
1

ÈÍSLO 2/2005

Máj – júl 2005 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

Vážení kolegovia, kolegyne,

postupne Vás informujeme zverejňovaním zápisov a uznese-
ní zo zasadnutí Predstavenstva SKSI o činnosti v Komore.

Na podnet viacerých z Vás – ktorí tvrdíte, že zápisy sú veľmi
strohé a informujú len okrajovo o priebehu zasadnutí – budem
priebežne pripájať môj komentár k priebehom zasadnutí a tiež
celkovo k životu v Komore.

Aj keď sa budem snažiť o objektívny a pragmatický náhľad,
isto sa nevyhnem aj subjektívnym pohľadom – preto dávame
možnosť prihovoriť sa aj členom Predstavenstva, predsedom
jednotlivých volených orgánov a samozrejme všeobecne -
všetkým členom. Môže sa to zdať duplicitná práca – veď túto
úlohu spĺňa Diskusné fórum na webovej stránke, ale musíme jed-
noznačne konštatovať, že konzervatívna tlačená forma je stále
potrebná a len postupne nastupuje progresívna forma internetu.

Všeobecne o rokovaniach na zasadnutiach Predstavenstva
Pred 8. zasadnutím v Žiline som si prešiel zápisy od začiatku

činnosti tohto Predstavenstva – od 14. 05. 2004. Hneď na 1.
zasadnutí všetci členovia deklarovali ochotu vynaložiť svoje sily
na plnenie základných úloh stanovených Valným zhromaždením
v apríli 2004 v Bratislave:

a) úpravu vnútorných poriadkov v dôsledku zákona č. 624/
2004 Z. z., ako novely zákona č. 138/1992 Zb. o autorizova-
ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,

b) zaistenie činnosti v odborných sekciách, s rozhodovacou
právomocou na regionálnych združeniach,

c) vytvorenie dobrovoľného systému vzdelávania, s výraz-
nou podporou elektronického kontaktu,

d) uzavretie kontroly hospodárenia v komore.
Úlohou predsedu SKSI malo byť predovšetkým zjednotiť sily

v Predstavenstve a v celej komore do silného celku, ktorý bude
zastupovať a chrániť záujmy členov a dobudovať Úrad komory
na profesionálne pracovisko.

Po jednom roku musím, žiaľ, konštatovať, že predsavzatia sa
mi darí plniť len sčasti. Názory v Predstavenstve, predovšetkým
na rozhodujúce problémy, sa zjednocujú veľmi pomaly, častokrát
sa dokonca rozchádzajú tak diametrálne, že treba hovoriť o mini-
málne dvoch prúdoch v nazeraní na činnosť Komory v budúcnosti.

V rokovaniach Predstavenstva sa zhruba až 80 % času venuje
rozpočtu, kontrole hospodárenia, potom doplnenej kontrole
hospodárenia, ďalej obnovenej kontrole hospodárenia, rokova-
ciemu poriadku, návrhu zmeny rokovacieho poriadku a podob-
ným, nazvime to organizačným problémom.

Predstavenstvo pre krátkosť zostávajúceho času málo disku-
tuje, nerieši koncepčné problémy, málo sa diskutuje o vzdeláva-
ní na technických univerzitách, prípadne usmernení tohto vzde-
lávania pripomienkovaním študijných programov, málo sa dis-
kutuje o vývoji všeobecne v našom odbore, rozvoji techniky,
o súčasnom stave v používaní technických noriem a ďalších pál-
čivých problémoch, ktoré patria do vienka Predstavenstvu.

Súhlasím s Vami, čitateľmi zápisov zo zasadnutí Predstavenstva,
že po ich prečítaní, slušne povedané, vzniká málo lichotivý obraz
o činnosti tohto najvyššieho výkonného orgánu našej Komory.

Rozhodne sa dosiahli aj úspechy – napr.:
� komplexné architektonické služby pre našich inžinierov

(aj keď časti Predstavenstva sa to zdá prílišná liberalizácia
a asi ohrozenie tých, ktorí tieto osvedčenia už vlastnia),
� účasť Komory v návrhu zákona o vydávaní osvedčení
o energetickej hospodárnosti budov,
� dohoda so Slovenským ústavom technickej normalizácie
o čiastkovom využívaní noriem na webovej stránke komory
s možným rozšírením podľa úspešnosti záujmu členov,
� autorizovaní inžinieri a v súčasnosti aj stavbyvedúci
a stavební dozori môžu využiť výhodnú hromadnú poistku
zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti
s výkonom povolania,
� dobrá spolupráca so susednými zahraničnými komorami,
� vzájomné pochopenie so Slovenskou komorou architektov,
� rešpektovanie Komory na Ministerstve výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Na Úrade komory sa musí odstrániť viacero nedostatkov,

aby plnilo funkciu profesionálneho pracoviska.

8. zasadnutie Predstavenstva 27. 06. 2005 v Žiline
K predloženému programu rokovania došlo niekoľko návr-

hov na zmenu. Po diskusii sa prijal program s rozhodujúcimi bod-
mi na začiatku rokovania.

Návrhy vnútorných poriadkov SKSI
Prerokovanie tohto bodu viedla JUDr. Kopšová – uviedla, že

otázka orgánov nad rámec zákona je na dohode členov (Dozor-
ná rada, Správna rada, Etická rada).

Po dlhšej diskusii sa prijali uznesenia tak, aby konečný text pre
rokovanie Valného zhromaždenia bol pripravený do 30. 09. 2005.

Pre tento bod je pripojená samostatná informácia.
Pri pripomienkovaní návrhu predložených vnútorných poriad-

kov majte na zreteli, že netreba členom predpisovať povinnosti
nad rámec zákona, treba jednoznačne vymedziť kompetencie
všetkých volených orgánov – práva, ale aj povinnosti a zodpo-
vednosť, treba stanoviť vzťahy medzi Úradom komory a regio-
nálnymi združeniami.

Správa na overenie výsledkov hospodárenia SKSI
v roku 2004
Predstavenstvo uznesením 7.9 schválilo komisiu na overenie

výsledkov hospodárenia za rok 2004 a prvý štvrťrok 2005. Ko-
misia v zložení – Ing. Antol, Ing. Hudoba, Ing. Kyseľ, Ing. Lehoc-
ký, Ing. Lužica, Ing. Mišík (záverečného rokovania 22. 06. 2005
sa nezúčastnil Ing. Hudoba) predložila Správu s rozčlenením:

A. Výsledky hospodárenia SKSI v roku 2004
B. Hlavné nákladové položky, ktorými došlo k prekročeniu

rozpočtu.
Návrh uznesenia
Správa bola rozposlaná z kancelárie regionálneho združenia

v Trnave členom Predstavenstva a ešte pred prerokovaním na
predstavenstve členom Dozornej rady. Podpredseda Dozornej
rady Ing. Petráš iniciatívne rozposlal neprerokovanú správu aj
členom Správnej rady, takže mnohí ju máte k dispozícii.

Správa bola – z môjho, teda subjektívneho pohľadu, zaují-
mavo členená po nákladových položkách:

� plán a Sk
� skutočnosť b Sk
� rozdiel c Sk
Položky s plánovaným nákladom nula slovenských korún boli:
� odborné publikácie,
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� internet a web,
� pečiatky,
� príspevok na poistenie autorizovaným inžinierom poiste-

ným cez hromadnú poistku.
Tieto položky patria ale k základným činnostiam, ba povin-

nostiam Komory a náklady boli nemalé.
Vyvstávajú otázky:
1) Mohol byť výsledok iný, ako s deficitom?
2) Ako sme mohli schváliť rozpočet na Valnom zhromaždení

s toľkými nulovými položkami pre základné činnosti komory?
Poznamenávam, že návrh rozpočtu na rok 2004 pripravili

prednostovia regionálnych združení s riaditeľom úradu: Ing. Ky-
seľ (za Ing. Petráša), Ing. Zvolenský, doc. Kolcun, doc. Gramblič-
ka, Ing. Mozgay (ospravedlnený Ing. Ďurica).

Snáď nebol šťastný ani vývoj počtu položiek v rozpočte –
v minulosti bol rozpočet so štyrmi až šiestimi položkami (v per-
centuálnom, ani nie v korunovom vyjadrení), potom mal rozpo-
čet 63 položiek, v roku 2004 mal 24 položiek, v roku 2005 má
rozpočet 49 položiek, pričom účtovná evidencia sa vykonáva
v 80-tich položkách.

Na rokovaní som citoval uznesenia a dátumy, v ktorých boli
Predstavenstvom schválené komisiou uvádzané položky ako
prekročenie rozpočtu.

Sporné a zatiaľ nepodložené zostali nákladové položky –
poštovné a telefóny.

Predstavenstvo uložilo predsedovi, aby zabezpečil zdôvod-
nenie prekročenia nákladov voči schválenému rozpočtu ako
podklad pre rokovanie Valného zhromaždenia.

K tvorbe rozpočtu a všeobecne k financovaniu činnosti
Komory
Po mojich – síce len dvojročných skúsenostiach, si dovolím

niekoľko poznámok:
1) Tvorba rozpočtu v časti Výnosy (Príjmy) je precízna hra

s abstraktnými číslami, závisí od mnohých faktorov so stochatickým
priebehom – počet členov, ktorí uhradia základný príspevok na čin-
nosť orgánov Komory, počet uchádzačov o autorizačnú skúšku, po-
čet uchádzačov o skúšku odbornej spôsobilosti, záujem o prenájom
priestorov Komory, rozličné pomocné spoplatnené služby a iné.

2) Ako potom presne stavať nákladovú časť rozpočtu, ak má
byť rozpočet vyrovnaný? Komora má predsa povinnosť zabez-
pečiť určité činnosti dané zákonom a poskytovať optimálne služ-
by svojim členom.

Treba si uvedomiť, že tieto problémy vystúpili teraz, keď je
základný príspevok na činnosť orgánov primeraný (3000,- Sk/
rok a nie 6000,- Sk/rok). Môžem potvrdiť, že aj s týmto základ-
ným príspevkom Komory pri hospodárnom narábaní vyžije, prí-
padne s malým ukrojením z nahromadeného hmotného majetku.

3) Návrh rozpočtu musí mať iný postup – Valné zhromažde-
nie schváli priority činnosti, služby inžinierom a tomu zodpove-
dajúce náklady, ktoré sa hospodárne budú využívať.

A predpokladané výnosy Komory predurčia, či rozpočet na
príslušný rok bude vyrovnaný alebo nebude vyrovnaný.

Úlohou Komory predsa nie je nahromadiť a udržiavať niekoľko-
miliónový majetok (úroky sú minimálne a podnikať nemôžeme),
alebo má malé Slovensko ešte málo regionálnych kancelárií s vlast-
nými priestormi? Pri pravidelnom náraste cien energií, poštovného,
telekomunikačných služieb patrí táto otázka medzi existenčné.

Ostatné body rokovania
So zreteľom na pokročilý čas k začiatku zasadnutia Správnej

rady sa prerokovali už len organizačné náležitosti, zostávajúci
program sa presunul na 9. zasadnutie Predstavenstva.

Prajem Vám príjemnú dovolenku.
S pozdravom
Dušan Majdúch, predseda SKSI

Zápis a uznesenia zo 7. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného v dňoch 9. - 10. 5. 2005

Stredisko Stavebnej fakulty STU, Kočovce

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - členovia predstavenstva (15
prítomných), predsedovia komisií, riaditeľ Úradu SKSI, predsedníč-
ka Združenia pre stavebné právo Slovenska (ZSPS) (09.05.2005),
predseda Výboru RZ Bratislava (10.05.2005), p. Slabejová
(10.05.2005)

Spolu: 21 účastníkov zasadnutia
Ospravedlnený: Ing. Lehocký (09.05.2005)
Zasadnutie predstavenstva otvoril predseda SKSI prof. Maj-

dúch dňa 09.05.2005 o 11:00 hod. Predseda privítal na zasad-
nutí predstavenstva JUDr. Kopšovú, predsedníčku ZSPS.

Program zasadnutia:

Bod 1
Schválenie programu a overovateľov zápisu
Odporúčané zmeny a doplnky:
� Bod 2 bude prerokovaný v popoludňajších hodinách
dňa 09.05.2005 od 14:00 hod. (prof. Majdúch)
� Body 6 a 7 budú prerokované dňa 10.05.2005 z dôvodu
prítomnosti p. Slabejovej – ekonómky SKSI.
� Prof. Majdúch navrhol pred začatím prerokovať spôsob
zápisu a uznesení počas zasadnutí predstavenstva.
Po diskusii členov predstavenstva bol predložený nasledovný
návrh – oficiálny zápis bude obsahovať uznesenia v plnom
znení, stručný priebeh diskusie a mená diskutujúcich,
ktorí budú mať možnosť nadiktovať svoje príspevky
zapisovateľke.
Hlasovanie o náplni zápisu
Za: 13. Proti: 0. Zdržal sa: 1(1 bol neprítomný)
� Predseda navrhol overovateľov Ing. Antola a doc. Benka.
� Návrh prerokovať s JUDr. Kopšovou poskytovanie služieb
IKS nečlenom SKSI (Ing. Lužica)
� Návrh na zvolanie zasadnutia Správnej rady z dôvodu
prerokovania vnútorných poriadkov (Ing. Kyseľ)
� Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Predstavenstva
SKSI (Ing. Burda)
� V rámci bodu 10 Rôzne prerokovať ponuku na odkúpenie
priestorov RK Košice (Ing. Nevický)

Boli navrhnuté doplnenia nasledovných bodov do programu:

Bod 12
Návrh na zvolanie zasadnutia Správnej rady
Predstavenstvo ako bod 12 programu prerokuje návrh na

zvolanie zasadnutia Správnej rady, ktorý predloží Ing. Kyseľ.
Za: 11. Proti: 0. Zdržali sa: 3

Bod 13
Návrh na zmenu rokovacieho poriadku predstavenstva SKSI
Predstavenstvo ako bod 13 programu prerokuje návrh na

zmenu rokovacieho poriadku predstavenstva SKSI, ktorý pred-
loží Ing. Burda.

Za: 11. Proti: 1. Zdržali sa: 2
Predstavenstvo schválilo pozmenený program zasadnutia

predstavenstva.

Body programu boli prerokované v nasledovnom poradí:
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Bod 3
Kontrola uznesení zo 6. zasadnutia predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia č. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.7, 6.8 (prvá časť), 6.9,

6.11, 6.12, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19 boli splnené.
Uznesenie č. 6.5 trvá priebežne v termíne do 30. 06. 2005.

Uznesenie č. 6.8 – druhá časť – bude splnené v rámci tohto
zasadnutia predstavenstva. Uznesenie č. 6.10 priebežne trvá.

Diskusia: Ing. Nevický

Bod 4
Návrh členov skúšobnej komisie
Predložil: prof. Majdúch
Skúšobnú komisiu vymenúva minister výstavby a regionálne-

ho rozvoja SR. Tento návrh vznikol rozšírením návrhu spracova-
ného v roku 2003. Zoznam bol zostavený na základe návrhov
odborných sekcií, Autorizačnej komisie a predstavenstva.
Zoznam obsahuje približne 150 odborníkov, ktorí vopred súhla-
sili so svojim členstvom v skúšobnej komisii.

Diskusia: Ing. Durbák, Ing. Nevický, doc. Kolcun, Ing. Lužica,
doc. Benko, Ing. Vrábel, Ing. Hudoba, doc. Fučila, Ing. Lužica, Ing.
Burda

� Doc. Kolcun navrhol preveriť prípadných neplatičov
v zozname navrhovaných členov skúšobnej komisie
� Ing. Burda navrhol pred zaslaním návrhu členov skúšobnej
komisie na MVRR SR upozorniť navrhovaných členov
– neplatičov ohľadom nezaplatenia členského v SKSI

Bod 5
Regulácia profesijných služieb
Predložil: prof. Majdúch, doc. Benko
Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR) predložil do vlády SR

materiál „Správa o regulácii profesijných služieb“, v ktorej kriti-
zuje reguláciu profesijných povolaní v SR. Uskutočnilo sa stret-
nutie s Ing. Danielou Paroulkovou, predsedníčkou PMÚ SR, spo-
lu s Ing. arch. Boudom, predsedom Slovenskej komory architek-
tov. Z rokovania vyplynulo, že vláda SR uložila ministerstvám
prehodnotiť reguláciu profesijných služieb a navrhnúť ich opti-
malizáciu v zmysle odporúčaní správy v termíne do 30. 09. 2005.

Dňa 07. 05. 2005 sa na Úrade SKSI uskutočnilo zasadnutie
Výkonnej rady Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, v rámci
ktorého bola prerokovaná okrem iného aj otázka návrhu Smerni-
ce o uznávaní odborných kvalifikácií. Z diskusie vyplynulo, že je
veľmi malá pravdepodobnosť, že v novej smernici bude zahrnutá
zvlášť kapitola pre stavebných inžinierov ako regulované povola-
nie. Táto situácia nastala aj z dôvodu nejednotnosti európskych
inžinierskych organizácií, ktoré neboli schopné vytvoriť spoločnú
platformu a predložiť Európskej komisii spoločné stanovisko.

Aj SKSI vyvinula snahu lobovať u slovenských poslancov v Eu-
rópskom parlamente (EP) a dostala kladnú odozvu od väčšiny
poslancov. Pani poslankyňa Zita Pleštinská, ktorá je členkou
Komisie pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa IMCO, prejavila
ochotu podporiť stavebných inžinierov aj v rámci Komisie IMCO.

Dohodlo sa, že zástupcovia Komory nadviažu kontakt so
slovenskými predstaviteľmi európskej organizácie FEANI, ktorá
vydáva titul EURING.

Diskusia: prof. Juhás, Ing. Nevický, doc. Benko, Ing. Kyseľ

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 13:00 do 14:15 hod.

Bod 2
Vnútorné poriadky SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prerokovanie tohto bodu viedla JUDr. Kopšová.
V rámci tohto bodu boli prerokované obsah a náplň nového

Štatútu komory na základe novely zákona č. 138/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov. Boli prerokované nasledovné oblasti:
počet členov predstavenstva, vyčiarknutie neplatičov zo zozna-

mu, právnické osoby ako dobrovoľní členovia SKSI, otázka ve-
denia zoznamu hosťujúcich členov, základný členský príspevok,
orgány komory – Valné zhromaždenie, Regionálne združenia,
Autorizačná komisia, Disciplinárna komisia, Dozorná rada, Správ-
na rada, Etická rada a náhrady za výkon funkcie.

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 18:45 do 20:00 hod.
Diskusia: Ing. Nevický požiadal o poistenie pre výkon činnosti

člena predstavenstva.
Ing. Lužica v rámci tohto bodu požiadal JUDr. Kopšovú o práv-

ne stanovisko, či SKSI môže cez IKS organizovať semináre aj pre
nečlenov komory, konkrétne organizovanie seminárov ku skúš-
kam odbornej spôsobilosti.

� JUDr. Kopšová sa vyjadrila, že podľa zákona nemá SKSI
možnosť podnikať, preto je veľmi otázne, či komora môže
takéto semináre organizovať pre nečlenov.
Doc. Benko v rámci tohto bodu požiadal JUDr. Kopšovú o práv-

ne stanovisko, či SKSI musí platiť daň z iných príjmov.
� JUDr. Kopšová sa vyjadrila, že komora zdaňuje iné príjmy,
ak presiahnu výšku 300 000,- Sk.
Ing. Hanzel navrhol zahrnúť do vnútorných poriadkov SKSI:
� Etická rada môže dať podnet na disciplinárne konanie
na základe rozhodnutia Etickej rady, že člen konal v rozpore
s etikou. Tým sa skráti čas vybavovania sťažnosti. Netreba
konať cez predsedu SKSI.
JUDr. Kopšová podala informáciu o príprave nového staveb-

ného poriadku, do ktorej bola prizvaná komora ako gestor. Plá-
nuje sa pripraviť zákon o vyvlastňovaní, zákon o územnom plá-
novaní a stavebnom poriadku.

Predpokladá sa predloženie stavebného zákona v septembri
2005, avšak je málo pravdepodobné, že vstúpi do platnosti v janu-
ári 2006.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 09. 05. 2005 o 22:00 hod.
Prof. Majdúch zahájil rokovanie dňa 10. 05. 2005 o 08:30 hod.

Bod 8
Informácia o činnosti komisií
Predložili: predsedovia komisií

Činnosť Komisie pre zahraničie (predložil doc. Benko)
Doc. Benko informoval o aktivitách Komisie pre zahraničie.

Komisia sa stretáva v rámci zasadnutí Správnej rady, aktuálne in-
formácie si členovia vymieňajú prostredníctvom e-mailových správ.

Diskusia: Ing. Durbák, prof. Majdúch, Ing. Nevický
Prof. Majdúch požiadal členov predstavenstva, aby sa aktív-

ne zapojili do zahraničných aktivít komory a nahlásili svoje jazy-
kové znalosti.

Činnosť Etickej rady (predložil prof. Turček)
Členovia Etickej rady sa stretávajú nepravidelne, na základe

podnetov. Etická rada riešila 5 prípadov. Prof. Turček následne
informoval o prípadoch, ktorými sa Etická rada zaoberala. Jed-
ným zo závažnejších prípadov bolo zneužitie pečiatky – prípad
bol postúpený Disciplinárnej komisii.

Diskusia: Ing. Ďurica, prof. Majdúch

Činnosť Disciplinárnej komisie (predložil Ing. Hanzel)
Disciplinárna komisia od posledného zasadnutia predstaven-

stva dostala tri podnety, týkajúce sa činnosti SV, SD. Záležitosti
boli riešené v spolupráci s doc. Makýšom. Bolo by dobré zaviesť
do vnútorných poriadkov, aby podnet Disciplinárnej komisie
mohla dať aj Etická rada.

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

Činnosť Autorizačnej komisie (predložil prof. Juhás)
Autorizačná komisia SKSI má pravidelné stretnutia; zápisy

zo zasadnutí Autorizačnej komisie sa nachádzajú na webovej
stránke www.sksi.sk. Autorizačné skúšky sa konajú raz za štvrť-
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Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Fučila, prof. Majdúch, Ing. Hu-
doba, Ing. Mišík, Ing. Lehocký, doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Ky-
seľ, Ing. Burda, prof. Juhás, doc. Fučila, Ing. Antol

Ing. Kyseľ predložil požiadavku Výboru RZ Trnava, ktorý žiada
vedenie SKSI, aby upozornilo stavebné úrady na nedodržiavanie
rozsahu oprávnenia pre projektovú činnosť v oblasti TZB v zmys-
le Stavebného zákona a zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších
predpisov a požadovalo nápravu.

Ing. Mišík: Vznášam požiadavku, aby na rokovanie najbližšieho
predstavenstva bola zaradená problematika autorizácie technikov,
osvedčení a oprávnení na výkon činností technikov v oblasti projek-
tovania, ich začlenenia do komory a poistenie výkonu povolania.

Ing. Ďurica: navrhol stretnutie organizačných pracovníčok regi-
ónov s pracovníkmi Úradu (ekonómkou) za účelom ujednotenia
postupu pri vykazovaní čerpania rozpočtových prostriedkov v kaž-
dom regióne a súlad rozpočtu regiónu s rozpočtom SKSI.

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

Bod 10
Rôzne
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch a doc. Benko informovali o výsledkoch rokova-

ní so Slovenským ústavom technickej normalizácie – v rámci člen-
skej zóny na webovej stránke www.sksi.sk budú v blízkej budúc-
nosti zverejnené tri technické normy pre každú odbornú sekciu.

Ing. Nevický sa zúčastnil zasadnutia Valného zhromaždenia
Komory geodetov a kartografov v Košiciach. Dňa 14. 04. 2005
bola podpísaná dohoda o spolupráci medzi SKSI a Komorou
geodetov a kartografov.

Dňa 05.05. 2005 sa v Bratislave uskutočnilo Valné zhromaž-
denie Združenia pre stavebné právo Slovenska.

Ing. Lužica podal informáciu o stretnutí s predstaviteľmi Zdru-
ženia stavebných podnikateľov Slovenska, na ktorom sa prero-
kovala tvorba odporúčaných cenníkov v stavebníctve.

Do ďalšieho čísla odborného časopisu SKSI Projekt-Stavba
prispejú odbornými článkami prof. Juhás, Ing. Kyseľ a Ing. Durbák.

Doc. Benko a doc. Halvoník zastupoval v marci 2005 SKSI na
Zhromaždení delegátov Českej komory autorizovaných inžinie-
rov a technikov vo výstavbe.

Diskusia: Ing. Lužica, Ing. Durbák, doc. Benko, Ing. Kyseľ, Ing.
Nevický, prof. Majdúch, Ing. Burda, Ing. Lehocký, Ing. Ďurica

Doc. Benko odporúča predstavenstvu zaoberať sa diskusný-
mi príspevkami Ing. Vasilika zo dňa 19. 02. 2005, 21.02.2005,
02.03.2005 a 08.03.2005 v rámci Diskusného fóra na webovej strán-
ke www.sksi.sk a na budúcom zasadnutí predstavenstva zaujať
stanovisko k týmto diskusným príspevkom.

Ing. Cmarková: Sekcia pozemných stavieb iniciuje legislatívny
seminár pre všetkých členov komory. Termín: 01. 06. 2005. Pred-
kladá návrh na usporiadanie seminára „Pozemné stavby 2005“ v ter-
míne september-október 2005.

Bod 11
Uznesenia zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI
schvaľované priebežne

Bod 12
Návrh na zvolanie zasadnutia Správnej rady
Predložil: Ing. Kyseľ
Ing. Kyseľ navrhol nasledujúci program zasadnutia Správnej

rady:
1. Otvorenie, schválenie programu, zapisovateľa, overovate-

ľov, voľba návrhovej komisie
2. Správa o činnosti SKSI v roku 2004 a v 1. štvrťroku 2005
3. Správa o hospodárení v roku 2004
4. Správa o súčasnom stave legislatívy v oblasti výstavby
5. Návrh vnútorných poriadkov a predpisov SKSI
6. Diskusia
7. Návrh uznesení

rok, avšak v prípade veľkého záujmu je komisia pripravená zvý-
šiť počet konaných skúšok k autorizácii. Bol finalizovaný súbor
otázok na písomné testy pre uchádzačov o autorizáciu. Vypra-
covaný súbor bol s malými zmenami schválený MVRR SR. Otáz-
ky sú zverejnené na webovej stránke www.sksi.sk.

Decembrovou autorizáciou sa ukončila autorizácia podľa
predpisov platných do 31.12.2004. Na základe zákona č. 624/
2004 Z. z. boli v spolupráci s MVRR SR vypracované nové auto-
rizačné osvedčenia. Doterajšie autorizačné osvedčenia zostáva-
jú v platnosti a môžu sa administratívne vymeniť za nové osved-
čenia podľa novej kategorizácie.

Prof. Majdúch informoval, že MVRR SR upozornilo SKSI, že
zákon č. 624/2004 Z. z. neurčuje kategórie pre činnosti stavby-
vedúci, stavebný dozor – SKSI by v dohľadnej dobe mala podľa
tohto zákona upraviť osvedčenia vydávané pre stavbyvedúcich,
stavebných dozorov.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Lužica, doc. Benko, Ing. Ďurica,
Ing. Burda, Ing. Kyseľ, Ing. Cmarková, Ing. Urban, Ing. Mišík, Ing.
Lehocký , prof. Juhás, Ing. Nevický

Ing. Kyseľ: Upozorňujem na skutočnosť, že podľa platného Štatú-
tu SKSI čl. 10 ods. (6) má byť označenie „A“ – slobodné povolanie
a „Z“ – zamestnanec. V odseku 7 kategórie majú byť označené čísel-
ne (1-3 miestne služby). Podľa prednesu predsedu Autorizačnej komi-
sie v nových autorizačných osvedčeniach nie je platný štatút dodržaný.

Doc. Benko: Upozorňujem predstavenstvo, že Štatút SKSI ne-
bol upravovaný, a je v mnohých bodoch v rozpore už so zmenou
zákona č. 533/2003 Z. z. zo dňa 19. októbra 2003 a takisto neboli
v Štatúte SKSI zatiaľ zohľadnené potrebné zmeny na zosúladenie so
zmenami zákona č. 624/2004 Z. z. zo dňa 27. októbra 2004 ani
ohľadom prípadne potrebných zmien v súlade so zmenou § 5, ktorý
sa zaoberá rozsahom autorizácie pre autorizovaných inžinierov.

Bod 6
Výsledky hospodárenia SKSI za rok 2004
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že výnosy za rok 2004 dosiahli

výšku 16 888 047 Sk a náklady dosiahli výšku 19 219 049 Sk,
z toho zvýšené náklady v porovnaní s plánovanými nákladmi
schválené predstavenstvom (rekonštrukcia kancelárskych
priestorov RZ Košice, vybudovanie kancelárskych priestorov RZ
Banská Bystrica, príspevok na poistenie autorizovaných inžinie-
rov v roku 2004) dosiahli výšku 2 365 989 Sk.

Bod 7
Výsledky hospodárenia SKSI za 1. štvrťrok 2005
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že výnosy za 1. štvrťrok 2005 do-

siahli výšku 7 753 229 Sk a náklady dosiahli výšku 5 853 238 Sk.
Skutočné výnosy v roku 2005 budú závisieť od zaplatenia člen-
ského členmi SKSI.

Diskusia k bodom 6 a 7: Ing. Nevický, Ing. Hudoba, Ing. Burda,
Ing. Kyseľ, doc. Benko, Ing. Hanzel, Ing. Mišík, Ing. Burda, Ing.
Ďurica.

Bod 9
Činnosť v regiónoch
Predložili: predsedovia výborov RZ

RZ Košice (Ing. Nevický)
Prof. Majdúch informoval o činnosti RZ Košice na základe

zápisu z 9. zasadnutia Výboru RZ SKSI, ktoré sa konalo dňa 14.
apríla 2005.

V rámci tohto bodu bola prerokovaná možnosť poistenia stav-
byvedúcich a stavebných dozorov cez hromadnú poistnú zmluvu.

Informácie o činnosti RZ Banská Bystrica podal Ing. Hudoba;
informácie o činnosti RZ Bratislava podal Ing. Lehocký; informá-
cie o činnosti RZ Žilina podal Ing. Urban a informácie o činnosti
RZ Trnava podal Ing. Kyseľ.
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8. Ukončenie
8. zasadnutie predstavenstva sa uskutoční dňa 27.06.2005

v Žiline v dopoludňajších hodinách. Zasadnutie Správnej rady sa
uskutoční dňa 27.06. 2005 v Žiline v popoludňajších hodinách.

Diskusia: Ing. Lužica, doc. Benko, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický, prof.
Majdúch, Ing. Burda, Ing. Lehocký, Ing. Ďurica, prof. Juhás

Bod 13
Návrh na zmenu rokovacieho poriadku predstavenstva SKSI
Predložil: Ing. Burda
Diskusia: Ing. Hudoba, Ing. Kyseľ, Ing. Mišík, Ing. Ďurica, doc.

Benko, prof. Majdúch
Bod č. 13 Zmeny rokovacieho poriadku predstavenstva SKSI

bol prerušený a bude riešený na ďalšom zasadnutí predstaven-
stva SKSI.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 10.05. 2005 o 16:00 hod.

Uznesenia zUznesenia zUznesenia zUznesenia zUznesenia zo 7o 7o 7o 7o 7. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Pr. zasadnutia Predsedsedsedsedstttttaaaaavvvvvensensensensenstvtvtvtvtva SKSIa SKSIa SKSIa SKSIa SKSI

Uznesenie 7.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Antola a doc. Benka za overo-

vateľov zápisu zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 1
Uznesenie 7.2
Predstavenstvo schválilo pozmenený program zasadnutia

predstavenstva s pridaním bodu 12 „Návrh na zvolanie zasadnu-
tia Správnej rady“ a bodu 13 „Návrh na zmenu rokovacieho po-
riadku Predstavenstva SKSI“.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 1 (1 neprítomný)
Uznesenie 7.3
Predstavenstvo schvaľuje návrh členov do skúšobnej komisie

a ukladá predsedovi SKSI predložiť zoznam členov Skúšobnej ko-
misie na menovanie ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Za: 15. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 7.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o regulácii profe-

sijných služieb a ukladá predsedovi SKSI rokovať o problematike
s predstaviteľmi štátnej správy a vzdelávacích inštitúcií v záujme
stavebných inžinierov a v prospech ochrany spotrebiteľa.

Za: 15. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 7.5
Predstavenstvo berie na vedomie diskusiu k návrhu vnútor-

ných poriadkov SKSI. Výsledky diskusie zapracuje ZSPS do návr-
hu vnútorných poriadkov SKSI. Predstavenstvo schvaľuje komi-
siu v zložení Ing. Mišík, Ing. Lužica, Ing. Antol, Ing. Hudoba a doc.
Fučila na vypracovanie návrhu metodiky náhrad za výkon funk-
cie, ktorý odovzdá JUDr. Kopšovej v termíne do 20.05.2005.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 1
Uznesenie 7.6
Predstavenstvo berie na vedomie správy Komisie pre zahra-

ničie, Etickej rady a Disciplinárnej komisie.
Za: 15. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 7.7
Predstavenstvo berie na vedomie správu Autorizačnej komisie.
Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 1
Uznesenie 7.8
Návrh uznesenia predložil Ing. Kyseľ:
Predstavenstvo upozorňuje Autorizačnú komisiu, že pri no-

vom označovaní kategórií nebol dodržaný postup podľa čl. 10
odsek 6 štatútu SKSI.

Za: 7. Proti: 6. Zdržali sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie 7.9
Predstavenstvo schvaľuje komisiu v zložení Ing. Mišík, Ing.

Lužica, Ing. Antol, Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ, Ing. Hudoba na ove-
renie výsledkov hospodárenia SKSI za rok 2004 a prvý štvrťrok
2005. Komisia predloží výsledok v termíne do 15.06.2005.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 1

Uznesenie 7.10
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť v termí-

ne do 30.05.2005 konzultáciu Ing. Burdu s audítorom Ing. Kad-
lecom o správe audítora.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 1
Uznesenie 7.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o rokovaní s pred-

staviteľmi ČSOB poisťovne, a.s. o možnosti uzavretia hromad-
nej poistnej zmluvy pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov.
Ukladá predsedovi SKSI rokovať s predstaviteľmi ČSOB pois-
ťovne, a.s. o uzavretí hromadnej poistnej zmluvy pre stavbyve-
dúcich, stavebných dozorov a technikov ako členov SKSI so zá-
kladným členským príspevkom.

Za: 10. Proti: 0. Zdržali sa: 4
Uznesenie 7.12
Návrh uznesenia predložil Ing. Hudoba:
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o rokovaní s pred-

staviteľmi ČSOB poisťovne, a.s., o možnosti uzavretia hromad-
nej poistnej zmluvy pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov.
Ukladá predsedovi SKSI rokovať s predstaviteľmi ČSOB pois-
ťovne, a.s., o uzavretí hromadnej poistnej zmluvy pre stavbyve-
dúcich, stavebných dozorov a technikov ako členov SKSI s polo-
vičným základným členským príspevkom do 31.12. 2006.

Za: 2. Proti: 3. Zdržali sa: 8 (1 neprítomný, 1 nehlasoval)
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie 7.13
Návrh uznesenia predložil doc. Benko:
Predstavenstvo odporúča podľa čl. X odsek 2 a článku III

odsek 1 Poistnej zmluvy č. 8001169416 s ČSOB poisťovňou,
a.s., upraviť všeobecné poistné podmienky ARCH 2005 čl. 4
odsek 1 a odsek 2d) nasledovne: Ak nie je v zmluve dohodnuté
inak, poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: ... spô-
sobenú „úmyselným“ nedodržiavaním právnych predpisov, smer-
níc, vestníkov a iných noriem...

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0 (1 neprítomný, 1 nehlasoval)
Uznesenie 7.14
Predstavenstvo ruší uznesenie č. 2.21 zo dňa 30.05.2003.
Za: 8. Proti: 0. Zdržali sa: 6 (1 nehlasoval)
Uznesenie 7.15
Na návrh predsedu SKSI Predstavenstvo schvaľuje zmenu or-

ganizačnej štruktúry Úradu SKSI zriadením Inžinierskeho konzul-
tačného strediska za účelom nepodnikateľskej činnosti v zmysle
platných zákonov a predpisov.

Za: 11. Proti: 0. Zdržali sa: 1 (2 neprítomní; 1 nehlasoval)
Uznesenie 7.16
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky Ing. Michala Suška, Ing.

Pavola Száraza, Ing. Gertrúdy Hlavičkovej a Stanislava Pršeka
za dobrovoľných členov. Predstavenstvo schvaľuje žiadosti o uzna-
nie autorizácie v Českej republike Ing. Elene Žilavej, Ing. Mare-
kovi Kačenákovi, Stanislavovi Pršekovi, Ing. Františkovi Stejska-
lovi, Ing. Vladimírovi Akurátnemu, Ing. Pavlovi Leškovi, Ing. Mi-
lade Žipajovej a Ing. Jaromírovi Rybárovi.

Za: 13. Proti: 0. Zdržali sa: 0 (2 neprítomní)
Uznesenie 7.17
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o ponuke na

spoluprácu so Rzeszowskou regionálnou komorou. Odporúča
Výboru RZ Košice nadviazať kontakty a súhlasí so spoluprácou
aj na úrovni SKSI.

Za: 14. Proti: 0. Zdržali sa: 0 (1 neprítomný)
Uznesenie 7.18
Predstavenstvo schvaľuje výkony činnosti predsedu SKSI za

mesiace február až apríl 2005.
Za: 10. Proti: 0. Zdržali sa: 4 (1 neprítomný)

Zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská, v.r.
Overovatelia: Ing. Jozef Antol, v.r.,

doc. Ing. Vladimír Benko, PhD., v.r.
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., v. r.
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Bod 2
Vnútorné poriadky SKSI – návrh na všeobecnú diskusiu
Predložil: prof. Majdúch
Prerokovanie tohto bodu viedla JUDr. Kopšová.
Vnútorné poriadky SKSI boli vypracované Združením pre sta-

vebné právo Slovenska. Všetky predpisy sú navrhnuté a vypra-
cované v rámci slovenskej legislatívy. Je potrebné vymedziť vzťa-
hy medzi jednotlivými orgánmi SKSI.

JUDr. Kopšová poznamenala, že orgány stanovené zákonom
č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov sú podľa jej názo-
ru postačujúce – otázka orgánov nad rámec zákona (Dozorná
rada, Správna rada a Etická rada) je na dohode v rámci SKSI.
Ďalej pripomenula, že všetky pripomienky, ktoré sú v rozpore so
zákonom, nebudú do poriadkov zapracované.

Ing. Nevický (predseda Legislatívnej komisie SKSI) navrhol
vsunúť do Štatútu SKSI aj udeľovanie odbornej spôsobilosti pre
stavbyvedúcich a stavebných dozorov, vyriešiť situáciu hosťujú-
cich stavebných inžinierov, ktorú zákon nerieši. Ďalej navrhol
podrobnejšie rozpracovať úlohu SKSI v oblasti vzdelávania a úlohu
overovať súťažné podmienky návrhov.

JUDr. Kopšová reagovala, že otázku hosťujúcich a usadených inži-
nierov by mohla SKSI riešiť prostredníctvom vnútornej smernice SKSI.
Čo sa týka úlohy SKSI overovať súťažné podmienky, táto úloha bola
prepísaná zo zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Prof. Majdúch privítal návrh zverejniť návrh vnútorných po-
riadkov v regionálnych kanceláriách SKSI a web stránke SKSI.
Dňa 06.07.2005 o 9:00 hod. sa v priestoroch Úradu SKSI usku-
toční stretnutie k vnútorným poriadkom SKSI. Za RZ SKSI sa na
stretnutí zúčastnia: Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Hu-
doba, Ing. Nevický. Vedúcim Komisie pre vnútorné poriadky bude
Ing. Nevický a členom komisie bude aj JUDr. Kopšová. Úrad
SKSI následne zašle materiály v termíne do 18.07.2005 na všetky
RZ SKSI. V termíne do 20.09.2005 jednotlivé RZ odovzdajú pripo-
mienky k vnútorným poriadkom. V termíne do 30.09.2005 komisia
uzavrie znenie vnútorných poriadkov a 21 dní pred Valným zhro-
maždením SKSI budú navrhované vnútorné poriadky zaslané čle-
nom SKSI spolu s pozvánkou na Valné zhromaždenie SKSI.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, doc. Benko, Ing. Hudoba,
Ing. Lehocký, Ing. Hanzel, Ing. Lužica, Ing. Antol

Bod 3
Správa na overenie výsledkov hospodárenia SKSI
v roku 2004 a za 1. štvrťrok 2005
Predložila: Komisia na overenie výsledkov hospodárenia SKSI

poverená uznesením Predstavenstva č. 7.9
Správa na overenie výsledkov hospodárenia SKSI v roku 2004

a za 1. štvrťrok 2005 bola predložená na základe uznesenia Pred-
stavenstva č. 7.9.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Mišík, Ing. Kyseľ, Ing. Lužica, doc.
Benko, Ing. Hanzel, Ing. Antol, Ing. Mozgay, Ing. Hudoba, Ing.
Lehocký, doc. Fučila, Ing. Urban, Ing. Nevický, Ing. Ďurica

Bod 10
Vzhľadom na zasadnutie Správnej rady SKSI v Dome odbo-

rov v Žiline so začiatkom o 14,00 hod. sa prerokovali už len
organizačné veci:

� Schválenie počtu zakúpenia III. časti publikácie Technické
pamiatky krajín V-4
� Po diskusii sa navrhlo, že publikácia Technické pamiatky
V-4 sa objedná pre jednotlivé regióny po 100 až 200 ks,
pre úrad komory do max 300 ks, celkom 800 ks.
� Zvýšenie mesačných miezd pracovníčok Úradu SKSI
� Poskytovanie dobrozdaní zo strany SKSI.

Bod 11
Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI
schvaľované priebežne
Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 27.06.2005 o 13:55 hod.

Zápis a uznesenia z 8. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 27.06.2005

v priestoroch Regionálnej kancelárie SKSI v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny - členovia predstavenstva
(12 prítomných), predseda Výboru RZ Bratislava, predsedovia
komisií – autorizačnej, disciplinárnej, riaditeľ Úradu SKSI, pred-
sedníčka Združenia pre stavebné právo Slovenska (ZSPS)

Spolu: 17 účastníkov zasadnutia
Ospravedlnení: Ing. Burda, Ing. Cmarková, prof. Turček, Ing.

Vrábel
Zasadnutie predstavenstva otvoril predseda SKSI prof. Maj-

dúch dňa 27. 06. 2005 o 09:00 hod. Predseda privítal na zasad-
nutí predstavenstva JUDr. Kopšovú, predsedníčku ZSPS.

Program zasadnutia:

Bod 1
Schválenie programu a overovateľov zápisu
Predseda navrhol overovateľov Ing. Durbáka a Ing. Ďuricu.
Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe roko-

vania:
� Ing. Nevický – návrh zaradiť bod „Poskytovanie dobrozdaní
zo strany SKSI“
� Ing. Kyseľ – návrh úpravy Rokovacieho poriadku
predstavenstva SKSI
� Doc. Benko – návrh rozšíriť bod 6 o zaujatie stanoviska
k diskusným príspevkom Ing. Vasilika v rámci Diskusného
fóra na webovej stránke SKSI
� Ing. Burda – prostredníctvom e-mailovej správy stiahol
z rokovania bod 3 „Návrh zmeny rokovania poriadku
Predstavenstva SKSI“
� Ing. Kyseľ navrhol upraviť program rokovania
� Doc. Benko požiadal dodržať program rokovania
� Prof. Majdúch navrhol vsunúť za bod 2 rokovania „Správu
a na overenie výsledkov hospodárenia SKSI v roku 2004
za 1. štvrťrok 2005“, bod „Žiadosti pracovníčok Úradu SKSI
o zvýšenie mesačnej mzdy“, a bod „III. časť publikácie
Technické pamiatky krajín V-4“
� Prof. Majdúch požiadal prítomných v prvom rade
prerokovať vnútorné poriadky SKSI a navrhol nasledovný
program:
1. Schválenie programu a overovateľov zápisu
2. Vnútorné poriadky SKSI – návrh na všeobecnú diskusiu
3. Správa na overenie výsledkov hospodárenia SKSI v roku

2004 a za 1. štvrťrok 2005
4. Kontrola uznesení zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI
5. Výsledky súťaže Stavba roka 2005
6. Činnosť technikov v oblasti projektovania
7. Správa z vyhodnotenia Diskusného fóra SKSI
8. Štatút Inžinierskeho konzultačného strediska
9. Činnosť v regiónoch
10. Rôzne (Ing. Nevický – bod „Poskytovanie dobrozdaní zo

strany SKSI“, prof. Majdúch - bod „Žiadosti pracovníčok Úradu
SKSI o zvýšenie mesačnej mzdy“ a bod „III. časť publikácie Tech-
nické pamiatky krajín V-4“)

11. Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Predstavenstvo schválilo pozmenený program zasadnutia

predstavenstva SKSI.
Za: 7. Proti: 1. Zdržali sa: 4
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Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI:Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI:Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI:Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI:Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI:

Uznesenie 8.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Durbáka a Ing. Ďuricu za ove-

rovateľov zápisu z 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 8. Proti: 0. Zdržali sa: 2. Neprítomný: 1. (1 nehlasoval)
Uznesenie 8.2
Členovia Predstavenstva predložia pripomienky k materiá-

lom a dodatkom k vnútorným poriadkom SKSI na Úrad SKSI v ter-
míne do 04.07.2005.

Za: 12. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.3
Predstavenstvo schvaľuje Komisiu pre vnútorné poriadky

v zložení: Ing. Nevický, Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing.
Hudoba a JUDr. Kopšová na zapracovanie pripomienok do zá-
kladných materiálov. Komisia sa stretne dňa 06.07.2005 v priesto-
roch Úradu SKSI v Bratislave.

Za: 12. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.4
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI rozposlať materiál

Vnútorné poriadky SKSI predložený Legislatívnou komisiou SKSI
na kancelárie RZ SKSI v termíne do 18.07.2005 a zverejniť mate-
riál na webovej stránke SKSI v termíne do 18.07.2005. Materiál
bude predkladaný ako materiál predstavenstva na všeobecnú
diskusiu členom SKSI. Každá strana dokumentu bude jednoznač-
ne označená.

Za: 12. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.5
Predstavenstvo ukladá predsedom Výborov RZ zozbierať

a zosumarizovať pripomienky členov SKSI k predloženým mate-
riálom a doručiť ich na Úrad SKSI v termíne do 20.09.2005.
Pripomienky jednotlivých členov SKSI doručené na Úrad SKSI
poskytne bezodkladne Úrad SKSI členom pracovnej komisie.

Za: 12. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.6
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zorganizovať roko-

vanie Komisie pre vnútorné poriadky, ktorá zapracuje pripomien-
ky v termíne do 30.09.2005.

Za: 12. Proti: 0. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.7
Na základe záverov komisie ustanovenej Predstavenstvom

SKSI na overenie výsledkov hospodárenia SKSI v roku 2004 a za
1. štvrťrok 2005 predstavenstvo ukladá predsedovi, aby zabez-
pečil zdôvodnenie prekročenia nákladov voči schválenému roz-
počtu ako podklad pre rokovanie Valného zhromaždenia. Zdô-
vodnenie bude predložené na schválenie na zasadnutie predsta-
venstva pred Valným zhromaždením.

Za: 7. Proti: 0. Zdržali sa: 5
Uznesenie 8.8
Predstavenstvo na základe správy komisie konštatuje, že došlo

k prečerpaniu plánovaného rozpočtu v roku 2004 bez predchádza-
júceho schválenia Valného zhromaždenia a došlo k presunu medzi
jednotlivými položkami bez schválenia Predstavenstvom SKSI.

Za: 6. Proti: 4. Zdržali sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie 8.9
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI, aby dodržiaval plat-

né predpisy o rozhodovaní o výdavkoch SKSI podľa zákona a plat-
ných vnútorných predpisov, predovšetkým:

� Každý účtovný doklad musí mať odkaz na objednávku,
zmluvu, alebo iný odôvodňovací záznam
� Každý účtovný doklad musí byť schválený štatutárom,
ktorý zodpovedá za jeho úplnosť (preberací protokol,
dodací list, a pod.)
� Položky nad 30.000 Sk, ktoré nie sú plánované, resp.
schválené Predstavenstvom SKSI, nesmú byť uhradené.
V opačnom prípade môžu byť tieto výdavky zosobnené.
� Položky nad 10.000 Sk, ktoré nie sú v rozpočte RZ, nesmú

byť uhradené. V opačnom prípade môžu byť tieto výdavky
zosobnené.
Za: 6. Proti: 4. Zdržali sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie 8.10
Predstavenstvo schvaľuje objednávku 800 kusov publikácie

Technické pamiatky krajín V-4 a ukladá predsedovi SKSI podpí-
sať Zmluvu o dielo. Zároveň ukladá predsedovi SKSI zahrnúť
túto položku do rozpočtu.

Za: 10. Proti: 2. Zdržali sa: 0
Uznesenie 8.11
Predstavenstvo schvaľuje návrh predsedu SKSI na zvýšenie

základných platov pracovníčok Úradu SKSI v rozpätí do 15%.
Za: 6. Proti:3. Zdržali sa:3
Návrh bol prijatý hlasom predsedu.

Doc. Benko predložil nasledujúce uznesenie a požiadal hla-
sovať menovite:

Uznesenie 8.12
Predstavenstvo sa bude zaoberať diskusnými príspevkami

Ing. Vasilika zo dňa 19.02.2005, 21.02.2005, 02.03.2005
a 08.03.2005 v rámci Diskusného fóra na webovej stránke
www.sksi.sk a na budúcom zasadnutí predstavenstva zaujať sta-
novisko k týmto diskusným príspevkom.

Za: doc. Benko, doc. Fučila, Ing. Mišík, Ing. Hudoba, Ing. Ďu-
rica, prof. Majdúch, Ing. Urban. Proti: 0. Zdržali sa: Ing. Lužica,
Ing. Durbák, Ing. Kyseľ, Ing. Nevický. Neprítomný: Ing. Antol

Zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská, v. r.
Overovatelia: Ing. Vladimír Durbák, v. r. Ing. Ján Ďurica, v. r.

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

Zápis z 2. zasadnutia Správnej rady SKSI

konaného dňa 27.06.2005, 14:00 hod. v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, členovia Správnej rady SKSI
Spolu: 42 účastníkov
Ospravedlnení: 12 členov

Rokovanie Správnej rady otvoril predseda SKSI prof. Dušan
Majdúch.

Správna rada nie je uznášaniaschopná, z 94 členov je prítom-
ných 42 členov.

Program zasadnutia:

Bod 1
Schválenie programu a overovateľov zápisu
Predseda navrhol overovateľov: Ing. Martinček a Ing. Jakubov
Správna rada schvaľuje Ing. Jakubova a Ing. Martinčeka za

overovateľov zápisu z 2. zasadnutia Správnej rady SKSI.
Odporúčané zmeny a doplnky:
� Ing. Petráš navrhol zrušiť bod 4 programu a prerokovať
výsledky Správy na overenie výsledkov hospodárenia SKSI
v roku 2004 a v 1. štvrťroku 2005

Bod 2
Vnútorné poriadky SKSI – návrh na všeobecnú diskusiu
Predložil: prof. Majdúch
Združenie pre stavebné právo Slovenska vypracovalo na ob-

jednávku Predstavenstva SKSI vnútorné poriadky SKSI: Štatút SKSI,
Štatút RZ SKSI, Disciplinárny poriadok a Etický poriadok, Skúšob-
ný poriadok. Prvoradou snahou bolo, aby vnútorné poriadky boli
v súlade so zákonom a zároveň nie nad rámec zákona.

JUDr. Kopšová odporučila, aby sa do procesu pripomienko-
vania vnútorných poriadkov SKSI zapojilo čo najviac členov SKSI



8

prostredníctvom regionálnych združení SKSI. Taktiež poznamena-
la, že SKSI má v súčasnosti viac orgánov, ako je stanovené v záko-
ne (Etická rada, Dozorná rada, Správna rada).

Čo sa týka Skúšobnej komisie, je potrebné zvážiť funkciu
predsedu tejto komisie. Upozornila na fakt, že MVRR SR vyme-
núva členov Skúšobnej komisie.

Prof. Majdúch informoval o postupe schválenom na 8. zasad-
nutí Predstavenstva, ktorý bol predstavenstvom prijatý prostred-
níctvom nasledujúcich uznesení.

Uznesenie predstavenstva č. 8.2
Členovia Predstavenstva predložia pripomienky k materiá-

lom a dodatkom k vnútorným poriadkom SKSI na Úrad SKSI v ter-
míne do 04.07.2005.

Prof. Majdúch požiadal aj členov Správnej rady zaslať svoje pripo-
mienky k vnútorným poriadkom SKSI v termíne do 04. 07. 2005.

Uznesenie predstavenstva č. 8.3
Predstavenstvo schvaľuje Komisiu pre vnútorné poriadky v zlo-

žení: Ing. Nevický, Ing. Lehocký, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Hu-
doba a JUDr. Kopšová na zapracovanie pripomienok do základ-
ných materiálov. Komisia sa stretne dňa 06. 07. 2005 v priesto-
roch Úradu SKSI v Bratislave.

Uznesenie predstavenstva č. 8.4
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI rozposlať materiál

Vnútorné poriadky SKSI predložený Legislatívnou komisiou SKSI
na kancelárie RZ SKSI v termíne do 18. 07. 2005 a zverejniť
materiál na webovej stránke SKSI v termíne do 18. 07. 2005.
Materiál bude predkladaný ako materiál predstavenstva na vše-
obecnú diskusiu členom SKSI. Každá strana dokumentu bude
jednoznačne označená.

Uznesenie predstavenstva č. 8.5
Predstavenstvo ukladá predsedom Výborov RZ zozbierať

a zosumarizovať pripomienky členov SKSI k predloženým mate-
riálom a doručiť ich na Úrad SKSI v termíne do 20. 09. 2005.
Pripomienky jednotlivých členov SKSI doručené na Úrad SKSI
poskytne bezodkladne Úrad SKSI členom pracovnej komisie.

Uznesenie predstavenstva č. 8.6
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zorganizovať roko-

vanie Komisie pre vnútorné poriadky, ktorá zapracuje pripomien-
ky v termíne do 30.09.2005.

V diskusii k tomuto bodu mali členovia Správnej rady nasledu-
júce pripomienky:

� Ing. Nasch navrhol, aby najmä Štatút SKSI, ako aj ostatné
vnútorné poriadky, boli vypracované nasledovne: citácie
zo zákona by mali byť presne pomenované (číslo paragrafu,
číslo článku zákona) a ostatné - doplnené časti textov
- by mali byť schválené Valným zhromaždením
� Ing. Prónay súhlasil s návrhom Ing. Nascha o presnom
citovaní zákona vo vnútorných poriadkoch SKSI a navrhol
tiež predložiť Dôvodovú správu k predkladanému materiálu
o vnútorných poriadkoch
� Ing. Kinčeš poznamenal, že SKSI podľa navrhovaných
poriadkov spadá čoraz viac do regionálnej politiky, avšak
v prvom rade by komora mala vystupovať ako jeden celok,
v záujme profesie stavebného inžiniera, a nie jednotlivých
regiónov
� Ing. Ďurica navrhol vložiť do Etického poriadku aj článok
týkajúci sa posudzovania priestupkov stavbyvedúcich
a stavebných dozorov Etickou radou SKSI v súlade so zákonom
� Ing. Rastocký – v rámci vnútorných poriadkov by sa SKSI
mala zaoberať aj stavbyvedúcimi a stavebnými dozormi.
� Ing. Hanzel – poznamenal, že každá osoba, aj stavbyvedúci
a stavebný dozor (ďalej ako „SV/SD“), koná vo vlastnom
mene a zodpovedá za škody svojím majetkom; o chybách
rozhodujú súdy, a nie SKSI.
� Ing. Kinčeš doplnil, že ak SKSI vydáva pečiatky pre SV/SD,
mala byť oprávnená SV/SD preskúšať a prípadne aj odobrať
odbornú spôsobilosť

� Ing. Heis – SKSI by mala doriešiť, či prevezme zodpovednosť
za SV, SD, ktorým vydáva certifikáty o odbornej spôsobilosti
� JUDr. Kopšová poznamenala, že ak SV/SD nie je raz
členom SKSI, nie je možné uplatňovať vnútorné poriadky SKSI;
iba v prípade, ak sú dobrovoľnými členmi SKSI.
� Prof. Majdúch doplnil, že SKSI sa podarilo dohodnúť
hromadnú poistnú zmluvu pre SV/ SD, a túto zmluvu budú
môcť SV/SD uzavrieť potom, ako sa stanú členmi SKSI.
Hromadná poistná zmluva cez SKSI je pre SV/SD finančne
výhodnejšia ako jednotlivo uzatvárané poistné zmluvy.
� Ing. Martinček poznamenal, že treba rozlišovať
stavbyvedúcich, ktorí sú väčšinou zamestnancami
stavebných firiem a stavebných dozorov, ktorí
pravdepodobne prejavia väčší záujem o uzatvorenie
tejto poistnej zmluvy.
� Ing. Rastocký navrhol v nových vnútorných poriadkoch
vyriešiť aj postavenie technikov a udeľovania výnimky
zo vzdelania
� Prof. Majdúch reagoval, že Autorizačná komisia
rozhodla, že na základe poslednej úpravy zákona č. 624/
2004 Z.z. nemôže akceptovať iné ako vysokoškolské
vzdelanie II. stupňa pre autorizáciu
� Prof. Juhás doplnil, že posledná úprava zákona
jednoznačnejšie definuje vzdelanie
� Ing. Martinček poznamenal, že EÚ smeruje k postupnej
liberalizácii v oblasti autorizácie stavebných inžinierov.

Bod 3
Informácia o činnosti SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Predseda SKSI prof. Majdúch informoval Správnu radu o čin-

nosti komory. Podal nasledovné informácie:
� Ukončila sa príprava zákona o energetickej hospodárnosti.
Napriek snahám SKSI, aby energetický audit mohli
vykonávať len autorizovaní stavební inžinieri, podľa návrhu
zákona bude SKSI vykonávať vzdelávanie a skúšku
energetických audítorov a energetický audit bude môcť
audítor vykonávať na základe živnosti.
� Predstavenstvo prijalo uznesenie o vyčiarknutí zo zoznamu
autorizovaných inžinierov tých členov, ktorí neuzatvorili
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú sú povinní
uzavrieť na základe § 12 zákona č. 624/2004 Z. z. Členom,
ktorí neuzavreli túto poistnú zmluvu alebo príspevok
na činnosť orgánov SKSI, bola poštou dňa 08.06.2005
zaslaná výzva s upozornením o možnosti vyčiarknutia
zo zoznamu autorizovaných inžinierov v prípade,
ak do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy nesplnia
povinnosť uzatvorenia poistnej zmluvy a nezaplatenia
členského príspevku.
� SKSI sa podarilo dohodnúť so Slovenským ústavom
technickej normalizácie sprístupnenie 5 noriem STN
pre každú odbornú sekciu SKSI v rámci Členskej zóny
na web stránke SKSI www.sksi.sk. Na základe záujmu
členov SKSI o tieto normy sa SKSI v budúcnosti pokúsi
o sprístupnenie všetkých noriem, vrátane ich aktualizácie.

Bod 4
Návrhy predpisov v oblasti výstavby
Predložil: Ing. Nevický
Ing. Nevický informoval o nasledovných návrhoch predpisov:
� Novela zákona o vyvlastňovaní
� Návrh nového stavebného zákona (na jeseň by mali byť
predložené na pripomienkové konanie)
V diskusii k tomuto bodu mali členovia Správnej rady nasledu-

júce pripomienky:
� Ing. Nasch poznamenal, že už v minulosti predložil návrhy
a pripomienky v legislatívnej oblasti, avšak jeho návrhy
neboli zohľadnené.
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Bod 5
Informácia o hospodárení SKSI v roku 2004
Predložil: prof. Majdúch
Predseda SKSI podal nasledovné informácie:
� Na rokovaní predstavenstva podal Ing. Mišík informáciu
o Správe o overení hospodárenia SKSI, za rok 2004
a 1. štvrťrok 2005. Správa sa na predstavenstve podrobne
analyzovala. Predstavenstvo uložilo predsedovi SKSI,
aby zabezpečil zdôvodnenie prekročenia nákladov
voči schválenému rozpočtu.
Pred prerokovaním Správy na predstavenstve zaslal Správu

Ing. Petráš z RZ Trnava členom Správnej rady.
Prof. Majdúch informoval o uzneseniach schválených na 8.

zasadnutí Predstavenstva, týkajúcich sa tejto správy.
Uznesenie predstavenstva č. 8.7
Na základe záverov komisie ustanovenej Predstavenstvom

SKSI na overenie výsledkov hospodárenia SKSI v roku 2004 a za
1. štvrťrok 2005 predstavenstvo ukladá predsedovi, aby zabez-
pečil zdôvodnenie prekročenia nákladov voči schválenému roz-
počtu ako podklad pre rokovanie Valného zhromaždenia. Zdô-
vodnenie bude predložené na schválenie na zasadnutie predsta-
venstva pred Valným zhromaždením.

Uznesenie predstavenstva č. 8.8
Predstavenstvo na základe správy komisie konštatuje, že

došlo k prečerpaniu plánovaného rozpočtu v roku 2004 bez
predchádzajúceho schválenia Valného zhromaždenia a došlo k pre-
sunu medzi jednotlivými položkami bez schválenia Predstaven-
stvom SKSI.

Uznesenie nebolo prijaté.
Uznesenie predstavenstva č. 8.9
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI, aby dodržiaval plat-

né predpisy o rozhodovaní o výdavkoch SKSI podľa zákona a plat-
ných vnútorných predpisov, predovšetkým:

� Každý účtovný doklad musí mať odkaz na objednávku,
zmluvu, alebo iný odôvodňovací záznam
� Každý účtovný doklad musí byť schválený štatutárom,
ktorý zodpovedá za jeho úplnosť (preberací protokol,
dodací list, a pod.)
� Položky nad 30.000 Sk, ktoré nie sú plánované,
resp. schválené Predstavenstvom SKSI, nesmú byť uhradené.
V opačnom prípade môžu byť tieto výdavky zosobnené.
� Položky nad 10.000 Sk, ktoré nie sú v rozpočte RZ, nesmú
byť uhradené. V opačnom prípade môžu byť tieto výdavky
zosobnené.
Uznesenie nebolo prijaté.

Prof. Majdúch stručne informoval aj o výnosoch a nákladoch SKSI
v roku 2005, konštatoval priaznivý vývoj. Informoval taktiež o dosta-
točnom záujme o skúšky odbornej spôsobilosti a o autorizáciu.

V diskusii k tomuto bodu mali členovia Správnej rady nasledu-
júce pripomienky:

� Ing. Ďurica poznamenal, že členom Správnej rady by na
zasadnutiach malo byť poskytnuté základné občerstvenie,
ako minerálka a káva
� Ing. Petráš poznamenal, že v zmysle platného Štatútu SKSI,
Valné zhromaždenie rozhoduje o presúvaní finančných
prostriedkov SKSI
� Ing. Hanzel poznamenal, že Predstavenstvo SKSI
vytvorilo komisiu na overenie hospodárenia SKSI, avšak
po preštudovaní správy je jasné, že väčšina finančných
prostriedkov nad rámec rozpočtu bola použitá na správne
účely
� doc. Benko poznamenal, že je ťažké rozlišovať logický
a účtovný rok, a tým pádom môžu dosiahnuť príjmy
a výdavky v jednom roku rozličné čísla. Avšak, ak niekto
porušil svoje kompetencie, je potrebné to preveriť a následne
zaviesť opatrenia do budúcnosti.

Bod 6
Rôzne
Predložil: prof. Majdúch
� Kontrola plnenia uznesení z 1. zasadnutia Správnej rady
SKSI zo dňa 03. 12. 2004:
Uznesenia č. 1.1, 1.2, 1.3 boli splnené. Uznesenie č. 1.4
a uznesenie 1.5 sú plnené priebežne.
� Správna rada zaväzuje predsedov výborov RZ pripraviť
a predložiť Návrh kandidátov do Disciplinárnej komisie
v termíne do 30. 09. 2005.

Bod 7
Uznesenia z 2. zasadnutia Správnej rady SKSI
Nakoľko Správna rada nebola uznášaniaschopná, neboli

schválené uznesenia z 2. zasadnutia Správnej rady.

Predseda ukončil rokovanie o 16:50 hod.

V Bratislave, dňa 27. 6. 2005
 Zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská, v. r.

Overovatelia: Ing. Mikuláš Martinček, v. r., Ing. Ján Jakubov, v. r.
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD., v. r.

Vnútorné poriadky sa do predkladaného usporiadania vyví-
jali takto:

� Na návrh Predstavenstva si Komora objednala spracovanie
základných materiálov u Združenia pre stavebné právo
Slovenska. Po ich rozpracovaní sa stav podrobne konzultoval
na 7. zasadnutí predstavenstva v Kočovciach dňa 9. 5. 2005.
Závery konzultácií sa zapracovali do jednotlivých
vnútorných predpisov.
� Diskusia Predstavenstva k vypracovaným základným
materiálom sa uskutočnila na 8. zasadnutí predstavenstva
v Žiline dňa 27. 6. 2005. Predstavenstvo ustanovilo komisiu
pre vnútorné poriadky na zapracovanie čiastkových
pripomienok do základných materiálov. O vnútorných
poriadkoch bola informovaná Správna rada na 2. zasadnutí
dňa 27. 6. 2005 v Žiline.
� Členovia Predstavenstva mali povinnosť a členovia Správnej
rady mali možnosť predložiť pripomienky k vnútorným
poriadkom na Úrad SKSI do 4. 7. 2005.
� V dňoch 6. – 7. 7. 2005 sa uskutočnilo pracovné rokovanie
rozšírenej komisie – v zložení doc. Benko, Ing. Hoťka,
Ing. Hudoba, Ing. Jakubov, Ing. Kyseľ, Ing. Lehocký,
prof. Majdúch, Ing. Nevický, prof. Turček, Ing. Urban
a JUDr. Kopšová za Združenie pre stavebné právo Slovenska

Návrhy vnútorných poriadkov SKSI

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

dovolím si Vás požiadať o aktívnu spoluprácu pri najdôleži-
tejšej úlohe Komory v roku 2005 – touto úlohou je nepochybne
schválenie vnútorných poriadkov SKSI.

S akou vážnosťou budeme všetci členovia k plneniu úlohy
pristupovať, taký bude výsledok a podmienky na pokojnú a op-
timálnu prácu v budúcnosti.

Dostávame sa k časti, keď Vám z Predstavenstva predkladá-
me na všeobecnú diskusiu a pripomienkovanie návrhy vnútor-
ných poriadkov, ktoré sa nachádzajú v kanceláriách regionál-
nych združení a na webovej stránke komory:

1. Štatút SKSI
2. Štatút regionálneho združenia
3. Skúšobný a autorizačný poriadok
4. Disciplinárny poriadok
5. Etický poriadok
6. Volebný poriadok
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Poistenie pre stavbyvedúcich

a stavebných dozorov

Komora podpísala s ČSOB Poisťovňou, a.s. Bratislava Dodatok
č. 2 k poistnej zmluve č. 8001169416 s platnosťou od 1. 7. 2005.

Dokument je na webovej stránke komory, upozorníme Vás
na zásadné zmeny:

� Autorizovaní inžinieri majú možnosť uzavrieť poistku na
vyššie poistné sumy zodpovednosti za škodu a spoluúčasti

Poistná suma Spoluúčasť Minimálne
ročné poistné
na 1 poisteného

35 000 000,- Sk 5 % z PU 37 342,- Sk
40 000 000,- Sk 5 % z PU 41 762,- Sk
45 000 000,- Sk 5 % z PU 46 182,- Sk
50 000 000,- Sk 5 % z PU 50 602,- Sk

Územný rozsah poistenia EÚ

35 000 000,-Sk 5 % z PU 48 545,- Sk
až
50 000 000,- Sk 5 % z PU 65 783,- Sk

� Poistnú zmluvu môže uzavrieť člen komory aj podľa člán-
ku II, odsek 1b):

b)
� stavbyvedúci, ktorým poistník vydal osvedčenie o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti podľa § 31 ods. 2 písm. j)
zákona č. 138/ 1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov, ktorí sú zároveň členmi Slovenskej komory
stavebných inžinierov,
� osoby vykonávajúce stavebný dozor, ktorým poistník
vydal osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti
podľa § 31 ods. 2 písm. j) zákona č. 138/1992 o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov, ktorí sú zároveň členmi
Slovenskej komory stavebných inžinierov.
Poistenie sa dojednáva v prospech poistených v písmene b)

v rozsahu výkonu ich odbornej činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov podľa príslušného živnostenského opráv-
nenia alebo v zamestnaneckom pomere.

� Minimálne ročné poistné na 1 poistného pri skupine osôb
stavbyvedúci a stavebný dozor je vyššie ako pri skupine autori-
zovaných inžinierov – z dôvodu vyššej miery rizika týchto čin-
ností a nižšieho predpokladaného počtu poistených osôb. Poist-
ník zvolil nasledovné varianty poistných zmlúv zodpovednosti
za škodu a spoluúčasti pre poistených stavbyvedúcich a osoby
vykonávajúce stavebný dozor (čiastočná ukážka):

Poistná suma Spoluúčasť z PU Mininimálne
ročné poistné
na 1 poisteného

1 000 000,- Sk 3 % 2927,- Sk
3 000 000,- Sk 3 % 4989,- Sk
5 000 000,- Sk 3 % 7325,- Sk
1 000 000,- Sk 2 % 3066,- Sk
10 000 000,- Sk 5 % 19 052,- Sk
až
30 000 000,- Sk 5 % 41 152,- Sk
až
50 000 000,- Sk 5 % 101 205,- Sk

� komisia zahrnula pripomienky do znenia návrhu
vnútorných poriadkov.
Na podnet predsedu SKSI sa jednotlivé pripomienky uvážili

takto:
a) ak neboli v súlade so Zákonom, nemohli sa akceptovať,
b) ak bol s pripomienkou všeobecný súhlas – bez hlasovania

– pripomienky sa zapracovali do predkladaného textu,
c) ak s pripomienkou nenastala ani po diskusii všeobecná

zhoda, navrhlo sa variantné znenie textu.

Aký je ďalší postup?
1. Predstavenstvo uložilo predsedom výborov regionálnych

združení zozbierať a zosumarizovať pripomienky k návrhu vnú-
torných poriadkov a doručiť ich na úrad SKSI do 20. 9. 2005.
Je vytvorený dostatočný časový priestor na kvalifikované vyjad-
renie sa ku všetkým návrhom vnútorných poriadkov. Pripomien-
ky môžete poslať aj priamo na adresu komory alebo e-mailom:
mozgay@sksi.sk alebo majduch@sksi.sk.

Pripomienky treba dávať adresne k jednotlivým článkom
návrh zmeny textu a stručné zdôvodnenie.

Vítané sú, samozrejme, aj všeobecné pripomienky a úvahy
k smerovaniu komory, autorizácii, službám pre členov.

2. Predstavenstvo uložilo predsedovi SKSI zorganizovať ro-
kovanie Komisie pre vnútorné poriadky, ktorá vypracuje koneč-
ný text návrhu vnútorných poriadkov so zohľadnením Vašich pri-
pomienok do 30. 9. 2005.

Záverom Vás prosím o rezervovanie času v nabitom pracov-
nom programe aj na pripomienkovanie návrhov vnútorných po-
riadkov, prajem výdrž pri čítaní textov a samozrejme príjemnú
dovolenku.

S pozdravom

Dušan Majdúch, predseda SKSI

OZNAMOZNAMOZNAMOZNAMOZNAM

Zmena telefónnych čísel na úrade SKSI

Úrad SKSI, Mýtna 29,
P. O. Box 10, 810 05 Bratislava 15,

E-mail: sksi@sksi.sk
Sekretariát úradu:

tel. č.: 02/5249 5042, fax: 02/5244 4093
Autorizácia, odborné skúšky SV, SD, register:

tel. č.: 02/5244 4094
Ekonomické oddelenie: tel. č.: 02/5249 3485
Zahraničné oddelenie: tel. č.: 02/5249 5043

Regionálne kancelárie SKSI

RK SKSI Trnava, Františkánska 2, 917 00 Trnava,
tel. č.: 033/5511 071, fax: 033/5350 621

RK SKSI Žilina, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
tel. č.: 041/7002 315 – 17, fax: 041/7002 316

RK SKSI Banská Bystrica, Kollárova 2, 974 01 B. Bystrica
tel. č./fax: 048/4115 071

RK SKSI Košice, Južná trieda 93, 040 01 Košice
tel. č.: 055/7299 737, fax: 055/7299 738
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Územný rozsah poistenia EÚ

1 000 000,- Sk 3 % 3805,- Sk
až
5 000 000,- Sk 2 % 10 118,- Sk
až
10 000 000,- Sk 5 % 24 767,- Sk
až
30 000 000,- Sk 5 % 53 498,- Sk
až
50 000 000,- Sk 5 % 131 566,- Sk

Hodnoty minimálneho ročného poistného sa dosiahli po opa-
kovaných rokovaniach.

� Zmluvné strany sa dohodli, že po zhodnotení priebehu
súčasného obdobia, a to najmä počtu poistených a škodového
priebehu, sa vykoná kalkulácia novej výšky poistného na nad-
chádzajúce poistné obdobie.

Závisí teda, predovšetkým pri stavbyvedúcich a stavebných dozo-
roch, od odozvy a využitia možnosti poistenia a škodového priebehu.

� Do dodatku č. 2 sú zapracované pripomienky členov v člán-
ku II., odsek 4:

„Na rozdiel od čl. 4 bod 2. písm. d) ARCH 2005 sa poistenie
nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú vedomým
nedodržovaním právnych predpisov, smerníc, vestníkov a iných
noriem uznávaných a dodržiavaných v odbornej praxi, ako i roz-
hodnutí príslušných subjektov verejnej správy v odboroch tý-
kajúcich sa poisťovanej činnosti, poprípade interných predpi-
sov príslušnej Komory.“

Normy STN

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
na www stránkach komory SKSI v členskej zóne sa objavilo

ďalšie okienko: Normy STN. Možno si to niektorí z Vás všimli,
možno zatiaľ nie. Všetci vieme, aké sú normy a hlavne ich aktu-
álny stav pre nás dôležité. Najlepšie by bolo, keby boli verejne
prístupné trebárs na internete podobne ako zákony. Odpoveď,
prečo tomu tak nie je, možno nájdete aj na diskusnom fóre we-
bovej stránky komory zo dňa 16. 3. 2005 (Ing. Mešková), 22. 3.
(Ing. Mozgay), 25. 3. (Ing. Kováč) a 26. 3 (Benko).

Pre Slovenské technické normy platí:
© Slovenský ústav technickej normalizácie.
Podľa zákona č. 264/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov

sa môžu slovenské technické normy rozmnožovať a rozširovať
iba so súhlasom Slovenského ústavu technickej normalizácie.

Už vyše roka prebiehajú medzi vedením SKSI a vedením SÚTN
jednania, akou formou je možné, za výhodných podmienok za-
bezpečiť súbor noriem potrebných pre autorizovaných inžinierov
- členov SKSI. Prvé čiastočné vzájomne dlhodobo výhodné doho-
dy sa začínajú črtať. Všetko ostatné bude závisieť hlavne od Vás
(nás) autorizovaných inžinierov, aké dohody sme schopní so SÚTN-
om urobiť, tak aby sa dosiahla vzájomná dlhodobá výhodnosť.

Prvé dve lastovičky sa črtajú:
� SÚTN pripravuje súbor noriem na CD pre jednotlivé od-

borné skupiny (pozemné stavby, dopravné stavby, železnice,
statika stavieb, vodohospodárske stavby, technické vybavenie
stavieb, technologické zariadenia stavieb a elektro) tak, ako si
ich vydefinovali jednotlivé odborné skupiny (ich aktuálny

zoznam, tak ako sme ich dostali od predsedov odborných sku-
pín – sú k nahliadnutiu na internetových stránkach). Po zistení
záujmu (počtu inžinierov) sa budeme snažiť dohodnúť výhodnú
cenovú ponuku uvedených CD pre členov komory.

� Druhý krok, by bolo zverejnenie vydefinovaných noriem
odbornými skupinami, ku ktorým by bol prístup cez členskú zónu
na www stránkach komory a ich stála aktualizácia. Technická
realizácia tejto možnosti je v skúšobnej prevádzke, kedy po
dohode s gen. riaditeľkou SÚTN-u Ing. Tušovou dostala komora
k dispozícii pre každú odbornú sekciu päť (zatiaľ nie najžiada-
nejších) noriem k dispozícii, na vyskúšanie funkčnosti takejto
ponuky, ako aj zistenie záujmu zo strany autorizovaných inžinie-
rov o takúto službu. Každý prvý prístup k uvedeným normám sa
zaznamenáva na počítadle, aby sme získali prehľad koľko AI
túto ponuku navštívi. Cenová ponuka pre vydefinované normy,
ktoré budú chcieť mať členovia jednotlivých odborných sekcií k dispo-
zícii, bude z veľkej miery závisieť od počtu záujemcov. Aj z tohto
dôvodu pripravujeme anketu na hlavnej web stránke komory, na
ktorú bude môcť každý člen komory (po udaní svojich údajov –
hesla) jedenkrát hlasovať. Pri viacnásobnom hlasovaní sa pô-
vodný hlas premazáva, či má alebo nemá záujem o takúto
službu. Výsledok tejto ankety napovie vedeniu SKSI, či a s akým
úsilím sa tejto otázke má naďalej venovať.

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

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

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

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

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

EUROKÓDY

spolupráca SKSI a Vydavateľstva Eurostav, spol. s r. o.
V časopise Eurostav vychádza od čísla 3/2004 stála rubrika

pod názvom HARMONIZÁCIA NORIEM, ktorej autorom je prof.
Ing. Ivan Baláž, PhD. zo SvF STU Bratislava. Zverejnené informácie
sa týkajú najnovšej situácie v oblasti eurokódov, vrátane aktuál-
nych informácií zo zasadnutí technických komisií a súvisiacich
právnych záležitostí zo strany SÚTN a príslušných ministerstiev.
Úlohou je aj touto formou informovať verejnosť o stave zavádza-
nia, uplatňovania a používania eurokódov v Slovenskej republike.

V rámci spolupráce SKSI a Vydavateľstva Eurostav, spol. s r. o.,
bolo dohodnuté, že tieto informácie budú zverejnené aj na webo-
vej stránke Vydavateľstva Eurostav, spol. s r.o.: www.eurostav.sk
(rubrika Eurokódy) s možnosťou vytlačenia alebo stiahnutia súbo-
rov vo formáte *.pdf, čím budú sprístupnené širšej verejnosti,
a teda aj autorizovaným inžinierom členom SKSI.

Členovia SKSI majú v prípade záujmu možnosť doobjednať si
aj spätné čísla časopisu EUROSTAV na adrese:

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV spoločnosť s r. o.
Nová ul. 3, 831 03 Bratislava 3
Tel.: 02/4445 6726 - 27; Tel/Fax: 02/4445 0779
E-mail: eurostav@eurostav.sk
Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 02/4445 0779

(p. Emília Smolová).
Vladimír Benko, člen RR časopisu EUROSTAV (za SKSI)

Upozorňujeme Vás, že praktický postup pri uzatváraní poist-
nej zmluvy bude obdobný ako pri autorizovaných inžinieroch –
členov komory osloví maklérska spoločnosť EuroFin Consulting
s podrobnými podmienkami.

Prajem bezškodový priebeh činnosti a príjemnú dovolenku.
S pozdravom
Dušan Majdúch, predseda SKSI

Týmto Vás vedenie SKSI vyzýva, aby ste sa zúčastnili rozho-
dovania o tak dôležitej otázke a do 30. augusta 2005 odpove-
dali v ankete, aký je Váš názor. Na začiatku septembra bude
anketa vyhodnotená a predstavenstvo na svojom zasadaní roz-
hodne ako bude ďalej postupovať.

Prajeme Vám príjemné prežitie leta a peknú dovolenku.
Vladimír Benko, 1. podpredseda SKSI
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Katedra kovových a drevených konštrukcií
SvF STU Bratislava

Slovenská spoločnosť pre oceľové konštrukcie
pri ZSVTS Bratislava

Slovenská komora stavebných inžinierov – RZ Bratislava

usporiadajú

XXXI. celoštátny aktív pracovníkov odboru
oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou

TEORETICKÉ A KONŠTRUKČNÉ PROBLÉMY
OCEĽOVÝCH A DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

ĽAHKÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

v dňoch 27. – 28.10. 2005 v Mojmírovciach

Touto cestou Vás na aktív srdečne pozývame.

Bližšie informácie získate na sekretariáte aktívu:
Katedra kovových a drevených konštrukcií, SvF STU
Bratislava, Gabriela Partlová (partlova@svf.stuba.sk),

Tel.: 02/ 59 27 43 77, fax: 02/ 52 49 41 16,
Radlinského 11,

813 68 Bratislava

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií
Katedra materiálového inžinierstva,

Stavebná fakulta STU Bratislava

Vás pozývajú na 5. seminár

SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

ktorý sa uskutoční
v hoteli GOLFER Kremnica,

v dňoch 29. - 30. septembra 2005

Tematické okruhy:
� Diagnostika a skúšanie betónových

a murovaných konštrukcií
� Materiály pre sanáciu

� Technologické postupy sanácie
� Skúsenosti z posudzovania a sanácie objektov

� Zosilňovanie betónových a murovaných konštrukcií

Informácie o organizačných otázkach:
Tel.: 02 5927 4223, fax: 02 5249 4357

E-mail: ugorcakova@svf.stuba.sk

SÚŤAŽ SANÁCIA ROKA 2003-2005

Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií vypisuje
súťaž o najlepšiu sanáciu betónovej konštrukcie,

ktorá bola ukončená v rokoch 2003-2005.
Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie

sanácií betónových konštrukcií.
Výsledky súťaže budú publikované v odborných časopisoch.

Realizátori víťaznej sanácie budú môcť prezentovať túto
sanáciu na seminári Sanácia betónových konštrukcií,

konanej v dňoch 29. - 30. 9. 2005.
Uzávierka prihlášok do súťaže je 15.7.2005

Prihláška do súťaže je podmienená úhradou vložného
vo výške 2500.- Sk

 QISO-SLOVAKIA, s.r.o.
CTS corp., s.r.o.

Vás srdečne pozývajú na odborný seminár

VÝZNAMVÝZNAMVÝZNAMVÝZNAMVÝZNAM
A PRAKA PRAKA PRAKA PRAKA PRAKTICKÉ ZATICKÉ ZATICKÉ ZATICKÉ ZATICKÉ ZAVEDENIE SVEDENIE SVEDENIE SVEDENIE SVEDENIE SYYYYYSSSSSTÉMU ISO 900TÉMU ISO 900TÉMU ISO 900TÉMU ISO 900TÉMU ISO 90011111

Cieľ seminára:
� Predstavíme Vám praktický spôsob zavedenia
a uplatňovania noriem ISO. Dozviete sa, ako sa dá systém
manažérstva kvality najrýchlejšie zaviesť.
� Zodpovieme Vám na otázky týkajúce sa požiadaviek
zavádzania ISO noriem do organizácií, pre ktoré firmy je ISO
vhodné a čo je to integrovaný systém.
� Vysvetlíme Vám dôvody zavedenia ISO do väčšiny
organizácií a doporučíme ako ISO zaviesť čo najefektívnejšie
tak, aby sa Vám prostriedky vynaložené na certifikáciu vrátili.
� Doporučíme Vám ako postupovať pri výbere certifikačného
orgánu.

Cieľová skupina:
Seminár je určený len pre zástupcov organizácií, ktorí uvažu-

jú o zavedení systému manažérstva kvality podľa noriem ISO.

Odborné podujatia
Spolu s prihláškou treba predložiť:

� stručnú dokumentáciu sanovaného objektu, v ktorej
treba uviesť stav objektu pred sanáciou, dôvody sanácie,

stručný technologický postup sanácie, informáciu o
kontrole kvality sanácie, stav objektu po sanácii, prípadné

zlepšenie parametrov sanovaného objektu,
� fotodokumentáciu objektu pred sanáciou,
� fotodokumentáciu objektu po sanácii,

� potvrdenie o uhradení vložného.

Sanácia roka 2003-2005 – prihláška do súťaže

Názov a adresa firmy: ...............................................................

........................………………………………………………………………………………………………

Člen ZSBK:      � áno / � nie

Riaditeľ (konateľ) firmy: ....…………………………….………………………..

Kontaktná osoba: .……………………....…………….….………………………..

Tel.: ………………………..............…. fax: ……………….…….................……

E-mail: ..............……………...............................................…………….

Investor: ..……………………………………………………………………………………

Projektant: …………………………………………………………………………………

Zhotoviteľ: …………………………………………………………………………………

Súťažný návrh, názov objektu: .....……………………………………………

Lokalita: ...................…………....……………………………………………………

Prílohy návrhu:...…………………………………………………………………………

.....................................................................................................

Podpis:
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V S T U P  Z D A R M A

SZSI informuje...

Za posledné obdobie sa udialo niekoľko významných podu-
jatí, stretnutí a i., ktorých sa zúčastnili buď vybrané/poverené
osoby - členovia SZSI, alebo sa na nich podieľal celý tým pracov-
níkov. Takými boli zasadanie prezídia – pozri zápisnicu a uzne-
senia z posledného zasadania:

Zápisnica zo zasadania prezídia SZSI v Bratislave
Dátum: 23. 6. 2005
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: prof. Ing. Bajza, PhD, Ing. Hubinský, Ing. Vaš-

kovičová, Ing. Nagy
Program: podľa pozvánky.
Záznam z rokovania:
1) doteraz neodovzdali zápisnice z výročných členských schôdzí

a ani sa neospravedlnili – RP Bratislava, Banská Bystrica, Trenčín,
Trnava, Žilina, mali by tak urobiť najneskôr do konca septembra,

2) do časopisu Projekt–Stavba dodáme aj informáciu ZSBK -
SZSI o príprave seminára – pozri ďalej,

3) prosíme jednotlivé regionálne pobočky SZSI, aby o svojej
práci napísali do Inžinierskych informácií pár riadkov pre infor-
movanie iných členov SZSI.

Správu o činnosti Združenia pre sanáciu betónových kon-
štrukcií uvádzame nižšie, práve tak ako i uznesenia z výročnej
členskej schôdze RP SZSI Košice.

Akcie ústredia SZSI
1) sekretariát pripravil žiadosť o grant Vyšehradského fondu na

medzinárodné sympózium „Človek v meste“. Spoluprácu prisľúbili
ČR, Poľsko, záštitu nad seminárom prevzali prezident SR, primátor
hl. m. SR Bratislavy, Nitry - ako prezident ÚMS a SKSI. Grant nám
však v tomto kole nebol udelený, ale podľa informácií z V-4 ho

Dátum: 5. september 2005, o 14:00 hod.
Miesto konania: Račianska kultúrna spoločnosť, spol. s.r.o.,
Žarnovická 7, Bratislava
Doba trvania: cca 3 hodiny

Z kapacitných dôvodov je potrebné vyplniť a zaslať
priloženú prihlášku na e-mailovú adresu: qiso@qiso.sk

ZVÄZ VÝROBCOV CEMENTU A VÁPNA SR
Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu

CEMENTOBETÓNOVÉCEMENTOBETÓNOVÉCEMENTOBETÓNOVÉCEMENTOBETÓNOVÉCEMENTOBETÓNOVÉ VOZOVKY 2005 VOZOVKY 2005 VOZOVKY 2005 VOZOVKY 2005 VOZOVKY 2005

Témy konferencie:
� Súčasný stav diaľnic a rýchlostných komunikácií SR
� Užívateľské výhody
� Proces rozhodovania
� Výstavba CB ciest

Dátum: 28. - 29. september 2005
Miesto konania: Bratislava, Holiday Inn
Registračný poplatok: 1000,- Sk/
účastníci zo štátnej správy 500,- Sk
Príspevky publikované na konferencii budú publikované

v zborníku, ktorý dostane každý účastník.
Predbežnú prihlášku treba zaslať do 15. 7. 2005

Sekretariát konferencie:
KONGRES management, s. r. o.
Hálova 5, 851 01 Bratislava
Tel./fax: 00421 2 6241 3223
E-mail: lukackova.blanka@stonline.sk

máme podať o doplnenie potvrdení, kto nám z našich organizácií
prispeje na jeho realizáciu. Urobia tak Ing. Igor Dula, CSc. za Mest-
ský parkovací systém, Ing. Mária Kupčová za jej firmu a pokúsime
sa príspevok ešte dostať od Bratislavskej parkovacej služby.

Najbližšie udeľovanie grantu bude v septembri t.r.
Uznesenie:
a) sekretariát pripraví a odovzdá znovu žiadosť o grant do 25.8. t.r.
b) žiadosť doplní o prehlásenia uvedených organizácií na

finančnú podporu sympózia
2) odborná skupina Doprava pripravila vyjadrenie k časti

SÚP Bratislava, ku ktorému sa vyjadrovali Ing. A. Kollárová, Ing.
J. Hladký, CSc., Ing. J. Konček, PhD, Ing. J. Morávek, CSc., Ing. R.
Surový, prof. Ing. V. Medelská, DrSc. a ktoré sme zaslali Magis-
trátu hl. mesta SR Bratislavy,

3) na vyžiadanie MsÚ Piešťany OS - Doprava dala svoje
stanovisko k návrhu umiestnenia OC Lidl v oblasti uzla Žilinská
– A. Hlinku. Na jeho príprave sa podieľali Ing. A. Kollárová, Ing.
J. Morávek, CSc., Ing. O. Mošovský, prof. Ing. V. Medelská,
DrSc. a Ing. J. Hladký, CSc. OS Doprava zaslala svoje stanovis-
ko e-mailom a rozšírené – poštou,

4) Ing. I. Dula, CSc., informoval o založení Slovenskej parko-
vacej asociácie so sídlom v Žiline a žiada – ako jeden z členov,
uzavrieť so SZSI dohodu o spolupráci. Ak sa nám to podarí,
naskytá sa pre SZSI ďalšia zmysluplná spolupráca,

5) OS Doprava v spolupráci s SKSI, ÚMS a SUTN usporiadali
odborný seminár k revidovanej STN 736110 – Projektovanie miest-
nych komunikácií. Zúčastnilo sa na ňom v Bratislave 72 a v Ban-
skej Bystrici 32 účastníkov, čo je výnimočná účasť,

6) podobne OS Doprava v spolupráci s SKSI a SSC usporia-
dala odborný seminár o Technických podmienkach na návrh
okružných križovatiek. Seminár bol tiež úspešný.

7) Ing. S. Darula – člen prezídia SZSI sa stal členom medziná-
rodnej komisie pre osvetľovanie (CIE), so sídlom vo Viedni,

8) prezidentka SZSI sa zúčastnila zjazdu ČSSI, ktorý sa konal
v máji v Brne. Predniesla na ňom príhovor a vyzvala na spoluprá-
cu na obnovu etického kódexu stavebných inžinierov, ktorý po
jeho schválení ponúkneme aj SvF STU,

9) prof. Ing. V. Medelská, DrSc., sa stala členkou komisie
Rady vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky,

10) redakcia časopisu Projekt-Stavba bude odteraz honoro-
vať zverejnené príspevky a na základe vyhodnotenia redakčnej
rady, budú príspevky recenzované. Potvrdenie o recenzii môže
dostať na vyžiadanie i autor.

Z predloženej správy z výročnej členskej schôdze Regionál-
nej pobočky SZSI Košice, vedenej jej predsedníčkou Ing. A. Vaš-
kovičovou, CSc., uvádzame niekoľko informácií:

Hlavnou činnosťou v priebehu minulého roka bolo v spolu-
práci s Regionálnou kanceláriou SKSI Košice zabezpečenie šty-
roch školení pre skúšky odbornej spôsobilosti pre stavebný do-
zor a stavbyvedúcich.

Konferencia „Sanácie stavieb a pamiatková starostlivosť“ sa
pre malý záujem v roku 2004 neuskutočnila, teda zišlo aj z plá-
novanej spolupráce s KPS SvF TU v Košiciach, ako spoluorgani-
zátora konferencie.

Výročná členská schôdza ponechala finančnú výpomoc Na-
dácii vzdelávania stavebných inžinierov pri TU v Košiciach vo
výške 25 tis. Sk aj pre ďalšie obdobie, ako pôžičku pre udržanie
minimálneho konta.

Bola zvolená revízna komisia, ktorej predsedom sa stal prof.
Ing. Hudák, CSc. Členská schôdza odsúhlasila delegátov na Val-
né zhromaždenie SZSI, plánované na jeseň t.r.

V rámci diskusie boli podané námety na ďalšiu činnosť pobočky:
� snažiť sa získať z radov absolventov nových členov
a zabezpečiť tak informovanosť mladých na získanie
odborných spôsobilostí v stavebníctve, resp. autorizácie
pre projektantov
� organizovať v spolupráci s SKSI pravidelné prednášky
z novej legislatívy pre stavbyvedúcich a stavebných
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Jubilanti

Máj 2005
Ing. Róbert Kandrík, Ing. arch. Cyril Rovňák,

Ing. Rastislav Ivanka, Ing. Ján Hruška, Ing. František Kán,
Ing. Jozef Boleček, Ing. Karol Heger, Ing. Jiří Kovář,

doc. Ing. Bystrík Bezák, PhD., Ing. Ján Štofa,
Ing. Jozef Vachálek, prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.,

Ing. František Stolárik, Ing. Anton Vujčík, Ing. Jozef Kundrát,
Ing. Peter Necela, Ing. Ján Soták, Ing. Ján Jacko,
Ing. Ján Šebo, Jozef Turček, Ing. Alojz Salaj, CSc.,

Ing. Vladimír Sarka, Ing. Ivan Galko, Ing. Vladimír Kanas,
Ing. Michal Smoľák, Ing. Vladimír Pukančík,

Ing. Ladislav Polák, Ing. Štefan Točko, Ing. Blažena Valová,
Ing. Helena Netriová, Ing. Edita Šidová

Jún 2005
Ing. Michal Janok, Ing. Anton Litecký-Šveda,

Ing. Vincent Piják, CSc., Ing. Libor Taliga,
Ing. Vladimír Kuderavý, Ing. Ján Zapotoka, Štefan Fazekas,

Ing. Jozef Závadský, Ing. Alexander Czakó,
Ing. Milan Mušák, Ing. Ladislav Krokker, Ing. Tibor Šramo,

Ján Hlava, Ing. Miroslav Chmel, Ing. Peter Pekarík,
Ing. Ladislav Laurinčík, Ing. Vladimír Hanzel,

Ing. Jozef Jánoš, Ing. Milan Kluka, Ing. Anton Kubica,
Ing. Anna Servová, Ing. Margita Gašparíková,

Ing. Marta Blehová

Júl 2005
Ing. Ivan Janotka, Arpád Seszták, Ing. Ladislav Proszonits,

Ing. Igor Máder, Ing. Luděk Kubalák, Ing. Jozef Štrbka,
Ing. Miloslav Hoďovský, Ing. Anton Polonský,

Ing. Pavol Líška, Ing. Anna Žbodáková, Ing. Peter Uhlár,
Ján Hromek, Ján Stančík, Ing. Michal Ďurišin,

Ing. Richard Bočkay, Ing. Jaroslav Horňák,
Ing. Vladimír Smataník, Ing. Ladislav Tausinger,

Ing. Dušan Lešták, Ing. Ľubomír Sirota, Ing. Tibor Ollé,
Ing. Marta Mátisová

dozorov, prípadne pre iné profesijné skupiny v oblasti
projektovania
� v roku 2005 sa účasť na výstave CONECO uskutoční
individuálne, v prípade predloženia cestovných lístkov,
bude členom RP Košice cestovné preplatené,
� členská schôdza odsúhlasila zakúpenie laserovej tlačiarne
pre vyhotovovanie písomných podkladov pre účastníkov
školenia na skúšky odbornej spôsobilosti a administratívne
potreby RP SZSI Košice.

Ing. Michal Popík

Dňa 17. 06. 2005 opustil naše rady v plnom rozvoji svojich technických síl Ing Michal Popík, autorizovaný inžinier.
Narodil sa v Mlynarovciach, okres Svidník dňa 6. 12. 1956. Strednú priemyselnú školu absolvoval roku 1976. Vysokú
školu dopravy a spojov absolvoval v rokoch 1976- 1981 v Žiline na odbore Stavba, údržba a rekonštrukcia tratí.

Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1981 nastúpil na Štátny ústav dopravného projektovania
(SUDOP) v Prahe, závod Košice, od roku 1983 SUDOP, a. s., resp. SUDOP TRADE s. r. o. Košice ako projektant
železničných tratí a staníc. Projektoval viaceré železničné objekty východoslovenského prekládkového priestoru.
V poslednom období sa venoval projektovaniu modernizácie železničného koridoru č. V v úseku Ilava - Púchov.
Mimoriadne sa venoval spracovaniu dokumentácii záchrany úzkokoľajnej Čiernohronskej železničky Podbre-
zová - Čierny Balog, ktorá je jednou z historických pamiatok Slovenska.

Jeho vek 48 rokov ho predurčoval byť platným projektantom ešte dlhé roky. Osud rozhodol inak, nehľadiac pritom na jeho odbor-
nosť, zodpovednosť v práci, na už získané skúsenosti v práci v oblasti projektovania železničných stavieb, či na jeho optimizmus a priateľské
cítenie, pre ktoré bol kolegami vnímaný veľmi kladne. Pre svoje povahové vlastnosti, odbornú zdatnosť, profesijnú perspektívu, ale
najmä s ohľadom na jeho vek správa o jeho skone hlboko zasiahla nielen jeho najbližšiu rodinu, ale aj značnú časť stavbárskej obce.
Zanechal po sebe zaujímavé dielo, ale aj manželku pracujúcu v US Steel, synov Michala (21) a Mareka (20)-poslucháča Stavebnej fakulty
v Košiciach, ďalej rodičov, priateľov a kolegov.

Bude dlho žiť v spomienkach nás všetkých.   Ing. Mikuláš Matisko, CSc., Aut. Ing.
za RZ SKSI Košice

INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/52495042, FAX: 02/52444093. E-MAIL: sksi@nextra.sk, www.sksi.sk. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.

Prosím absolventov postgraduálneho štúdiaabsolventov postgraduálneho štúdiaabsolventov postgraduálneho štúdiaabsolventov postgraduálneho štúdiaabsolventov postgraduálneho štúdia
stavebnej fyzikystavebnej fyzikystavebnej fyzikystavebnej fyzikystavebnej fyziky pod vedením prof. Ing. Martina Halahyju DrSc.,

ktoré sa uskutočnilo v rokoch 1992-1993 v Tktoré sa uskutočnilo v rokoch 1992-1993 v Tktoré sa uskutočnilo v rokoch 1992-1993 v Tktoré sa uskutočnilo v rokoch 1992-1993 v Tktoré sa uskutočnilo v rokoch 1992-1993 v Trenčínerenčínerenčínerenčínerenčíne,
aby nahlásili svoju súčasnú adresu potrebnú pre prípravu

stretnutia absolventov v Trenčíne, resp. Kočovciach.

KKKKKontaktná adresa:ontaktná adresa:ontaktná adresa:ontaktná adresa:ontaktná adresa: Ing. Tatiana Blichová
Považská 85, 911 01 Trenčín

Tel.: 032/6577 272, 032/7431 221, mobil: 0907 156 449

Zmena normy pre aktívne bleskozvody
Týmto chcem pripomenúť autorizovaným inžinierom pre elek-

trotechnické zariadenia, že od 1. 11. 2004 je v platnosti zmena Z1zmena Z1zmena Z1zmena Z1zmena Z1
STN 34 1391: Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvodySTN 34 1391: Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvodySTN 34 1391: Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvodySTN 34 1391: Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvodySTN 34 1391: Ochrana pred bleskom. Aktívne bleskozvody, v kto-
rej sú prevzaté interpretačné listy 001 a 002 k francúzskej norme
NF C 17 102:2001.

Z uvedenej zmeny normy upozorňujem predovšetkým na:
1.1.1.1.1. predstih iniciácie akéhokoľvek aktívneho bleskozvodu (ďalej

aj AB) je max. �T = 60�s, t.j. max. �L = 60 m. Z toho vyplýva, že
pre AB s �T = 60�s je polomer ochrany maximálne:

� v stupni 1 Rp =   80m  ...... Rp5 =   79m
� v stupni 2 Rp = 105m  ...... Rp5 =   97m
� v stupni 3 Rp = 120m  ...... Rp5 = 107m
2.2.2.2.2. pre zariadenia dôležité z hľadiska vplyvu na životné prostre-

die (napr.: čerpacia stanica PHM, čistička odpadových vôd s plynoje-
mom, chemická výroba a pod.),  silá a sklady (na obilie, múku, uhlie,
výbušniny atď.) a zariadenia jadrovej energetiky, sa podľa charakte-
ru rizika a možných následkov škody na okolitom životnom prostre-
dí použije 40% koeficient bezpečnosti na zmenšenie polomeru ochra-
ny, t.j. garantovaný polomer ochrany Rp sa násobí 0,6.

Napr.: pre čističku odpadových vôd s plynojemom v požado-
vanom stupni ochrany 1 bude mať AB s �T = 60�s garantovaný
polomer ochrany Rp5 = 79 . 0,6 = 47,4m !

3.3.3.3.3. koeficient C4 sa opravuje na obsadenosť objektuobsadenosť objektuobsadenosť objektuobsadenosť objektuobsadenosť objektu. Preklad
occupation ako obývanosť viedol k nesprávnemu stanoveniu koefi-
cientu. Napr.: pre administratívnu budovu bol často vo výpočtoch
uvedený C4 = 0,5 – neobývaný...., čo viedlo k nesprávnemu urče-
niu požadovanej účinnosti bleskozvodu.

Upozornenie: Vyššie uvedené údajeUpozornenie: Vyššie uvedené údajeUpozornenie: Vyššie uvedené údajeUpozornenie: Vyššie uvedené údajeUpozornenie: Vyššie uvedené údaje
nenahrádzajú text zmeny STN 34 1391/Z1!nenahrádzajú text zmeny STN 34 1391/Z1!nenahrádzajú text zmeny STN 34 1391/Z1!nenahrádzajú text zmeny STN 34 1391/Z1!nenahrádzajú text zmeny STN 34 1391/Z1!

Prípadné konzultácie:
Ing. Michal Ingeli, Bratislava

Tel./fax.: 02/4342 6560, 0903 250 734. E-mail: ingeli@nextra.sk


