o konferencii Zakladanie stavieb
v Starej Lesnej
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o konaní 13. konferencie Zakladanie stavieb 2011, ktorá sa uskutoční v dňoch 12. –
14. októbra 2011 v Starej Lesnej.
Bod 10.7: Informácia o aktivitách členov Predstavenstva
SKSI
Predložila: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková informovala Predstavenstvo o sprostredkovaní záštity SKSI nad súťažou, ktorú vypísala Evropská asociace enviromentálne efektivních a inteligentních budov pre študentské
skupiny Českej a Slovenskej republiky o projekt na „Environmentálně inteligentního a efektivního rodinného domu, nové generace“. Ďalej informovala o prebiehajúcom týždni Zelených budov
a nadväzujúcej spolupráci SKSI so Slovenskou radou pre zelené
budovy SKGBC so sídlom v Bratislave.
Ing. Vyskoč a doc. Benko informovali o účasti na diskusnom
podujatí pri príležitosti zahájenia Svetového týždňa zelených budov, ktoré dňa 19. septembra 2011 organizovala Slovenská rada
pre zelené budovy v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a pod patronátom bratislavského magistrátu
a hlavnej architektky mesta Bratislavy.
Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko, prof. Majdúch
Bod 11: Uznesenia z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia zo 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľované priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 23. augusta 2011 o 15:20 hod.
Uznesenia
z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 18.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Vyskoča a doc. Benka za overovateľov zápisu z 18. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 18.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 18. zasadnutia
Predstavenstva SKSI s doplnením bodov 10.2. – 10.7 do bodu
Rôzne a súhlasí s usporiadaním jednotlivých bodov programu
podľa účasti pozvaných hostí.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.3
Predstavenstvo berie na vedomie hospodárenie SKSI za obdobie január – august 2011.
Uznesenie 18.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave príprav
Inžinierskeho dňa SKSI pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI.
Uznesenie 18.5
Predstavenstvo berie na vedomie zhodnotenie spolupráce
v oblasti poistenia s maklérskou spoločnosťou EuroFinancie s.
r. o.
Uznesenie 18.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ponuke spoločnosti Renomia, a. s. v oblasti poistenia.
Uznesenie 18.7
Predstavenstvo berie na vedomie výsledky analýzy „Zverejňovanie zoznamu dlžníkov“.
Uznesenie 18.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave príprav
stavebného zákona.
Uznesenie 18.9
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Predstavenstva SKSI – priebežne trvajú
uznesenia č. 12.14 a 15.30.
Uznesenie 18.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o úspešnom priebehu stretnutia regionálnych inžinierskych komôr krajín V4 „Malá
V4“ v Skalici.
Uznesenie 18.11
Predstavenstvo berie na vedomie vydanie publikácie Technické pamiatky – V4 (Atlas pamiatok) a jeho distribúciu na regionálne združenia SKSI.
Uznesenie 18.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o spolupráci so
Stavebnou fakultou Technickej univerzity Košice.
Uznesenie 18.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách v oblasti zahraničných vzťahov SKSI.
Uznesenie 18.14
Predstavenstvo berie na vedomie poďakovanie Ing. Nevického za udelenie Čestného členstva SKSI.
Uznesenie 18.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ochrane pamiatkového fondu – odborné vzdelávania k tejto problematike
sú na báze dobrovoľnosti.
Uznesenie 18.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o odbornej konferencii odbornej sekcie Statika v Starej Lesnej.
Uznesenie 18.17
Predstavenstvo berie na vedomie aktivity členov Predstavenstva SKSI.
Uznesenie 18.18
Predstavenstvo berie na vedomie výklad JUDr. Kopšovej k článku 7 ods.1 písm. c) Štatútu SKSI o práve voliť a byť volený do
orgánov komory.
Uznesenie 18.19
Predstavenstvo schvaľuje delegáciu SKSI na 18. zasadnutie
inžinierskych komôr a organizácií krajín V4 v Poľsku v zložení:
prof. Majdúch, Ing. Petržala, Ing. Šaling, Ing. Vyskoč.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 18.20
Predstavenstvo schvaľuje výkaz predsedu SKSI za mesiace júl
a august 2011.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 18.21
Predstavenstvo schvaľuje členstvo SKSI v Dunajskom vedomostnom klastri.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 18.22
Predstavenstvo schvaľuje rozpočet na Inžiniersky deň SKSI pri
príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI vo výške do 25.000 EUR
vrátane DPH.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.23
Predstavenstvo schvaľuje dobrovoľné členstvo v SKSI nasledujúcim 4 fyzickým osobám a 6 právnickým osobám podľa predloženého materiálu:
Dobrovoľný kolektívny člen (právnická osoba) SKSI: Architektonická kancelária Scanda-Piterka, s. r. o.; ENERMA, s. r. o.;
G – TERM Slovensko s. r. o.; HK Projket s. r. o..
Dobrovoľný člen (fyzická osoba) SKSI: Ing. Miroslav DUTKO;
Ján FARBIAK; Ing. Tomáš KIŠŠ; Ing. OŠVÁT Peter; Rastislav STAŇO; Ing. Martin ŠILÁK.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.24
Predstavenstvo schvaľuje delegovanie doc. Benka na 1. Európsky inžiniersky deň a Valné zhromaždenie Európskej rady inžinierskych komôr ECEC.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 18.25
Predstavenstvo schvaľuje termín a miesto konania volebného
Valného zhromaždenia SKSI dňa 14. apríla 2012 v Bratislave a
konanie členských schôdzí regionálnych združení SKSI v priebehu mesiacov február – marec 2012.
Za: 8, proti: 0 ,zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 18.26
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť presadzovanie požiadavky rozšírenia činností stavebného dozora na všetky stavby a podrobne definovať povinnosti stavbyvedúceho v
návrhu nového stavebného zákona.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.27
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva zaslať v termíne do 15. 10. 2011 otázky a témy na semináre k zvýšeniu právneho povedomia autorizovaných inžinierov.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.28
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva a členom Legislatívnej rady SKSI zaslať Ing. Olšakovskej zásadné pripomienky k tvorbe nového stavebného zákona v termíne do 20. 10. 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 18.29
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť organizačné
náležitosti členstva v Dunajskom vedomostnom klastri.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Overovatelia: Ing. Anton Vyskoč,
doc. Dipl.-Ing. Dr. techn. Vladimír Benko, PhD.
predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Čerpanie štrukturálnych fondov
v dunajskom regióne
Informácia
o podujatí Dunajského vedomostného klastra
Dňa 27. októbra 2011 sa v Bratislave uskutočnilo informačné
a diskusné zhromaždenie na tému „Krízové riadenie operačných
programov“. SKSI na podujatí reprezentovali Vladimír Benko, 1.
podpredseda SKSI a Diana Krížová, samostatná referentka pre

zahraničné vzťahy. Prof. Majdúch, predseda SKSI, sa na podobnom podujatí zúčastnil dňa 20. 10. 2011. Cieľom podujatia bolo
informovať o nových podnikateľských príležitostiach, ktoré vzídu
zo schválenej Stratégie EÚ pre Dunajský región v období do roku
2020.
Na úvod prítomných pozdravili Rudolf Sivák, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, a Ladislav Šimko, riaditeľ odboru
prierezových priorít na Úrade Vlády SR. Ladislav Šimko vo svojom príhovore informoval, že Slovensko čerpá finančné zdroje
EÚ pre roky 2007 – 2013 len na 22 % a v oblasti vedy a výskumu,
informatizácie spoločnosti a vzdelávania sa SR je čerpanie ešte
nižšie. Zámerom vlády je v budúcnosti znížiť byrokraciu riadenia
štrukturálnych fondov na Slovensku a depolitizovať oblasť čerpania fondov. V novom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 sa
Európska únia bude sústrediť najmä na posilnenie výskumu a
vývoja, zvýšenie schopností malých a stredných podnikov a podporu prechodu na nízkouhlíkovú ekonomiku.
Peter Poláček, predseda správnej rady a výkonný riaditeľ Dunajského vedomostného klastra (DVK), informoval o nedostatočnom čerpaní štrukturálnych fondov EÚ na Slovensku a odhadol
výšku minimálnej straty pre Dunajský región na vyše 3 miliardy
EUR ku koncu roka 2013. DVK preto momentálne finalizuje práce na Analýzach možností transpozície stratégie Európskej únie
pre Dunajský región do 7 Operačných programov:
l Doprava ver. 02;
l Konkurencieschopnosť a hospodársky rast;
l Informatizácia spoločnosti;
l Veda a Výskum;
l Vzdelávanie;
l Životné prostredie;
l Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Tieto dokumenty, obsahujúce aj konkrétne návrhy revízií jednotlivých operačných programov, predloží príslušným orgánom
SR na zapracovanie ešte do konca tohto roku s cieľom znížiť stratu čerpania fondov v rokoch 2007 – 2013 a zabezpečiť efektívnejšie čerpanie v novom rámcovom programe na roky 2014 –
2020.
Na záver Peter Poláček informoval o pripravovanej konferencii „Implementácia dunajskej stratégie – výzvy pre politiku súdržnosti EÚ v globalizovanom hospodárstve“, ktorá sa uskutoční
dňa 25. novembra 2011 v Bratislave za účasti predstaviteľov vlády SR, Európskej komisie a Európskeho parlamentu.
Naša Komora chce účasťou na týchto podujatiach a v DVK
okrem reprezentovania záujmov našich členov aj zmapovať konkrétne možnosti zapojenia sa do čerpania štrukturálnych fondov
EÚ, a to napríklad v oblasti poskytovania know-how a expertízy
autorizovaných stavebných inžinierov v projektoch v rámci Operačného programu Doprava.
Vladimír Benko,
Diana Krížová
Dunajský vedomostný klaster (DVK) čerpá inšpiráciu z historického, kultúrneho, duchovného, prírodného a intelektuálneho
dedičstva Dunajského regiónu. Je rozhodnutý presadzovať transformáciu k regiónom založeným na vzdelaní a poznatkoch a má
ambíciu podporiť úspešné, systémové, transparentné čerpanie
finančných zdrojov EÚ pre roky 2007 – 2013 a súčasne hľadať
prieniky pre spoločné záujmy, partnerov a podporovateľov pre
nový finančný rámec na roky 2014 – 2020 (prevzaté zo stránky
www.dunajskyvedomostnyklaster.eu). Slovenská komora stavebných inžinierov je členom DVK od 10. 10. 2011 na základe uznesenia Predstavenstva SKSI zo dňa 23. 9. 2011 a rozhodnutia Správnej rady DVK.

Zápis a uznesenia
z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI
konaného dňa 2. decembra 2011
v zasadacej miestnosti Administratívnej kancelárie
RZ SKSI Trnava v Trenčíne
Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Kyseľ (predseda Výboru RZ SKSI Trnava, Ing. Hudoba (predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica), Ing.
Šubjaková (v zastúpení predsedu Výboru RZ SKSI Žilina), Ing.
Durbák (predseda Dozornej rady SKSI), Ing. Kubiš (poverený riadením Administratívnej kancelárie SKSI v Trenčíne), Mgr. Krížová
(zapisovateľka)
Ospravedlnení: Ing. Ďurďa, JUDr. Kopšová, Ing. Lehocký
Program zasadnutia:
Prof. Majdúch privítal členov Predstavenstva a otvoril 19. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.
Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol Ing. Cmarkovú a Ing. Ďuricu za overovateľov zápisu z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI. Prof. Majdúch informoval o nasledujúcich doplneniach v bode č. 9 „Rôzne“ programu rokovania:
n Bod 9.3: Európsky deň inžinierov a Valné zhromaždenie
Európskej rady inžinierskych komôr
(predkladá: prof. Majdúch)
n Bod 9.4: Informácia o SÚTN a prístupe členov SKSI
k normám STN (predkladá: doc. Benko)
n Bod 9.5: Informácia o konaní 18. zasadnutia inžinierskych
komôr a organizácií krajín V4 (predkladá: Ing. Vyskoč)
n Bod 9.6: 1. ročník Inžinierskej ceny 2011
(predkladá: prof Majdúch)
n Bod 9.7: Spolupráca SKSI na organizácii seminára
ProLignum Drevo v meste (predkladá: prof Majdúch)
n Bod 9.8: Informácia o poistných zmluvách SKSI
(predkladá: prof Majdúch)
Bod 2: Výsledky hospodárenia SKSI
Bod 2.1: Úrad SKSI (1. január – 15. november 2011)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch hospodárenia Úradu SKSI v období od 1. januára 2011 do 15. novembra
2011. Celkové príjmy SKSI sa pohybujú na úrovni 92% z plánovaného rozpočtu na rok 2011, náklady dosiahli úroveň 91,5%. Rozpočet je prekročený najmä v položkách drobný hmotný a
nehmotný majetok, ostatné služby a náhrady za stratu času.
Bod 2.2: Regionálne združenia SKSI
(1. január – 31. október 2011)
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledkoch hospodárenia regionálnych združení SKSI v období od 1. januára 2011
do 31. októbra 2011. Čerpanie rozpočtov jednotlivých regionálnych združení SKSI je nasledovné:
n RZ SKSI Bratislava:
36 %,
n RZ SKSI Žilina:
82 %,
n RZ SKSI Banská Bystrica:
53 %,
n RZ SKSI Košice:
82 %,
n RZ SKSI Trnava:
okolo 50 % (odhad).
V rámci tohto bodu bola prerokovaná aj problematika vyúčtovania organizácie zasadnutia regionálnych inžinierskych organizácií krajín V4 „Malá V4“, ktoré organizovali RZ SKSI Košice a
RZ SKSI Trnava v septembri 2011 v Skalici, ako aj zásady vyúčtovania neplánovaných výdavkov v rámci jednotlivých regionálnych
združení SKSI. Ing. Durbák informoval, že najbližšie zasadnutie
Dozornej rady SKSI sa uskutoční v januári 2012.
Diskusia: doc. Benko, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch, Ing. Petržala,
doc. Kolcun, Ing. Mišík

Bod 2.3: Schválenie polročných odmien pracovníčok
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh polročných odmien pracovníčkam SKSI v zmysle platných vnútorných poriadkov SKSI.
Bod 3: Inžiniersky deň SKSI 2012
Predložili: doc. Benko, Ing. Vyskoč
Doc. Benko informoval Predstavenstvo o súčasnom stave prípravy Inžinierskeho dňa pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI,
ktorý sa uskutoční dňa 16. marca 2012 v Bratislave na tému „Inžinieri včera, dnes a zajtra“. K tomuto bodu bol predložený materiál s návrhom na udelenie 2 druhov ocenení v rámci Inžinierskeho
dňa:
n Čestné uznanie pri príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI
– členom SKSI, ktorí svojím pôsobením prispeli k rozvoju
a upevneniu postavenia SKSI a k podpore profesie stavebných
inžinierov v oblasti stavebníctva
n Čestné členstvo SKSI – predstaviteľom zo zahraničia
za mimoriadny osobný prínos v oblasti prehlbovania
spolupráce a výmeny odborných skúseností a poznatkov.
Predstavenstvu boli spolu so zdôvodnením predložené
návrhy na udelenie Čestného členstva SKSI Josefovi Roblovi,
prezidentovi Európskej rady inžinierskych komôr ECEC,
Richardovi Coackleymu, bývalému prezidentovi Európskej
rady stavebných inžinierov ECCE a Dimitarovi Natchevovi,
predsedovi regionálnej Komory inžinierov v investičnom
projektovaní KIIP Sofia.
V rámci tohto bodu bol tiež predložený návrh na používanie
loga SKSI s doplneným textom „1992 – 2012 – 20. výročie obnovenia“ v období od 1. 1. do 31. 12. 2012. Doc. Benko ďalej informoval o oslovovaní veľkých a menších firiem a spoločností z oblasti stavebníctva s ponukou partnerskej spolupráce pri organizovaní Inžinierskeho dňa.
Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Cmarková,
Ing. Vyskoč
Bod 4: Príprava členských schôdzí RZ SKSI 2012
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval a predložil návrhy k príprave zásad
pre organizovanie členských schôdzí RZ SKSI a Valného zhromaždenia SKSI v roku 2012 s nasledujúcimi odporučenými zásadami:
n zastúpenie v Autorizačnej komisii SKSI podľa odborných
sekcií (8 členov + 1 povinne právnik + 3 členovia sekcií
s najvyšším počtom členov), zastúpenie v Predstavenstve
SKSI a ostatných volených orgánoch podľa regionálnych
združení SKSI (v pomere k počtu členov)
n úprava zásady zastúpenia v Predstavenstve podľa počtu
členov jednotlivých RZ SKSI
Prof. Majdúch predložil návrh rozdelenia úloh medzi členov
Predstavenstva pre prípravu programu Valného zhromaždenia
SKSI 2012, predovšetkým:
a) Úprava rozpočtu SKSI na rok 2012 – prof. Majdúch
b) Návrh rozpočtu na roky 2013 a 2014 – Ing. Mišík, doc.
Benko
c) Návrh zmien vnútorných poriadkov – Ing. Ďurďa
n Štatút SKSI: Ing. Vyskoč
n Štatút regionálneho združenia SKSI: doc. Kolcun
n Autorizačný a skúšobný poriadok: Ing. Petržala
n Skúšobný poriadok pre výkon činnosti SV, SD: Ing. Ďurica
n Skúšobný poriadok energetickej hospodárnosti budov:
Ing. Cmarková
n Disciplinárny poriadok: Ing. Šaling
n Etický poriadok: Ing. Šaling
n Volebný poriadok: Ing. Chmelo
n Rokovací poriadok: Ing. Chmelo
Všetky návrhy zmien budú pripravené v spolupráci s JUDr.
Kopšovou a JUDr. Huttom.
Valné zhromaždenie SKSI, ktoré sa bude konať dňa 14. 4. 2012
v Bratislave, bude organizačne zabezpečené Úradom SKSI. V ter-

míne do 14. 1. 2012 dodá Úrad SKSI zoznam členov SKSI, ktorí v
zmysle článku 7 Štatútu SKSI nemôžu kandidovať do vybraných
volených orgánov SKSI. Pozvánka s programom Valného zhromaždenia SKSI bude zaslaná do 23. 3. 2012. Materiály na Valné
zhromaždenie SKSI budú zverejnené na webovej stránke SKSI a
materiály v tlačenej forme dostanú členovia SKSI pri prezentácii
na VZ SKSI. Čo sa týka účasti na členských schôdzach regionálnych združení SKSI, členovia Predstavenstva sa zúčastnia na členskej schôdzi príslušného RZ SKSI, účasť na ostatných členských
schôdzach je dobrovoľná.
Diskusia: Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Cmarková,
Ing. Hudoba, prof. Majdúch, Ing. Chmelo, Ing. Mišík,
Ing. Vyskoč, Ing. Ďurica, doc. Kolcun
Bod 5: Aktivity SKSI
Bod 5.1: Semináre k zvýšeniu právneho povedomia členov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o plánovaných termínoch konania seminárov k zvýšeniu právneho povedomia (bezplatných pre členov SKSI), ktoré nahlásili jednotlivé RZ SKSI:
n RZ SKSI Banská Bystrica:
19. 1. 2012
n RZ SKSI Košice:
19. 1. 2012,
prípadne 26. 1. 2012
n RZ SKSI Žilina:
25. 1. 2012
n RZ SKSI Bratislava:
31. 1. 2012
Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 12:10 do 13:30 hod.
Bod 5.2: Výstava inžinierskych prác 2011
Predložil: Ing. Cmarková
Ing. Cmarková informovala Predstavenstvo o príprave 3. ročníka Výstavy inžinierskych prác VIP 2011. Požiadala predsedov
Výborov RZ SKSI, aby zabezpečili účasť členov z jednotlivých
regiónov. Výstava VIP je prostriedkom na podporu a spropagovanie profesie autorizovaných inžinierov. Dňa 8. 12. 2011 sa na
Úrade SKSI v Bratislave uskutoční slávnostná vernisáž VIP 2011.
Pozvánka je zverejnená na webovej stránke SKSI.
Diskusia: Ing. Vyskoč, Ing. Benko, doc. Kolcun
Bod 5.3: Implementácia Smernice EÚ o energetickej
hospodárnosti budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o stretnutí k príprave, legislatívnym procesom a schvaľovaniu materiálov pre implementáciu Smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR dňa 26. 10. 2011. Nový zákon a vyhláška by mali nadobudnúť účinnosť v januári 2013. Prof. Majdúch na stretnutí
ponúkol spoluprácu SKSI najmä v oblasti organizovania odborných seminárov, vzdelávania a školenia odborníkov (projektanti,
stavebné úrady, správcovia bytových domov, atď.).
Diskusia: Ing. Cmarková
Bod 6: Kontrola uznesení z 18. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o splnených uzneseniach z predchádzajúcich zasadnutí Predstavenstva SKSI. Priebežne trvajú uznesenia č. 12.14, 15.30, 18.26 a 18.28. Ostatné
uznesenia boli splnené.
Diskusia: doc. Benko
Bod 7: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach 10 spoločností za
dobrovoľného kolektívneho člena SKSI (právnické osoby) a 9
prihláškach za dobrovoľného člena SKSI (fyzické osoby).
Prihlášky za dobrovoľného kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce spoločnosti: Adif s. r. o.; Deutsche Engineering
Consultants s. r. o.; Draškovič s. r. o.; imvia – engineering s. r. o.;

J.M.H. s. r. o.; Kelso s. r. o.; Qecc s. r. o.; SIENA, s. r. o.; TelTemp, s.
r. o.; ZJ statik, s. r. o..
Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: Ing. Marta
BABÍKOVÁ; Marián ČEREVKA; Ing. Zoltán FARKAŠ; Ing. Béla
HALÁSZ; Ing.arch. LALÍK Jaroslav; Ing. Vojtech MOZGAY; Ján
ONDRIAŠ; Ing. Miloš PACULÍK; Ing. Pavol POKORÁDY
Diskusia: Ing. Cmarková
Bod 8: Informácie o aktivitách
Bod 8.1: Činnosť miestnych zástupcov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal predsedov výborov Regionálnych
združení RZ Trnava, Banská Bystrica a Košice, aby informovali o
činnosti miestnych zástupcov vo svojom regióne.
Ing. Petržala informoval, že v rámci RZ SKSI Košice pôsobia 2
miestni zástupcovia – pre prešovský a košický kraj – so skúšobným obdobím. Uskutočnili sa návštevy na stavebných úradoch, a
rokovania sa týkali najmä používania autorizačných pečiatok. Ing.
Petržala navrhol, aby sa uskutočnilo stretnutie všetkých miestnych
zástupcov s cieľom výmeny informácií a vytvorenia spoločného
postupu.
Ing. Hudoba informoval, že v rámci RZ SKSI Banská Bystrica
boli stanovení 3 miestni zástupcovia (pre východ, západ a juh),
ktorí v súčasnosti vykonávajú svoju činnosť bez nároku na odmenu na základe požiadaviek členov RZ a stavebných úradov a ich
činnosť je polročne vyhodnocovaná.
Ing. Kyseľ informoval, že RZ SKSI Trnava má 7 zástupcov, a každý
z nich má na starosti 3 až 4 okresy. Bol pripravený leták s informáciami o Komore a uskutočnili sa stretnutia s predstaviteľmi krajských stavebných úradov a 7 veľkých obvodných stavebných úradov, ako aj so 14 primátormi a županmi väčších miest. Uskutočnilo sa aj stretnutie s Ing. Dvončom, primátorom Nitry a zároveň predsedom Združenia miest a obcí ZMOS, ktorý privítal túto
iniciatívu Komory. Miestni zástupcovia RZ SKSI Trnava vykonávajú svoju činnosť zatiaľ bezplatne.
Prof. Majdúch navrhol, aby sa v Štatúte miestneho zástupcu
doplnil článok 3 so znením: „výkazy činností na odmeňovanie
predkladá miestny zástupca polročne.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Kyseľ, Ing. Petržala, Ing. Hudoba
Bod 8.2: Diskusia o autorstve účastníkov výstavby
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o príspevkoch doc.
Hajdu, Ing. Kyseľa, Ing. Ralbovského a Ing. Rujáka k autorstvu
účastníkov výstavby. Prof. Majdúch vyzval členov Predstavenstva
a predsedov výborov RZ SKSI, aby zaslali diskusné príspevky k
tejto problematike, ktoré budú zaslané do redakcie časopisu Eurostav.
Ing. Vyskoč navrhol, aby sa v rámci novelizácie Stavebného
zákona a príslušných vyhlášok SKSI zasadzovala aj o uvádzanie
mien projektantov za jednotlivé časti na stavebné informačné tabule s údajmi predpísanými stavebným zákonom.
Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Durbák, Ing. Vyskoč
Bod 9: Rôzne
Bod 9.1: Výkaz činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil v rámci tohto bodu výkaz činnosti
predsedu SKSI za mesiace september a október 2011.
Bod 9.2: Termíny zasadnutí Predstavenstva 2012
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol nasledujúce termíny a miesta konania
zasadnutí Predstavenstva SKSI v roku 2012:
n 27. január 2012, Bratislava;
n 23. marec 2012, Žilina;
n 13. apríl 2012, Bratislava.

Bod 9.3: Európsky deň inžinierov a Valné zhromaždenie
Európskej rady inžinierskych komôr
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal o schválenie zahraničnej pracovnej
cesty na 1. Európsky deň inžinierov a Valné zhromaždenie Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, ktoré sa uskutočnia v dňoch
7. – 9. 12. 2011 v Bruseli. Na podujatiach sa zúčastní aj doc. Benko.
Bod 9.4: Informácia o výzve členom SKSI k tlači noriem STN
Predložil: doc. Benko
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o liste predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, v ktorom sa okrem iného píše, že v zmysle novej koncepcie štátnej
politiky technickej normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2012 – 2016 a po schválení príslušného
zákona prejde doterajšia úloha Slovenského ústavu technickej
normalizácie zabezpečovania predaja a distribúcie noriem na
súkromný sektor. V tomto zmysle bola na webovej stránke SKSI
zverejnená aj výzva členom Komory ohľadom elektronického
prístupu a tlače noriem STN.
Diskusia: Ing. Chmelo
Bod 9.5: Informácia o konaní 18. zasadnutia inžinierskych
komôr a organizácií krajín V4
Predložil: Ing. Vyskoč
Ing. Vyskoč informoval Predstavenstvo o výsledkoch 18. zasadnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 6. – 8. 10. 2011 vo Wroclawi, v Poľsku. Komoru na
zasadnutí zastupovali Ing. Vyskoč, Ing. Cmarková, Ing. Šaling a Mgr.
Krížová. Na zasadnutí boli okrem iného prerokované aktuálne informácie v legislatívnej oblasti a vzdelávaní v krajinách V4, členstvo v
ECEC a výška členského na rok 2012, výsledky Panelovej diskusie
dňa 4. 3. 2011 v Bratislave, a problémy pri uznávaní autorizovaných inžinierov v krajinách V4.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Šaling, Ing. Cmarková,
Ing. Ďurica, Mgr. Krížová
Bod 9.6: Inžinierska cena 2011
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o slávnostnom odovzdávaní cien 1. ročníka súťaže Inžinierska cena 2011 – súťaže
diplomových prác inžinierskeho štúdia stavebných, strojníckych
a elektrotechnických fakúlt, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. novembra 2011 na Úrade SKSI v Bratislave. Porota pracovala v zložení Ing. Szabóová, Ing. Dula, Ing Maťaščík, Ing. Vránsky a Ing.
Polónyi.
Doc. Kolcun v rámci tohto bodu navrhol, aby sa každoročné
ocenenia SKSI absolventom inžinierskeho štúdia odovzdávali na
pôde Komory.
Diskusia: doc. Kolcun, doc. Benko, Ing. Vyskoč
Bod 9.7: Spolupráca SKSI na organizácii seminára
ProLignum Drevo v meste
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o spolupráci SKSI
pri organizovaní seminára proLignum Drevo v meste, ktorý sa
konal dňa 24. 11. 2011 v Banskej Bystrici za účasti viac ako 160
účastníkov. Obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva poďakoval za spoluprácu SKSI pri organizovaní tohto seminára.
Diskusia: Ing. Ďurica
Bod 9.8: Informácia o poistných zmluvách SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o poistných zmluvách na rok 2012. V zmysle per rollam uznesenia Predstavenstva
č. 19.2 zo dňa 10. 11. 2011 bude predĺžená Rámcová poistná
zmluva s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Podmienky
a ceny poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu pri
výkone povolania zostávajú na rok 2012 nezmenené. Okrem po-

istenia zodpovednosti za škodu pri výkone povolania budú mať
členovia Komory možnosť uzavrieť aj poistenie pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, osoby vykonávajúce energetické certifikáty, znalcov, ako aj pre úrazové poistenie.
Poistenie právnej ochrany bude aj v roku 2012 ponúkané cez
Wüstenrot poisťovňu, a. s., a D.A.S. poisťovňu právnej ochrany,
ktorá znížila cenu zo 150 EUR na 130 EUR na rok 2012.
Po podpise dodatkov k jednotlivým poistným zmluvám budú
zmluvy zverejnené na webovej stránke. Prof. Majdúch navrhol
predsedom výborov RZ SKSI zorganizovať prípadne v rámci seminára k právnemu povedomiu pre členov SKSI aj stretnutie s
maklérskou spoločnosťou EuroFin s.r.o. k poisteniu na rok 2012.
Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Benko, doc. Kolcun
Bod 10: Uznesenia z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia zo 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľované priebežne.
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 2. decembra 2011 o 14:30
hod.

Uznesenia
z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 19.1
Uznesenie per rollam 19.1 zo dňa 17. 10. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo schvaľuje maklérsku spoločnosť na zastupovanie SKSI pri rokovaniach s poisťovňami o podmienkach uzatvorenia rámcovej poistnej zmluvy a činnosti súvisiace s poistením členov SKSI na rok 2012:
a) Eurofinancie, s. r. o.
b) Renomia, a. s.;
c) zdržiavam sa.
Výsledky hlasovania:
a) Eurofinancie, s. r. o.: 10
b) Renomia, a.s.: 0
c) Zdržiavam sa: 1
Uznesenie 19.2
Uznesenie per rollam zo dňa 10. 11. 2011
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo schvaľuje predĺženie Rámcovej poistnej zmluvy s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. pre poistenie
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera na základe ponuky predloženej
dňa 31. 10. 2011, bez vypovedania súčasnej zmluvy ku dňu 15.
11. 2011.
Za:10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.3
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Cmarkovú a Ing. Ďuricu za overovateľov zápisu z 19. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.4
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 19. zasadnutia
Predstavenstva SKSI s doplnením bodov 9.3 až 9.8 do bodu Rôzne.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.5
Predstavenstvo berie na vedomie vyrovnané hospodárenie
Úradu SKSI do 15. 11. 2011
Uznesenie 19.6
Predstavenstvo berie na vedomie vyrovnané hospodárenie
v rámci regionálnych združení SKSI k 31. 10. 2011.
Uznesenie 19.7
Predstavenstvo berie na vedomie informácie o príprave Inžinierskeho dňa s konštatovaním bezproblémového priebehu.
Uznesenie 19.8
Predstavenstvo berie na vedomie termíny a miesta konania
zasadnutí Predstavenstva SKSI v roku 2012:

n

27. január 2012, Bratislava;
23. marec 2012, Žilina;
n 13. apríl 2012, Bratislava.
Uznesenie 19.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o plánovaných
seminároch k právnemu povedomiu členov v januári 2012.
Uznesenie 19.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave Výstavy inžinierskych prác VIP 2011.
Uznesenie 19.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o príprave implementácie Smernice EÚ o energetickej hospodárnosti budov.
Uznesenie 19.12
Predstavenstvo berie na vedomie plnenie uznesení. Priebežne trvajú uznesenia č. 12.14, 15.30, 18.26 a 18.28. Ostatné uznesenia boli splnené.
Uznesenie 19.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o diskusii k autorstvu účastníkov výstavby v časopise Eurostav.
Uznesenie 19.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave a spôsobe predaja a distribúcie noriem STN prostredníctvom Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN).
Uznesenie 19.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o reprezentovaní SKSI na 18. zasadnutí inžinierskych komôr a organizácií krajín
V4 v októbri 2011 vo Wroclawi.
Uznesenie 19.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o slávnostnom
odovzdávaní cien 1. ročníka Inžinierskej ceny súťaže diplomových
prác študentov stavebných, strojníckych a elektrotechnických fakúlt.
Uznesenie 19.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o spolupráci SKSI
pri organizácii seminára proLignum Drevo v meste dňa 24. 11.
2011 v Banskej Bystrici.
Uznesenie 19.18
Predstavenstvo schvaľuje náklady do výšky 5000 EUR na spoločenské časti podujatí organizovaných v rámci regionálnych združení SKSI. Vyššiu čiastku schvaľuje Predstavenstvo SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 19.19
Predstavenstvo schvaľuje polročné odmeny pracovníčok SKSI
podľa predloženého návrhu.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.20
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Čestného členstva SKSI
Dipl.-Ing. Josefovi Roblovi, prezidentovi Európskej rady inžinierskych komôr ECEC.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.21
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Čestného členstva SKSI
Richardovi Coackleymu, prezidentovi Institution of Civil Engineers ICE.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.22
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Čestného členstva SKSI
Dimitarovi Natchevovi, predsedovi regionálnej Komory inžinierov v investičnom projektovaní Sofia KIIP Sofia.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.23
Predstavenstvo schvaľuje používanie loga SKSI k 20. výročiu obnovenia SKSI v období od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.24
Predstavenstvo schvaľuje zásadu zastúpenia v Autorizačnej
komisii SKSI podľa odborných sekcií, zastúpenie v Predstavenstve SKSI a ostatných volených orgánoch podľa regionálnych združení SKSI v pomere k počtu členov.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
n

Uznesenie 19.25
Predstavenstvo schvaľuje zásadu splnomocnenia na Valné
zhromaždenie SKSI 2012: platnosť originálnymi odtlačkami autorizačnej pečiatky a podpismi oboch členov SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.26
Predstavenstvo schvaľuje zásadu: ak člen SKSI vykonával dve
funkčné obdobia za sebou funkciu predsedu SKSI, podpredsedu
SKSI alebo člena Predstavenstva SKSI, predsedu a podpredsedu
volených komisií SKSI a predsedu a podpredsedu výboru RZ,
nemôže na túto funkciu kandidovať vo voľbách 2012 do volených orgánov SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 19.27
Predstavenstvo schvaľuje zásadu predloženia návrhu kandidátky do volených orgánov SKSI na rokovanie členských schôdzí.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.28
Predstavenstvo schvaľuje zásadu zastúpenia regionálnych
združení SKSI v Predstavenstve SKSI podľa percentuálneho podielu počtu členov: RZ SKSI Bratislava: 4 členovia, RZ SKSI Trnava 2 členovia, RZ SKSI Žilina: 1 člen, RZ SKSI Banská Bystrica:
1 člen, RZ SKSI Košice: 3 členovia; počet miest aj s miestami predsedu a podpredsedov SKSI.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 19.29
Predstavenstvo schvaľuje zásadu možnosti vystúpenia kandidátov na predsedu SKSI na Valnom zhromaždení SKSI 2012 a
aj na členských schôdzach regionálnych združení SKSI 2012.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.30
Predstavenstvo schvaľuje doplnenie Štatútu miestneho zástupcu SKSI zo dňa 10. 12. 2010 v článku 5 odsekom 3: „3. Výkazy
činností na odmeňovanie predkladá miestny zástupca najneskôr
polročne“.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.31
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov Regionálnych
združení SKSI dodržiavať zásadu, že pri neplánovaných výdavkoch rozhodujú disponibilní pracovníci (disponujúci) s účtom
Regionálnych združení SKSI do výšky 990 EUR.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.32
Predstavenstvo schvaľuje dobrovoľné členstvo v SKSI nasledujúcim 9 fyzickým osobám a 10 právnickým osobám podľa predloženého materiálu:
Dobrovoľný kolektívny člen (PO) SKSI: Adif s. r. o.; Deutsche
Engineering Consultants s. r. o.; Draškovič s. r.o.; imvia – engineering s. r. o.; J.M.H. s. r. o.; Kelso s. r. o.; Qecc s. r. o.; SIENA, s. r.
o.; TelTemp, s. r. o.; ZJ statik, s. r. o..
Dobrovoľný člen (FO) SKSI: Ing. Marta BABÍKOVÁ; Marián
ČEREVKA; Ing. Zoltán FARKAŠ; Ing. Béla HALÁSZ; Ing. arch. LALÍK Jaroslav; Ing. Vojtech MOZGAY; Ján ONDRIAŠ; Ing. Miloš
PACULÍK; Ing. Pavol POKORÁDY.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.33
Predstavenstvo schvaľuje zahraničnú cestu predsedu SKSI na
Valné zhromaždenie ECEC a 1. Európsky deň inžinierov.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, nehlasoval: 1.
Uznesenie 19.34
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu za mesiace september a október 2011.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 19.35
Predstavenstvo SKSI ukladá predsedom výborov RZ SKSI zaslať
návrhy na nomináciu osôb na ocenenie Čestným uznaním pri
príležitosti 20. výročia obnovenia SKSI spolu so stručným zdôvodnením (max. A4, nie životopis) v termíne do 18. decembra
2011 na e-mailovú adresu Ing. Olšakovskej: olsakovska@sksi.sk.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Uznesenie 19.36
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva nahlásiť Ing.
Olšakovskej návrhy do kandidátok volených orgánov v termíne
do 12. januára 2012.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.37
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov regionálnych združení SKSI nahlásiť v termíne do 27. 1. 2012 na Úrad SKSI konania
členskej schôdze RZ SKSI, ktoré sa uskutočnia v termíne od 30. 1.
2012 do 8. 3. 2012.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 19.38
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI podpísať dodatky k
poistnej zmluve poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone
povolania a dodatok k poistnej zmluve pre poistenie právnej ochrany s plnením v prospech tretej osoby.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Overovatelia: Ing. Edita Cmarková, Ing. Ján Ďurica
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Slávnostné odovzdávanie cien
Dňa 29. novembra 2011 sa konalo slávnostné odovzdávanie
Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2010/2011 (v texte ďalej „Inžinierska
cena“) v bratislavskom sídle jedného z jej zriaďovateľov Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Prítomní boli, okrem autorov ocenených diplomových prác,
aj zástupcovia jej štyroch zriaďovateľov, a to Slovenskej komory
stavebných inžinierov, Slovenského elektrotechnického zväzu –
Slovenskej komory elektrotechnikov, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a
stavebníctva – ABF Slovakia, ktoré je súčasne jej organizátorom,
zástupcovia príslušných vysokých škôl a pozvaní hostia. Súčasťou slávnostného podujatia bola vernisáž výstavy Inžinierska cena
(obrazová prezentácia všetkých diplomových prác prihlásených
do Inžinierskej ceny), hudobný program – kvarteto súboru Technik a pohostenie.
Päťčlenná odborná porota – Ing. Oľga Szabóová (predseda),
Ing. Igor Dula (podpredseda), Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Vladimír Vránsky, Ing. Dušan Polónyi – udelila v tejto celoštátnej súťaži
o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení:
Inžiniersku cenu za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2010/2011 diplomovej práci:
l Kogeneračná výroba s využitím bioplynu
Autor: Ing. Patrik Varga
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marek Hvizdoš, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky
a informatiky
n za progresívne technické a technologické riešenia
využívania biologického odpadu z poľnohospodárskej
živočíšnej a rastlinnej výroby na výrobu elektrickej a tepelnej
energie, prípadne teplej úžitkovej vody,
n vystihnutie súčasného trendu a smerovania k šetreniu
fosílnych palív na získavanie energií z alternatívnych zdrojov.
Odmena: 800,00 EUR

Ďalej odborná porota, udelila tri Čestné uznania (bez udania
poradia), a to:
l Názov diplomovej práce: Návrh mosta na diaľnici D1
ponad Považskú Bystricu
Autor: Ing. Norbert Seman
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: Žilinskej univerzity v Žiline, Stavebná fakulta
n za tvorivý prístup k riešeniu alternatívneho návrhu
nosnej konštrukcie premostenia diaľnice D1 ponad
Považskú Bystricu.
Odmena: 400,00 EUR
l

Názov diplomovej práce: Porovnanie vykurovania,
chladenia domu s tepelným čerpadlom voči plynovému kotlu
so solárnym kolektorom a klimatizačnou jednotkou
Autor: Ing. Martin Dančo
Vedúci diplomovej práce: doc. Ing. Peter Tomlein, CSc.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
n za tvorivý prístup k riešeniu získavanie energií
z alternatívnych zdrojov,
n za preukázanie spôsobu ako pri projektovaní budov a jeho
technických zariadení pristupovať k využitiu alternatívnych
zdrojov získavania energie.
Odmena: 400,00 EUR
l

Názov diplomovej práce: Návrh protipovodňových
opatrení vybraného územia
Autor: Ing. Martin Kohút
Vedúca diplomovej práce: doc. Ing. Kamila Hlavčová, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
n za originálnosť a tvorivý prístup návrhu ekonomicky
nenáročnej a pritom efektívnej metódy zníženia rizika vzniku
vodnej erózie, ako aj zabezpečenie čiastočnej protipovodňovej
ochrany.
Odmena: 400,00 EUR
Porota sa riadila štatútom Inžinierskej ceny a kritériami hodnotenia:
l originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia,
l tvorivý prístup k riešenému problému,
l komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
Zdroj informácií: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a
stavebníctva – ABF Slovakia, január 2012

Výstava Inžinierskych Prác
VIP- ka v klube SKSI na Mýtnej 29, v Bratislave

Koncom minulého roka sa nám podarilo otvoriť už 3. ročník
Výstavy Inžinierskych Prác – VIP-ky. Zámerom zorganizovania
tejto výstavy bola prezentácia inžinierskych prác našich autorizovaných inžinierov. Výstava je stála, je umiestnená v priestoroch
klubu Komory na Mýtnej 29, v Bratislave, na 3. poschodí. Aby sa
docielila aktuálnosť výstavy, nové panely ďalšieho ročníka vystriedajú už vystavované. Naviac, si už vystavené panely môže účastník odniesť po skončení výstavy do svojho ateliéru.

Termín vyhlásenia štvrtého ročníka je oznámený včas, takže pevne verím, že sa nám podarí pokračovať v ďalšom ročníku a založiť
tak možnosť vlastnej ceny SKSI. Preto neváhajte a pošlite svoje
práce. Stačí tak málo, obzrieť sa za svojou prácou a poslať aspoň
jednu na: cmarkova@mail.t-com.sk Je škoda nechať si ju len pre
seba, skúste objaviť tú, ktorá by stála za povšimnutie aj pred kolegami a všetkými účastníkmi, ktorí sa ocitnú v klube Komory v Bratislave.
Ing. Edita Cmarková,
členka Predstavenstva SKSI

VÝZVA

2 % z daní pre OZ TEHLIČKA
Vážené kolegyne, kolegovia,
„Čas uteká podľa toho s kým sme“ (W. Shakespeare), ale podľa
mňa aj podľa toho, ako sa vieme postaviť k nášmu okoliu k našim
blízkym – rodine, kolegom a spolupracovníkom.
Doba, v ktorej sa nachádzame, je charakteristická veľmi rýchlymi zmenami. Zmenami, ktoré prinášajú nové a nové situácie,
zmenami, na ktoré nie je schopný zareagovať ani spoločenský a
sociálny systém a nie sme schopní na ne niekedy zareagovať ani
my.
Z toho vyplývajú mnohé situácie, pri riešení ktorých potrebujeme pomoc. Denne sme svedkami informácií o vážnom zdravotnom stave alebo finančnej situácie toho alebo toho kolegu.
Sme svedkami situácií, keď kolega alebo kolegyňa potrebuje
pomoc blízkej rodiny, spolupracovníkov alebo stavovskej organizácie. Organizácie, ktorá nám pomáha pri našom odbornom raste, háji naše stavovské záujmy. Ale život nekončí vypnutím počítača. Možno pre mnohých sa začína práve v tej chvíli.
Pomoci členom SKSI a ich rodinným príslušníkom slúži občianske združenie Tehlička, ktoré existuje na pôde SKSI.
Za minulý rok sa činnosť OZ Tehlička nevyznačovala veľkou
aktivitou (môj vážny úraz a dlhodobá rehabilitácia, ktorá ešte stále nie je ukončená, ale aj slabá aktivita regiónov). OZ Tehlička
nemá nahrádzať systematickú pomoc. Jedná sa o jednorazovú
pomoc členom SKSI a ich najbližším rodinným príslušníkom.
Použijem ešte jeden citát: „Čo ťa nezabije, to ťa posilní“
(Friedrich Nietzsche).
Preto zmobilizujme svoje sily a skúsme osloviť obchodných
partnerov, zamestnávateľov a pri podávaní daňových priznaní
myslime na svojich kolegov a kolegyne, ktorým by pomoc stavovskej organizácie bola vítaná.
Chod OZ Tehlička je finančne nezávislý od financií Komory.
Členovia OZ Tehlička pracujú bez nároku na finančnú odmenu. Z financií OZ Tehlička sú okrem pomoci hradené len nevyhnutné náklady spojené s nutnou agendou OZ – účtovníctvo,
daňové priznanie, pošta. Všetky informácie sú prístupné na webe.
Doterajší členovia OZ Tehlička predstavujú zastúpenie z každého regiónu Slovenska a ich podnety sú vítané, tak isto ako je
vítaný každý člen SKSI, ktorý je ochotný pomôcť.
Zároveň Vás chceme už teraz touto cestou poprosiť o pomoc vo forme 2 % príspevku z daní za rok 2011 na konto OZ
Tehlička. Na web stránku Tehličky sa dostanete priamo z webu
stránky Komory.
Na tejto stránke sú zverejnené všetky údaje administratívne, údaje o poslaní, činnosti, o čerpaní finančných
prostriedkov, o tom komu a ako sa pomohlo a kto pomohol
Tehličke.
S nádejou, že Tehlička bude plniť svoje poslanie Vám
všetkým vopred ďakujem.
Ing. Jaroslav Konečný, Aut. Ing.
predseda OZ Tehlička

VÝZVA

Jubilanti
Január 2011
Ing. Július Berith, Ing. Vladimír Bubniak,
Ing. Anna Cillerová, Ing. Jozef Čulen, František Čus,
Ing. Jozef Depta, Ing. Petr Fryčák, Ing. Anton Galas,
Ing. František Girmala, Ing. Peter Glaus, Ing. Karol Grohman,
Ing. Štefan Gyűrösi, Ing. Pavol Hanulík, Ing. Alexander Horváth,
Ing. Alena Hroncová, Ing. Jozef Chrenko, Ing. Anton Jamsila,
Ing. František Janics, Ing. Ján Kačmarík, Ing. Vladimír Kakalejčík,
Ing. Štefan Karácsony, PhDr. Mária Kociánová, Štefan Kohút,
Ing. Miroslav Kovanič, Dpt. Jaroslav Lauro, Ing. Štefan Lejko,
Vladimír Loncko, Ing. Ondrej Mistrík, Peter Mišík,
Ing. Vladimír Molčan, Ing. Anton Mrázik, Ing. Tibor Petrík,
Ing. Jiří Podroužek, Ing. Štefan Pokrivčák, Ing. Vladimír Potančok,
Ing. Eva Rabajdová, Ing. Ladislav Richman, Ing. Andrej Smolej,
Ing. Magdaléna Šimkaninová, Ing. Peter Šoltés,
Ing. Miroslav Štefanovič, Ing. Anton Šupák, Ing. Pavel Takáč,
Ing. Ľudmila Trnková, Ing. Pavol Tužinčin, Ing. Ivan Vojtech,
Ing. Dušan Zbortek, Ing. Fedor Zverko

Február 2011
doc. Ing. Ladislav Adamča CSc., Ing. František Augustinič,
Ing. Štefan Beleš, Ing. Žigmund Bugár, Ing. Jaroslav Devečka,
Ing. Ľubomír Dibdiak, Ing. Vladimír Dovica, RNDr. Juraj Druga,
Ing. Alžbeta Dugasová, Mária Dzuriková, Ing. Miroslav Hanák,
Marián Hancko, Ing. Eleonóra Hasenöhrlová,
Ing. Alexander Havrilla, Ing. Dušan Hraško, Ing. Robert Hromada,
Ing. Martin Izák, Ing. Pavol Jantošovič, CSc.,
doc. Ing. Ján Kanócz, CSc., Ing. Juraj Keresteš,
Ing. Juraj Kianička, Ing. Rudolf Koma, Ing. Ladislav Komlóssy,
Ing. Karol Kristína, doc. Ing. Oto Makýš, PhD.,
Ing. František Mišík, Ing. Emil Miškov, Ing. Jozef Mlynár,
Ing. Marián Mošať, Ing. Josef Naništa, Veronika Pakošová,
Ing. Peter Pindroch, Ing. Vladimír Porubský, Ing. Jozef Rezník,
Ing. Ladislav Sándor, Ing. Štefan Senaj, Jiří Slezák,
Ing. Vladimír Steiner, Ing. Július Streďanský, Ing. Vladimír Števo,
Ing. Slavko Žilinčík, Mgr. Katarína Žirková

Marec 2011
Ing. Ľubomír Bajaník, Ing. Dušan Balušík, Ing. Viktor Bedej,
Ing. Vladimír Berdák, Ing. Helena Bothová,
Ing. Marcela Bukovinská, Ing. Ján Cigánek, Ján Cirák,
Ing. Roman Čislák, Ján Čunta, Ing. Erich Dressler,
Ing. Ľubica Dulová, Ing. Bohuslav Finta, Ing. Stanislav Gabryš,
Ing. Gabriel Galeštok, Ing. Stanislav Hatiar, Ing. Roman Hronský,
Ing. Juraj Hrvoľ, Vladimír Chovanec, Ing. Ladislav Jágerský,
Ing. Cyril Jakubík, Ing. Emil Kapko, Ing. Jozef Kapusta,
Ing. Alexander Kerni, Ing. Cyril Kiršner, Ing. Jozef Kollár,
Ing. Miroslav Kováčik, Ing. Marian Kubasák, Dionýz László,
Milan Lauš, Ing. Gertrúda Létayová, Ing. Jozef Majer,
Ing. Pavol Matrka, prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., Ing. Peter Novák,
Ing. Alojz Papp, prof. Ing. Ľudovít Rondoš, CSc.,
Ing. Zoltán Samarjay, Ing. Ján Sebíň, Ing. Ján Seduch,
Ing. Svetozár Sládek, prof. Ing. Jiří Stráský, CSc., P.E.,
Ing. Marta Šplhová, Ing. Miroslav Štrba, Ing. Dušan Tichý,
Ing. Július Tomčík, PhD., Ing. Hildebrand Užovič,
Ing. Dušan Valent, Ing. Anton Világi, Ing. Alexander Volšik,
Ing. Michal Zavacký, Ing. Peter Zavodnov

Apríl 2011
Ing. Ivan Babiak, Ing. Pavol Babík, Ing. Danka Barloková, PhD.,
Ľubomír Bečka, Ing. Ivan Belák, Ing. Ján Bielický, Oliver Brodňan,
Ing. Juraj Demko, Ing. Milan Droppa, Dpt. Jozef Dugovič,
Ing. Mgr. Ján Ďurina, Ing. Jaroslav Ďurmek,
Ing. Alexander Ekstein, Ing. Peter Federič, Ing. Július Furmaník,
Ing. Ján Giba, prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD.,
Ing. Michal Kandala, Ing. Jozef Kolárik, Ing. Václav Kořínek,
Marek Kováčik, Ing. Katarína Lacková, Ing. Rudolf Lachkovič,
Ing. Peter Lopeň, Ing. Július Mihaľ, Ing. Petr Musil,
Ing. Juraj Paľo, Ing. Eva Petrášová, RNDr. Ivan Pivoluska,
Ing. Dušan Polónyi, Stanislav Pršek, Ing. Jozef Ruščák,
Ing. Ján Rybár, Ing. František Skrežina, Ing. Dominik Slušný,
Ladislav Szabó, Ing. Oľga Szabóová, Dušan Šlauka,
Ing. František Šuppa, Ing. Marian Trník, Ing. Jozef Varhaník,
Ing. Jaroslav Vida, Ing. Bernardína Vojteková, Ing. Ignác Vorobeľ,
Ing. Ján Voskár, Ing. Alexej Zavodnov

Máj 2011
Ing. Peter Baco, Ing. Štefan Bagin, Ing. Juraj Bodó, Juraj Both,
Ing. Milan Čaprnda, EURING, PhD., Ing. Tibor Čopák,
Ing. Peter Čulen, Ing. Peter Dolhý, doc. Ing. Karol Dostál, CSc.,
Ing. Juraj Džugan, Ing. Stanislav Fedor, Ing. Zoltán Fekete,
Ing. Jozef Ferenčík, Ing. Miroslav Gromada, Ing. Marián Gulik,
Ing. Emil Hubinský, Ing. Slavomír Huťka, Ing. Miloš Chalupník,
Ing. Martin Jambrich, Ing. Anna Jarošová, Ing. Marián Jedlovský,
Ing. Ivan Kadlečík, Ladislav Kalaber, Ing. Jozef Kapa,
Ing. Imrich Kovács, Ing. Dušan Králik, Stanislav Krejčí,
Ing. Štefan Kriška, Ing. Juraj Lovich, EURING, Ing. Anton Lukáč,
Ing. Jozef Malovec, Ing. Mária Mikulová, Ing. František Milata,
Ing. Jaroslav Mundier, Ing. Martin Palaj, Ing. Ladislav Pápay,
Ing. Vladimír Pisarík, Ing. Stanislav Procházka, Ing. Jozef Puškár,
Ing. Florián Raček, Jolana Schwarcová, Ing. Tibor Tricko,
Milan Zajac

Jún 2011
Ing. Peter Bandler, Ing. Robert Bernát, Ing. Tibor Búzik,
Ing. Vladimír Čepela, Ing. Vladimír Fabianek, Ing. Anton Fekete,
Ing. Ján Gajdoš, Ing. Miroslav Gálik, Ing. Viliam Gerbel,
Ing. Igor Gunár, Ing. Jaroslav Hodák, Ing. Jiří Hoďánek,
Milan Hužvár, Ing. Štefan Choma, Ing. Irina Jakušová,
Ing. Imrich Juríček, Ing. Jozef Katreniak, Ing. Anna Kollárová,
Ing. Vladimír Kovalčík, Pavel Krčík, Ing. Miroslav Kruľák,
Ing. Ján Kútik, Ing. Karol Mahr, Ing. Stanislav Mečiar,
Ing. Ladislav Mikolaj, Ing. Pavol Mišovie, Ing. Ján Mlynarčík,
Ing. Juraj Olbřímek, PhD., Ing. Drahoslav Paška, Ing. Ján Pavlík,
Ing. Anton Pavúk, doc. Ing. Sergej Priganc, PhD.,
Ing. Ján Remko, Ing. Emil Rusko, Ing. Vladimír Sivok,
Ing. Karol Slovinec, Ing. Stanislav Smrek, Ing. Milena Soldová,
Ing. Ján Soták, Ing. Marian Šestko, Ing. Hynek Šutovský,
Ing. Alžbeta Thomková, Ing. Pavel Titl, Ing. Ján Tkáč,
Zdenko Tomus, Ing. Peter Valent

Júl 2011
Ing. Jozef Bizub, PhD., Ing. Patrik Bošácky, Ing. Zoltán Csölle,
Ing. Jozef Čuj, Ing. Ladislav Čuri, Ing. Pavel Ehrenwald, PhD.,
Ing. Milan Filip-Bujnáček, Ján Fűzék, Ing. Alexander Gubric, CSc.,
Ing. Peter Hašan, Ing. Marian Hronec, Ing. Jozef Hruška,
prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc., Ing. Ladislav Kažimír,
Ing. Igor Knietel, Ing. Igor Koštial, Ing. Viliam Kováčik,
Ing. Ján Kružel, Ing. Dušan Kubiňák, Ing. Jozef Kuzma, EURING,
Ing. Štefan Kysel, Ing. Jozef Lenčéš, Ing. Ivan Macháč, PhD.,
Ing. Jozef Mihal, Ing. Ján Molnár, Ing. Pavol Moťovský,
prof. Ing. Jozef Oláh, CSc., Ing. Dušan Oško, Eleonóra Pavlanská,
Ing. Peter Pejko, Ing. Roman Plšek, Ing. Alexander Póčik,
Ing. Jaroslav Potičný, Ing. Ján Ralbovský, Ing. Ján Slúka,
Ing. Michal Sobota, Ing. Ján Straka, Ing. Pavol Štofko,
Ing. Dušan Takáč, Ing. Miloslav Taraš, PhD., Ing. Róbert Végh,
Ing. Vladimír Vyšný

August 2011
Ing. Branislav Adámek, Ing. Viliam Bátory, Ing. Ján Bereš,
Ing. Milan Boháčik, Ing. Ľubomír Bojnák, Mihály Botló,
Ing. Janka Brázdilíková, Ing. Ľubomír Candrák, Eva Csákváriová,
Ing. Ladislav Czuczor, Ing. Mária Ďurčáková, Ing. Peter Elek,
Ing. František Felc, Ing. Ivan Fischer, Ing. Peter Franko,
Ing. Miroslav Gajdoš, Ing. Jozef Gejdoš, Ing. František Háber,
Ing. Mária Harišová, Ing. Peter Horský, Ing. Dušan Jasečko,
Valentin Jefremov, Ing. Rudolf Kassay, Ing. Ivan Klein,
Ing. Ján Korytár, Ing. Vladimír Kovalčík,
Ing. Magdaléna Kroupová, Ing. Jaroslav Kurňava,
Ing. Štefan Kvasnica, Ing. Blažej Lakoštík, Ing. Štefan Lašán,
Ing. Gabriel Luby, Pavol Malina, Peter Maruša, Ing. Ján Mihalovič,
Ing. Janka Mrázová, Ing. Pavel Nádaský, PhD., Ing. Miloš Nevický,
PhD., doc. Ing. Milan Nič, PhD., Ing. Marián Pavlík,
Ing. Milan Pobiecky, Ing. Pavel Polák, Ing. Rudolf Rakovský,
doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Ing. Jozef Ružanský, PhD.,
Ing. Vojtech Sirota, Janka Stoklasová, Ing. Peter Štecko,
Ing. Jozef Tinák, Ing. Milan Tirpák, Ing. Štefan Turňa,
Emil Vanko, Ing. Milan Viskup
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September 2011

Ing. Štefan Kollár, Ing. Michal Koscelanský, Ing. Vladimír Kováč,
Ing. Alžbeta Kramárová, Ing. Ján Kuklinca, Ing. František Kyseľ,
Ing. Jozef Machala, Ing. Martin Marcinčák, Ing. Juraj Marton,
Ing. Miroslav Mažgút, Ing. Margita Michalcová,
Ing. Magdaléna Milanová, Ing. Mária Náglová, Ing. Marcel Novák,
Ing. Pavel Olšovský, Ing. Ernest Piršel, Štefan Pogač,
Ing. Milan Pohlod, Ing. Vladimír Popovič, Ing. Pavel Pszota,
Ing. Milan Seležán, Dušan Slašťan, Ing. Mikuláš Sojka,
Ing. Peter Somorovský, Ing. Valéria Šepáková, Ing. Ľubomír
Šimlovič, Ing. Martin Švec, Ing. Pavol Zachar

Ing. Ivan Andrejčík, Ing. Zoltán Béreš, Ing. Jozef Bežo,
Ing. Bohumil Bohunický, Ing. Viera Brestovská, Ing. Peter Bugaj,
Ing. Marta Cesnaková, Ing. Ľudovít Černáček, Ing. Peter Dinga,
Ing. Milan Držka, PhD., Ing. Anton Dudrík, Ing. Dušan Duvač,
Ing. Vladimír Farár, Ing. Pavel Gombita, Ing. Eduard Halinkovič,
Ing. Mária Hudáková, Ing. Anna Huštáková, Ing. Ondrej Kalina,
Ing. Dušan Kardoš, Ing. Igor Kintler, Ing. Viťazoslav Korenko,
Ing. Tomáš Kurilla, Ing. Oto Macko, Ing. Peter Markovič,
Ing. Pavel Matta, Ing. Jozef Meliš, Ing. Milan Mlich,
Ing. Ladislav Nemec, Gabriel Papp, Ladislav Pazdera,
Ing. Vladimír Privrel, Ing. Marta Skalská, Adam Sokyra,
Darina Strešňáková, Erika Szabadosová, Ing. Miroslav Šalát,
Ing. Jozef Tomáš, Ing. Ján Tomaščín, Ing. Mária Uhrinová,
Ing. Libor Vacval

December 2011
Dávid Alexa, Ing. Magdaléna Bošková, Ing. Ján Briatka,
Ing. Vladimír Budinský, Ing. Jozef Cakoci, Ing. Valter Demko,
Ing. Veronika Domoráková, Ing. Karol Gábriš, Ing. Michal Gaj,
Ing. Miroslav Gašparík, Ing. Štefan Hajko, Ing. Rudolf Hepner,
Ing. Ondrej Hiadlovský, Ján Holka, Ing. Rudolf Chovaňák,
Eva Knechtsbergerová, Mikuláš Koóš, Ing. Ctibor Kostúr,
Ing. Boris Krošlák, Ing. Ladislav Kugelmann, Ing. František Lužica,
Ing. Zdenka Makarová, Ing. Vlasta Martinická,
Ing. Jaromír Mihalik, Ing. Štefan Orosz, Ing. Dušan Orság,
Ing. Vladimír Pauer, Ing. Milan Pavlenda, Ing. Pavol Petrík,
Ing. arch. Stanislav Pšenčík, Ing. Pavol Ramazetter,
Ing. Ján Reffek, Štefan Salay, Ing. Fedor Siváček,
Ing. Patrícia Suchánková, Ing. Helena Šimlovičová,
Ing. Štefan Vadina, Ján Valušiak, Ing. Peter Varga,
Ing. Štefan Varga, Ing. Jozef Zárecký,
Ing. Stanislav Zdichavský

Október 2011
Ing. Natália Baranová, Ing. Peter Blénessy, Ing. Milan Bohdal,
Ing. Vladimír Čulen, Ing. Zuzana Faborová, Ing. Mirko Gallay,
Ing. Martin Grofčík, doc. Ing. František Hájek, PhD.,
Ing. Július Haringa, Ing. Ladislav Hatiar, Ing. Michal Hojčka,
Ing. Ľubor Horal, Ing. Ján Hyben, Ing. Stanislav Chmelo,
Ing. František Kinčeš, Ing. Albert Kovaľko, Milan Kubiatko,
Ing. Ľubomír Kučera, Ing. Ondrej Kupčo, Karol Litecký,
Ing. Jozef Matejovič, Ing. Štefan Matulík, Ing. František Mihalič,
Ing. Pavol Peciar, Pavel Pilka, Ing. Ján Potočiar, Anna Poušová,
Ing. Petr Ramík, Ing. Jozef Schlosser, Ing. Ján Siakeľ,
Ing. Jozef Sobek, Ing. Klára Stankovská, Ing. Miroslav Šagáth,
Ing. Jarmila Škodná, Ing. Jozef Vass, Ing. Juraj Víťazka,
Ing. Jozef Zubko

Poznámka:
jubilantov – členov SKSI
zverejňujeme v Inžinierskych informáciách,
ak dosiahnu 55 rokov,
len pri okrúhlych výročiach – po piatich rokoch.

November 2011
Ing. Michal Alexa, Ladislav András, Ivan Báb, Ing. Vojtech Barczi,
Janka Borovičková, Ing. Ondrej Bursa, Ing. Imrich Čizmádia,
Ing. Ľuboš Čižmár, Ing. Jozef Dobrotka, Ing. Štefan Duba,
Ing. Anna Federičová, Ing. Ladislav Ferencz, Ing. Werner Frank,
Kamil Hrnko, Ing. Dušan Jankovič, Ing. Peter Janov,

Vzor vyplnenia poštovej poukážky na úhradu členského príspevku pre rok 2012
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Vážená pani, Vážený pán,
spoločnosť EuroFinancie, s. r. o. bola rozhodnutím Predstavenstva Slovenskej komory stavebných inžinierov poverená aj v roku 2012 zastupovaním členov Slovenskej
komory stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) vo veci zabezpečenia poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním služieb autorizovaných
stavebných inžinierov zapísaných v zozname autorizovaných stavebných inžinierov, na ktoré je poistený oprávnený platným autorizačným osvedčením vydaným na základe
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“), právnických osôb,
stavbyvedúcich, osôb vykonávajúcich stavebný dozor a osôb oprávnených vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov, ktorým SKSI vydala osvedčenie
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona, ktorí sú zároveň dobrovoľnými členmi SKSI, poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania podľa § 179 Zákonníka práce, poistenie zodpovednosti znalcov z odboru stavebníctva súčasne poistených ako autorizovaný stavebný inžinier, ako i
vedením a spracovaním poistného záujmu SKSI.
Poistná zmluva č. 411 011 381 pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera a ďalšie poistenia ako aj poistná
zmluva č. 080000675 pre úrazové poistenie menovaných osôb uzatvorená so spoločnosťou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ako poisťovateľom je platná aj pre rok 2012.
Člen SKSI má možnosť výberu z viacerých alternatív poistenia uvedených v prílohe.
Poistenie právnej ochrany je dobrovoľné a členovia SKSI majú možnosť výberu z dvoch poistných zmlúv. Poistná zmluva č. 1050059742 pre poistenie právnej ochrany
uzavretej s Wüstenrot poisťovňa, a.s. ako poisťovateľom alebo č. 38000 pre poistenie právnej ochrany s plnením v prospech tretej osoby uzavretej s D.A.S. poisťovňa
právnej ochrany, a.s. ako poisťovateľom. Sadzby poistného sú súčasťou prílohy.
Poistený vstupujúci do poistenia dňom 1. 1. 2012 je poistený do 31. 12. 2012 ak uhradí poistné tak, aby bola platba pripísaná na účet najneskôr 31. marca. Po
tomto termíne je začiatkom poistenia prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo poistné pripísané na účet (rozhodujúci je dátum pripísania platby, nie jej odoslania)
a poistený uhrádza alikvotnú časť poistného za celé mesiace poistného obdobia, zaokrúhlenú na celé euro nahor, s poistným krytím odo dňa pripísania poistného na náš
účet.
Napriek možnosti uhradiť poistné do 31. 3. 2012 so začiatkom poistenia od 1. januára, odporúčame Vám realizovať úhradu čo najskôr, nakoľko poistné krytie
vzniká dňom pripísaním poistného na účet a poisťovateľ nie je povinný zaplatiť poistné plnenie za nároky uplatnené pred dňom prijatia platby.
Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na stavebnej dokumentácii do výšky 10 % Vami zvolenej poistnej sumy.
V priebehu roku si môžete zvýšiť poistnú sumu, rozšíriť územnú platnosť i jednorázovo poistiť individuálnu zákazku.
Pre rok 2012 sme pre Vás pripravili n o v i n k y , ktorými by sme chceli urýchliť a sprehľadniť proces poistenia. Pokiaľ máme k dispozícii Vašu e-mailovú adresu,
nezabudnite ju uviesť v návratke, dostanete od nás e-mail s informáciou o pripísaní poistného na bankový účet, a v prípade súladu platby s údajmi na návratke Vám
potvrdíme Vami zvolené poistenie.
Ak si v návratke zvolíte možnosť zasielať dokumenty výlučne elektronicky, zašleme Vám poistný certifikát a potvrdenie o úhrade na Vašu e-mailovú adresu.
Dokumenty budete mať k dispozícii v priebehu niekoľkých dní po uhradení poistného. Tento spôsob zasielania je rýchly, šetrný k životnému prostrediu a Vy si môžete
vytlačiť poistný certifikát podľa Vašich potrieb, prípadne ho ďalej poslať elektronicky. Poistný certifikát slúži predovšetkým na preukázanie uzatvorenia poistenia pre tretiu
stranu a jeho elektronická verzia prestavuje plnohodnotnú a predovšetkým rýchlu alternatívu.

VARIABILNÝ SYMBOL:
Autorizovaní stavební inžinieri uvedú prvé štyri číslice registračného čísla
Stavbyvedúci a osoby vykonávajúce stavebný dozor celé evidenčné číslo
Osoby oprávnené vydávať certifikáty o energetickej hospodárnosti budov celé
evidenčné číslo
Znalci číslo, pod ktorým sú zapísaní v zozname znalcov
Právnická osoba uvádza IČO spoločnosti
Pre poistenie právnej ochrany rovnaké číslo ako pre poistenie zodpovednosti
Pre úrazové poistenie rovnaké číslo ako pre poistenie zodpovednosti

ČÍSLO ÚČTU:

2541653257/0200

vedenom v pobočke VÚB, a .s

KONŠTANTNÝ SYMBOL:

3558

ŠPECIFICKÝ SYMBOL PLATBY:
číslo z tabuľky sadzieb pre príslušné poistenie

Kontaktná adresa: EuroFinancie, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina
V prípade nejasností alebo otázok sa na nás obráťte, najlepšie e-mailom na adresu: sksi@euro-financie.sk. Na Váš e-mail Vám rád odpíše alebo telefonický dopyt na tel.
čísle: 0911 428409 odpovie Ing. Ivan Tain, prípadne ktokoľvek z nášho tímu na tel. čísle: 041 5007 182, resp. 0915 727 085.
Ročné poistné uvedené v tabuľkách sadzieb poistného tvoriacich prílohu uhraďte najlepšie prevodom z bankového účtu alebo vkladom v hotovosti v niektorej z pobočiek VÚB, a.s.
Platbu poštovým peňažným poukazom neodporúčame. Pošta zmení platobné symboly a my nevieme platbu priradiť!
Z dôvodu zabezpečenia presnej a rýchlej identifikácie Vašej platby a zaslania dokumentov je súčasťou listu návratka, v ktorej uveďte, okrem kontaktných údajov, Vami zvolenú výšku
poistnej sumy, spoluúčasť, územný rozsah, tomu zodpovedajúce ročné poistné a špecifický symbol. Návratku zašlete najrýchlejšie e-mailom, prípadne faxom alebo poštou na našu
kontaktnú adresu. Odkaz na elektronickú návratku nájdete aj na našej webovej stránke www.euro-financie.sk, odkiaľ ju po vypísaní údajov priamo odošlete. Na Vašu adresu uvedenú
v návratke Vám následne zašleme potvrdenie o úhrade a poistný certifikát.
V roku 2012 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. opäť poisteným členom SKSI poskytne:
a) 20 % zľavu pre komplexné poistenie malých podnikateľov, po ktoré je k PZ evidovaný bezškodový priebeh
b) 20 % zľavu na poistenie rodinného domu, domácnosti a zodpovednosti za škodu po celú dobu poistenia, po ktoré je k PZ evidovaný bezškodový priebeh

Ing. Júliana Vráblová, MBA
konateľka
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edit Bank
Bankové spojenie: UniCr
niCredit
Bank, a. s., Krížna 50, Bratislava
Názov účtu: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 810 05 Bratislava
2/1
111
Číslo účtu: 66 03 98 20 1
12
11
*Konštantný symbol: 0558
*Variabilný symbol:
vé 4-číslie z aut
orizačne
– autorizovaní inžinieri – pr
prv
autorizačne
orizačnejj pečiatky
– dobrovoľní členovia – rodné číslo
O
– právnická osoba – IČ
IČO
*Špecifický symbol: 0300
77 9022
IČO: 30
307
DIČ: 2020809692
111 0000 0066 0398 20
12
IBAN: SK29 1
11
201
BIC: UNCRSKBX

!!! UPOZORNENIE PRE ČLENOV SKSI !!!
Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a článku 8 Štatútu
SKSI:
n Členovia Komory sú povinní prispievať na činnosť orgánov Komory. Jednotný základný príspevok platia všetci členovia Komory
do 31. januára príslušného roku. Povinní členovia – autorizovaní inžinieri platia aj ďalší príspevok do 30. júna príslušného roku.
n Výšku zápisného, základného a ďalšieho príspevku určuje Valné zhromaždenie. Čestný člen je oslobodený od platenia príspevkov.
n Základný a ďalší príspevok môže na odôvodnený písomný návrh člena Predstavenstvo Komory znížiť, odpustiť alebo povoliť
splatenie v splátkach, ak navrhovateľ preukázal sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný
obdobný vážny dôvod. Nedostatok práce, platobná neschopnosť a iná obdobná podnikateľská nespôsobilosť, ani nezamestnanosť
nie je dôvodom na zníženie alebo odpustenie základného a ďalšieho príspevku alebo na povolenie jeho platenia v splátkach.
n Ak sa člen omešká so zaplatením príspevku na činnosť orgánov Komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatí ho ani do jedného
mesiaca po tom, čo ho na to Komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia, bude vyčiarknutý zo
zoznamu alebo z evidencie dobrovoľných členov.
n Člen, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných inžinierov alebo z evidencie DČ na vlastnú žiadosť (priebežne počas
celého roka) alebo z dôvodu neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne, t. j. do 31. januára príslušného roka, bude
mať zablokovaný SÚTN-om prístup k normám.
n Člen, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných inžinierov z dôvodu neuhradenia členského príspevku v stanovenom
termíne, uhradí okrem členského aj zápisné vo výške 116 EUR.
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