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ÈÍSLO 1/2006

Marec 2006 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

Prihováram sa Vám, vážené kolegyne a kolegovia, prvýkrát
v tomto roku, preto dovoľte mi vysloviť prianie, aby rok 2006
bol úspešný pre nás všetkých.

Čaká nás rok, kedy bočných vplyvov na našu odbornú čin-
nosť bude iste dosť. Dianie okolo parlamentných volieb sa iste
prejaví a ovplyvní aj našu prácu.

Poobhliadnime sa za výsledkami práce Komory v roku 2005.
Valné zhromaždenie (VZ) 3. decembra 2005 v Žiline bolo

významné – schválilo návrhy vnútorných poriadkov SKSI, čím sa
potvrdila správnosť trendu zjednotenia síl pre odbornú činnosť
v Komore, ďalej VZ schválilo hospodársku závierku roku 2004
a rozpočty na roky 2006 a 2007.

Rok 2005 možno charakterizovať ako stabilizujúci rok v čin-
nosti Komory – tak vo vnútri, ako i navonok. Členovia predsta-
venstva si postupne zvykali „na seba“, rokovania strácali len
kontrolný charakter, stali sa konštruktívnymi, v prospech veci.

Navonok je postavenie Komory na prijateľnej prestížnej úrovni
vo vzťahu k orgánom štátnej správy, technických univerzít, k jed-
notlivým komorám a i združeniam, so vzájomným rešpektova-
ním špecifík jednotlivých organizácií. Rovnako spolupráca so
zahraničnými komorami, predovšetkým krajín Vyšehradskej
štvorky je priateľská a vzájomne prospešná.

V roku 2005 sa v Komore pri členoch, ktorí neuhradili člen-
ský príspevok začal uplatňovať inštitút „vyčiarknutia“ zo zozna-
mu autorizovaných stavebných inžinierov – bolo vyčiarknutých
124 členov. Samozrejme táto skutočnosť nás neteší, je však sna-
ha zaviesť poriadok aj v tejto oblasti. Pre budúcnosť Úrad SKSI
zabezpečí lepšiu informovanosť uhradenia základného členské-
ho príspevku jednotlivých členov. V roku 2005 sa pokračovalo
vo financovaní činnosti v dvoch úrovniach – cez Úrad Komory
a cez regionálne združenia. Poznatky o správnosti tohto roz-
hodnutia nie sú ešte vyhodnotené.

Po nasadení „tvrdej hospodárnosti“ na Úrade Komory sú vý-
sledky hospodárenia za rok 2005 pozitívne. Ako predbežné in-
formácie možno uviesť, že z plánovaných nákladov 8,935 milió-
nov Sk (bez dodatočne upravovaných nákladov) sa vyčerpalo
7,462 miliónov Sk. Je potešujúce, že sa ušetrilo na ostro sledo-
vaných položkách – poštovné 196-tisíc Sk oproti plánovaným
750-tisíc Sk, telefóny 212-tisíc Sk oproti plánovaným 350-tisíc
Sk (alebo boli plánované položky nadhodnotené).

Zarážajúce ale je, že sa nečerpala položka základnej činnosti
Komory – odborné činnosti (odborné publikácie), kde z pláno-
vanej čiastky 1,120 miliónov Sk sa vyčerpalo 380-tisíc Sk. Treba
len dúfať, že presunom finančných prostriedkov na regionálne
združenia sa výrazne zlepší aj odborná činnosť.
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Pre rok 2006 sú rozhodujúce predovšetkým tieto činnosti:
a) Samostatná práca jednotlivých volených orgánov Komory

– Štatút SKSI teraz jednoznačne určuje práva, povinnosti a zod-
povednosť volených orgánov, s možnosťou odvolania sa členov
na rozhodnutia orgánov. Predstavenstvo musí dbať o to, aby
nedochádzalo k zasahovaniu do činnosti volených orgánov v im
vymedzených oblastiach.

b) Vzdelávanie členov, ktoré sa bude zabezpečovať na celo-
slovenskej úrovni Inžinierskym konzultačným strediskom a od-

bornými sekciami na regionálnych združeniach. Celoslovenské
akcie bude Komora zabezpečovať so stavebnými fakultami v Bra-
tislave, Žiline a Košiciach.

Plán podujatí odborných sekcií v jednotlivých regionálnych
združeniach je publikovaný ďalej. Pestrá paleta umožňuje výber
zaujímavých podujatí, aktívne sa zapojte do akcií, finančné
prostriedky na regionálnych združeniach umožňujú skutočne
všetkým kvalitnú prípravu vzdelávania. Úspech aktivít je pod-
mienený angažovanosťou členov odborných sekcií, pracovníci
regionálnych kancelárií sú pripravení zabezpečiť akcie po orga-
nizačnej stránke.

Z celoslovenských akcií (organizovaných samozrejme po
regiónoch) uvádzame:

1. Energetická hospodárnosť budov
Aktivity budú v dvoch rovinách:
a) vzdelávanie autorizovaných stavebných inžinierov k prob-

lematike pre spracovanie projektov na stavebné povolenie. Plá-
nujú sa semináre v máji, júni 2006,

b) vzdelávanie a skúšky odbornej spôsobilosti pre záujem-
cov o získanie certifikátov energetickej hospodárnosti.

Semináre sa pripravia do júna 2006, prebehnú po vydaní
vyhlášky k zákonu č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodár-
nosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komora
oslovila stavebné fakulty a organizácie zaoberajúce sa touto
problematikou, aby nominovali odborníkov pre tieto aktivity.

V súčasnosti sa pripravuje prehľad vzdelávania pre štyri čiast-
kové skupiny: 1. tepelná ochrana stavebných konštrukcií a bu-
dov, 2. vykurovanie a príprava teplej vody, 3. vetranie a klimati-
zácia, 4. elektroinštalácie a zabudované osvetlenie budov.

S potešením konštatujem, že v kolektíve odborníkov sú špe-
cialisti zo stavebných fakúlt, vedecko-výskumných pracovísk,
projektanti i realizátori, čo je zárukou úspešnosti akcie. Odbor-
ným garantom Komory je doc. Fučila.

2. Zavádzanie eurokódov do praxe
Komora začala organizovať prípravu seminárov v roku 2005

pod záštitou doc. Benka. Predstavenstvo schválilo finančnú pod-
poru tejto akcie.

Dekani stavebných fakúlt menovali odborných garantov akcie
– SvF Bratislava – prof. Fillo, SvF Žilina – prof. Vičan, SvF Košice –
prof. Juhás.

Dňa 24. januára 2006 sa uskutočnilo pracovné rokovanie
v Bratislave, kde sa dohodol postup prípravy seminárov – pre
jednotlivé eurokódy sa určili garanti, kolektívy autorov zborní-
kov, kolektívy prednášajúcich a termínov vypracovania materiá-
lov pre semináre.

Pracovné kolektívy sa stretli a dohodli všetky podmienky.
Výhodou je skutočnosť, že sa vytvorili kolektívy pre regionálne
združenia, samozrejme s možnosťou dopĺňania a zastupovania.

S potešením konštatujem, že došlo k vzájomnej zhode pracov-
níkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Komora pripravuje
časový harmonogram seminárov podľa termínov vypracovania
zborníkov, plánované sú apríl 2006 až september 2007. Semináre
sa uskutočnia v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach.

3. Panelové domy
Aktuálna problematika v ostatnom čase je obnova bytového

fondu, najmä panelových domov, ktoré tvoria jeho významnú
časť.
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Zápis a uznesenia z 11. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

konaného dňa 27. 1. 2006

v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia predstavenstva
(10 prítomných), predseda Výboru RZ Bratislava, predseda Au-
torizačnej komisie, predseda Disciplinárnej komisie, predseda
Etickej rady, riaditeľ Úradu SKSI, spolu: 18 účastníkov zasadnutia

Ospravedlnení: Ing. Mišík, Ing. Burda, doc. Kolcun, Ing. Dur-
bák, Ing. Lužica, Ing. Vrábel

Zasadnutie Predstavenstva SKSI otvoril a viedol predseda
SKSI prof. Majdúch dňa 27. 1. 2006 od 10:00 hod.

Program zasadnutia:

Bod 1 Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Nevického a Ing.

Urbana.
Boli navrhnuté nasledujúce zmeny a doplnky v programe ro-

kovania:
� Ing. Nevický navrhol zaradiť do programu 11. zasadnutia
Predstavenstva SKSI nasledujúce body:

� Bod 5: Vzdelávanie: doplnia prítomní informáciou
o odborných podujatiach, ktoré sa nezabezpečujú
prostredníctvom SKSI
� Bod 13: Rôzne:
� Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov – informácia o spôsobe a opatreniach na zabezpečenie
úloh SKSI vyplývajúcich z tohto zákona (pracovná skupina
SKSI/vzdelávanie)
� Opravy panelových domov – činnosť SKSI/Zbor odborníkov/
seminár/informácia o aktivitách SKSI
� Informácia o pripomienkovanom návrhu vyhlášky Úradu
pre verejné obstarávanie na vykonanie zákona o verejnom
obstarávaní – súťaž architektonických a inžinierskych návrhov
� Eurokódy – informácia o činnosti, o vykonaných a budúcich
opatreniach v rámci SKSI
� Informovať predstavenstvo o výsledkoch rokovania s ČSOB
poisťovňou, a. s., a zmenách poistnej zmluvy na rok 2006
� Ing. Kyseľ navrhol prerokovať úpravu Rokovacieho
poriadku Predstavenstva SKSI. Vzhľadom na neúčasť väčšieho
počtu členov predstavenstva Ing. Kyseľ tento návrh stiahol.
� doc. Benko – navrhol vymeniť bod 13 a bod 3 v programe
rokovania predstavenstva
� prof. Majdúch – navrhol zahrnúť do bodu „Rôzne“
nasledujúce body:
� Návrh na vyčiarknutie členov SKSI
� Sťažnosť prof. Zajaca, týkajúca sa postupu predsedu SKSI
ohľadom zrušenia jeho členstva v Skúšobnej komisii SKSI

Bod 2 Informácia o činnosti
Predložil: prof. Majdúch
2.1 Stavba roka 2006
2.2 Vyhodnotenie poistných udalostí
2.3 Schválenie účtovnej osnovy
2.4 Informácia o zasadnutí inžinierskych organizácií krajín V-4
2.5 Autorizácia v roku 2006
2.6 Informácia o seminároch a zborníkoch SKSI
k eurokódom
2.7 Priebeh seminárov SKSI „Energetická hospodárnosť
budov a novela stavebného zákona“
2.8 Informácia o činnosti SKSI k problematike panelových
domov
2.9 Uznávanie dokladov pre autorizáciu

Bod 2.1 Stavba roka
Predložil: prof. Majdúch
SKSI bude delegovať dvoch porotcov pre súťaž Stavba roka

2006. Odborné sekcie a regionálne združenia SKSI navrhli kandi-
dátov na porotcov pre oblasť: „Pozemné stavby“ – Burda, Cmar-
ková, Ďurďa, Horňáková Stanislava, Jakubov, Šepáková a kandi-
dátov na porotcov pre oblasť: „Inžinierske stavby“ – Dlhopol-
ček, Durbák, Gramblička, Naď, Polakovič, Tomko.

Prof. Majdúch požiadal členov predstavenstva, aby každý člen
predstavenstva navrhol poradie všetkých kandidátov číslom 1 až
6. Podľa tohto poradia budú kandidáti následne zoradení.

Bod 2.2 Vyhodnotenie poistných udalostí
Predložil: prof. Majdúch
Na rokovaní tohto bodu bola prítomná Ing. Vrábelová, pred-

staviteľka spoločnosti EuroFin Consulting, a. s. Podala predsta-
venstvu základné informácie o poistení zodpovednosti za škodu
uzavretom medzi SKSI a ČSOB poisťovňou, a. s., prostredníc-
tvom spoločnosti EuroFin Consulting, a. s. Informovala, že v roku
2005 vstúpilo do poistenia 3014 autorizovaných stavebných
inžinierov a 19 stavbyvedúcich alebo stavebných dozorov.

Ku dňu 25. 11. 2005 boli nahlásené poistné udalosti vo výške
4 594 000,- Sk. K dnešnému dňu dosahuje výška poistných uda-
lostí 9 475 630,- Sk za rok 2005. ČSOB poisťovňa, a. s., preto

V panelových stavbách sa často vyskytujú aj neodborné zá-
sahy do nosného systému. Projektanti pociťujú nedostatok do-
kumentácie panelových stavieb pri riešení rôznych úprav.

Rokovanie k problematike panelových domov sa uskutočni-
lo 31. januára t. r. v Bratislave. Odporučilo sa pripraviť semináre
o problematike panelových stavieb s nasledovným obsahom:

a) Všeobecná problematika panelových domov
b) Systémové poruchy panelových domov
c) Obnova bytového fondu
d) Statické zásahy do nosných sústav
Navrhlo sa vytvorenie pracovnej skupiny v každom regionál-

nom združení, úlohou ktorej bude najmä sústredenie dokumentá-
cie panelových sústav budovaných v danom regióne. Garantmi
odbornej skupiny v RZ sú: Bratislava – Ing. Čaprnda, Trnava – Ing.
Šmátrala, Banská Bystrica – Ing. Ďurica, Košice – Ing. Kurimský.

Prosíme všetkých členov, ktorí majú možnosť získať doku-
mentáciu panelových sústav, aby sa obrátili na príslušného ga-
ranta regiónu alebo riaditeľa Úradu s podmienkou zabezpeče-
nia tejto dokumentácie.

Po zhromaždení dokumentácie plánujeme semináre na jún
alebo september 2006.

Významnou akciou Komory v roku 2006 bude aj 13. stretnu-
tie inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4, ktoré sa plánu-
je na október 2006 v Topoľčiankach. Sprievodnou akciou bude
konferencia „Obnova užívateľských a energetických vlastností
budov“ s týmito tematickými okruhmi:

� úloha inžiniera pri riešení energetických problémov budov,
� skutkový stav hromadne budovaných stavieb v druhej
polovici 20. storočia,
� právne a technické predpisy v krajinách V-4,
� úloha inžiniera pri zavádzaní technických noriem v rámci
Európskej únie,
� uznávanie oprávnení a kvalifikácií inžinierov v krajinách
V-4 a EÚ.
Vyzývame Vás všetkých, ktorí máte záujem o aktívnu účasť

na tejto medzinárodnej konferencii, na prípravu príspevku k
niektorej z vyššie uvedených tém.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI
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navrhla zvýšenie poistného na rok 2006, avšak stále je výška
poistného pre členov SKSI veľmi výhodná. Pri individuálnom
poistení autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý by sa pois-
til individuálne (nie cez SKSI), sa výška poistného na 1 milión Sk
poistnej sumy pohybuje okolo 6000,- Sk.

Ing. Kyseľ poukázal na skutočnosť, že pred uzatvorením zmluvy
na rok 2006, vzhľadom na podstatné zvýšenie ceny poistného,
nebolo zo strany vedenia Komory uskutočnené rokovanie s inou
poisťovňou, keďže je všeobecne známy postup Poisťovne ČSOB
zvyšovať pre rok 2006 poistné. Zo strany maklérskej spoločnos-
ti Eurofin, ak táto mala záujem na výhodnom poistení členov
Komory, takéto rokovanie malo byť samozrejmou úlohou. Upo-
zornil na skutočnosť, že zmluva s Poisťovňou nebola schválená
Predstavenstvom SKSI.

Prof. Majdúch reagoval, že problematika okolo poistenia
členov SKSI už bola publikovaná v Inžinierskych informáciách
č. 5/2005. Predseda predbežne rokoval v októbri 2005 o zníže-
ní poistného z titulu minimálneho počtu poistných udalostí. V krát-
kom čase na to však vzniklo veľa poistných udalostí s celkovou
škodovosťou a rezervami vo výške 8,1 miliónov Sk. Rokovanie
teda zmenili obsah – predmetom sa stalo zvyšovanie poistného.
Našou úlohou bolo dohodnúť prijateľné podmienky. Náročného
rokovania sa za SKSI zúčastnili predseda, podpredseda SKSI Ing.
Hudoba a riaditeľ Úradu SKSI. Na konečné rokovanie s ČSOB
poisťovňou, a.s., boli pozvaní predsedovia výborov regionál-
nych združení SKSI, ktorí sa na rokovanie nedostavili, a napokon
sa rokovania zúčastnili predseda, podpredseda doc. Benko a ria-
diteľ Úradu SKSI.

Za úspech rokovania sme považovali minimálne zvýšenie po-
istného pri 10 %-nej spoluúčasti; v ostatných prípadoch bolo zvý-
šenie poistného – z dôvodu vysokej rezervy – nevyhnutnosťou.

Na náš podnet vykonala maklérska spoločnosť EuroFin Con-
sulting, a.s., prieskum trhu a z dôvodu vysokej škodovosti poist-
ných udalostí v roku 2005 nezistila výhodnejšie podmienky v ostat-
ných poisťovniach ponúkajúcich tento produkt poistenia.

Pre budúcnosť sa musí venovať otázke poistenia zodpoved-
nosti za škodu zvýšená pozornosť.

Vyhodnotenie škodových udalostí sa musí vykonať v časo-
vom predstihu, aby bolo prípadne možné poistnú zmluvu s pois-
ťovňou vypovedať.

Ing. Nevický navrhol, aby sa SKSI zaoberala nahlásenými
poistnými udalosťami, najmä v prípadoch vysokých súm poist-
ných škôd, ako aj získaním bližších informácií o odbornej kvali-
fikácii posudzovateľov poistných udalostí.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Urban, Ing. Hanzel, prof. Majdúch,
Ing. Nevický, Ing. Hudoba, Ing. Kyseľ, Ing. Antol, Ing. Cmarková

Bod 2.3 Schválenie účtovnej osnovy
Predložil: prof. Majdúch
Na rokovaní tohto bodu bola prítomná pani Slabejová, pra-

covníčka Referátu ekonomickej a personálnej agendy Úradu SKSI.
Na základe predloženej účtovnej osnovy sa vykonáva účtovná
evidencia SKSI.

Ing. Kyseľ navrhol, aby bola položka účtovnej osnovy č. 521-
020 rozdelená na položky „Odmeny – predseda SKSI“ a „Odme-
ny – členovia predstavenstva“. Takisto by mala byť táto položka
hierarchicky usporiadaná.

Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Nevický

Bod 2.4 Informácia o zasadnutí inžinierskych organizácií
krajín V-4
Predložil: Ing. Kyseľ
V decembri 2005 sa uskutočnila návšteva riaditeľa Medziná-

rodného Visegradského fondu. Ako miesto konania je navrhova-
ný kaštieľ v Topoľčiankach.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko

Bod 2.5 Autorizácia v roku 2006
Predložil: prof. Juhás
Prof. Majdúch na úvod informoval o navrhovaných termí-

noch pre autorizačné skúšky v Bratislave a v Košiciach a pre
skúšky odbornej spôsobilosti stavbyvedúci a stavebný dozor aj
v Žiline a v Banskej Bystrici.

Uznávanie odborných kvalifikácií stavebných inžinierov z Eu-
rópskej únie sa bude uskutočňovať na základe Smernice SKSI
o uznávaní odborných kvalifikácií usadenej osoby a registrácii
hosťujúcej osoby, ktorá už bola prerokovaná na predchádzajú-
com zasadnutí predstavenstva.

Prof. Majdúch informoval, že slovenskí stavební inžinieri majú
stále záujem o autorizáciu v Maďarskej republike, avšak Maďar-
ská inžinierska komora od nich žiada zložiť určité skúšky. Prof.
Majdúch požiadal členov predstavenstva o spoluprácu v tejto
oblasti a účasť na rokovaniach k problematike vzájomného uzná-
vania autorizácie.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Nevický, Ing. Cmarková, doc. Fu-
čila, Ing. Hanzel

Bod 2.6 Informácia o seminároch a zborníkoch SKSI
k eurokódom
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pracovnom stretnutí „Zavádzanie

eurokódov do praxe“, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 1. 2006 na
Úrade SKSI v Bratislave. Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia
stavebných fakúlt a národných technických komisií. Na stretnutí
bolo dohodnuté, aby sa akcia SKSI – vypracovanie zborníkov
k jednotlivým eurokódom a následné zorganizovanie seminárov
– rozbehla v čo najkratšej dobe. Na stretnutí boli určení pracovní-
ci, ktorí v termíne do 10. 2. 2006 zorganizujú autorské kolektívy
k zborníkom, prednášajúcich na seminároch a predložia časový
harmonogram vypracovania zborníkov k jednotlivým eurokódom.
Následne bola prerokovaná otázka garanta akcie SKSI.

Diskusia: doc. Benko, prof. Juhás, prof. Turček, Ing. Antol,
Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing. Nevický, prof. Majdúch

Bod 2.7 Priebeh seminárov SKSI „Energetická
hospodárnosť budov a novela stavebného zákona“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v Bratislave a Žiline už prebehli

úvodné semináre k problematike energetickej hospodárnosti bu-
dov a k novele stavebného zákona. Momentálne Ministerstvo vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR spracováva vyhlášku na základe
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Úrad SKSI oslovil stavebné fakulty a 30 organizácií, aby no-
minovali odborníkov do skupiny prednášajúcich a do skúšobnej
komisie pre oblasť „energetická certifikácia budov“.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Urban

Bod 2.8 Informácia o činnosti SKSI k problematike
panelových domov
Predložil: prof. Majdúch
SKSI rozbieha aj činnosť týkajúcu sa problematiky panelo-

vých domov. Dňa 31. 1. 2006 sa na Úrade SKSI v Bratislave usku-
toční pracovné rokovanie odborníkov nominovaných aj z regio-
nálnych združení SKSI, na ktorom budú dohodnuté ďalšie kon-
krétne postupy.

Diskusia: Ing. Ďurica, prof. Juhás, Ing. Nevický

Bod 2.9 Uznávanie dokladov pre autorizáciu
Predložil: prof. Majdúch
SKSI vypracovala návrh Dohody o spolupráci medzi SKSI a Stre-

diskom na uznávanie dokladov o vzdelaní pri Ministerstve škol-
stva SR, na základe ktorej by mala SKSI uznávať odbornú kvalifi-
káciu autorizovaných stavebných inžinierov. Návrh dohody mo-
mentálne posudzuje právny odbor Ministerstva školstva SR, kto-
rý by sa mal vyjadriť k dohode v termíne do 2. 2. 2006.
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Bod 4 Pripomienky SKSI k návrhu stavebného zákona
a návrh činnosti Legislatívnej komisie SKSI na rok 2006
Predložil: prof. Majdúch, Ing. Nevický
Na rokovaní tohto bodu bol prítomný Ing. Horňáček, vice-

prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), kto-
rý Predstavenstvo informoval o aktuálnom stave v oblasti návrhu
Zákona o stavebnom poriadku a návrhu Zákona o vyvlastňova-
ní. V blízkej budúcnosti sa bude konať stretnutie za okrúhlym
stolom, na ktorom sa zúčastnia tvorcovia zákona a predstavite-
lia z rady odborníkov, vrátane SKSI. Ing. Horňáček navrhol sko-
ordinovať postoj k týmto návrhom zákonov. Je potrebné, aby sa
obe organizácie dohodli na ďalších spoločných postupoch a spo-
ločne presadzovali záujmy členov oboch organizácií.

Ing. Nevický, ako predseda legislatívnej komisie, privítal ná-
vrh na intenzívnejšiu spoluprácu medzi SKSI a ZSPS a pozname-
nal, že stretnutie za okrúhlym stolom by sa malo uskutočniť v čo
najkratšej dobe.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Nevický, Ing. Cmarková
Ing. Nevický predložil písomný návrh činností Legislatívnej

komisie SKSI na rok 2006.

Bod 13 Rôzne
Predložil: prof. Majdúch
� Návrh na vyčiarknutie členov SKSI – prof. Majdúch
informoval o počte členov SKSI, ktorí nezaplatili členské
poplatky za rok 2005: Bratislava – 430, Trnava – 141, Žilina
– 126, Banská Bystrica – 22, Košice – 66. Predseda navrhol
zaoberať sa vyčiarknutím týchto neplatičov zo zoznamu
autorizovaných stavebných inžinierov. Bolo dohodnuté,
že na regionálne kancelárie SKSI budú zaslané zoznamy
neplatičov rozdelené podľa regiónov.
Diskusia: Ing. Antol, Ing. Nevický, Ing. Urban
� Prof. Majdúch informoval o sťažnosti prof. Zajaca,
týkajúcej sa postupu predsedu SKSI ohľadom zrušenia jeho
členstva v Skúšobnej komisii SKSI.
Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, doc. Benko, prof. Turček,
Ing. Hudoba
� Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností T.U.B.,
s. r. o. a CPV Slovensko, s. r. o., za kolektívnych členov SKSI
ako právnických osôb, o prihláškach Poláka Svätoslava,
Nemečka Pavla a Komáreka Pavla za dobrovoľných členov
SKSI a žiadosti Ing. Pavla Kobu o uznanie autorizácie
v Českej republike.
� Ing. Urban požiadal o zaslanie sponzorského daru
poskytnutého Regionálnemu združeniu SKSI Žilina vo výške
30 000,- Sk na účet RZ SKSI Žilina.
� Ing. Urban požiadal, aby boli materiály z Úradu SKSI
zasielané nielen na regionálne kancelárie SKSI, ale aj
predsedom regionálnych združení na ich e-mailové adresy.
� Na návrh predsedu Etickej komisie prof. Turčeka bude
Ing. Burda vyzvaný na nasledujúcom zasadnutí predstavenstva,
aby vysvetlil svoju e-mailovú správu zo dňa 24. 1. 2006.
� Ing. Cmarková požiadala o znovuzverejnenie upútavky na
prezentačnú súťaž diel autorizovaných stavebných
inžinierov v nasledujúcom čísle Inžinierskych informácií
vo veľkosti A4, vo formáte, v akom bola zaslaná.

Bod 5 Návrh aktivít vzdelávacej a informačnej činnosti
Predložil: Ing. Hudoba
Prof. Majdúch požiadal Ing. Hudobu, aby na základe predložené-

ho materiálu k tomuto bodu zaslal do dvoch týždňov zoznam naplá-
novaných celoslovenských vzdelávacích aktivít SKSI na rok 2006.

Bod 6 Návrh aktivít hospodárskej a plánovacej činnosti
Predložil: Ing. Mišík

Bod 7 Návrh aktivít Komisie pre zahraničie SKSI
Predložil: doc. Benko

Bod 8 Návrh Vnútorných poriadkov SKSI nadväzujúcich
na Štatút SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že predložený Organizačný poria-

dok Úradu SKSI vypracovala JUDr. Kopšová. Ostatné vnútorné
poriadky budú vypracované na základe schváleného Organizač-
ného poriadku Úradu SKSI.

Diskusia: Ing. Hudoba

Bod 9 Rozdelenie úloh z uznesení VZ 2005
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o nasledovnom rozdelení úloh

z uznesení Valného zhromaždenia SKSI:
1. Pokračovať v rokovaniach so SÚTN-om na poskytovanie

noriem STN a súvisiacich odborných materiálov pre členov SKSI.
Termín: priebežne
Zodpovedný: doc. Benko (spolupráca: doc. Kolcun)
2. Vyhodnotiť diskusné príspevky a zaujať k nim stanovisko

do 3 mesiacov od konania VZ SKSI a zverejniť ich.
Termín: 3. 3. 2006
Zodpovedný: Ing. Hudoba (spolupráca: Ing. Ďurica, Ing. Kyseľ)
3. Upraviť všetky doteraz schválené Vnútorné poriadky SKSI

v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpi-
sov, prípadne ich zrušiť (Honorárový poriadok).

Termín: 31. 5. 2006
Zodpovedný: prof. Majdúch (spolupráca: doc. Fučila, Ing.

Mozgay)
4. Zabezpečiť vypracovanie Metodického pokynu na stano-

venie odmeny za projektové a inžinierske služby.
Termín: 30. 6. 2006
Zodpovedný: Ing. Lužica (spolupráca: Ing. Antol, Ing. Durbák)
5. Rokovať s MVRR SR o zrušení textu o „ďalšom príspevku

autorizovaného stavebného inžiniera“ v zákone č. 138/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Termín: priebežne
Zodpovedný: Ing. Nevický (spolupráca: Ing. Burda)
6. Zjednotiť volebné obdobie jednotlivých volených komisií SKSI.
Termín: priebežne
Zodpovedný: Ing. Urban (spolupráca: Ing. Cmarková)
7. V spolupráci s Dozornou radou SKSI dokončiť kontrolu

čerpania prostriedkov za rok 2004.
Termín: 30. 4. 2006
Zodpovedný: Ing. Mišík (spolupráca: Ing. Vrábel)

Bod 10 Voľba predsedu Skúšobnej komisie SKSI
Predložil: prof. Majdúch

Bod 11 Výsledky hospodárenia za rok 2005
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o hospodárení SKSI v roku 2005

podľa predloženého materiálu. Prof. Majdúch predložil členom
predstavenstva taktiež všetky príjmy všetkých členov predsta-
venstva v roku 2005. Zároveň požiadal členov Predstavenstva
SKSI, aby vytvorili pracovnú komisiu pre kontrolu výsledkov
hospodárenia SKSI za rok 2005.

Diskusia: Ing. Cmarková, doc. Benko, Ing. Kyseľ, Ing. Hanzel,
Ing. Antol

Bod 12 Činnosť v regiónoch
Predložili: predsedovia výborov RZ
Diskusia: Ing. Urban

Bod 3 Kontrola uznesení z 10. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia z 10. zasadnutia predstavenstva č. 10.19 a 10.21

trvajú priebežne. Uznesenie 10.22 nebolo prijaté Valným zhro-
maždením SKSI zo dňa 3. 12. 2005. Ostatné uznesenia z 10.
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zasadnutia predstavenstva boli splnené. Uznesenie z 9. zasad-
nutia predstavenstva č. 9.20 bolo splnené.

Bod 14 Uznesenia z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schva-

ľované priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 27. 1. 2006 o 17:00 hod.

Uznesenia

z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 11.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Nevického a Ing. Urbana za

overovateľov zápisu z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 8. Proti: 0. Zdržali sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.2
Predstavenstvo schvaľuje navrhovaný program s doplnkami:
� 2.1 Stavba roka
� 2.2 Vyhodnotenie poistných udalostí
� 2.3 Schválenie účtovnej osnovy
� 2.4 Informácia o zasadnutí inžinierskych organizácií krajín V-4
� 2.5 Autorizácia v roku 2006
� 2.6 Informácia o seminároch a zborníkov SKSI k eurokódom
� 2.7 Priebeh seminárov SKSI „Energetická hospodárnosť
budov a novela stavebného zákona“
� 2.8 Informácia o činnosti SKSI k problematike panelových
domov
� 2.9 Uznávanie dokladov pre autorizáciu
� Výmena bodov 3 a 13 navrhovaného programu
11. zasadnutia predstavenstva
� Ing. Kyseľ stiahol návrh na zmenu Rokovacieho poriadku SKSI
Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.3
Predstavenstvo schvaľuje predloženú účtovnú osnovu pre

vedenie účtovníctva SKSI s pripomienkou hierarchicky usporia-
dať položky náhrad za stratu času funkcionárov SKSI.

Za:10. Proti: 0. Zdržali sa: 0.

Uznesenie 11.4
Predstavenstvo schvaľuje návrh organizačného a finančného

zabezpečenia 13. zasadnutia inžinierskych organizácií krajín V-4
a sprievodnej odbornej konferencie podľa predloženého materiálu.

Za: 10. Proti: 0. Zdržali sa: 0.

Uznesenie 11.5
Predstavenstvo schvaľuje zástupcov SKSI na rokovanie k prob-

lematike vzájomného uznávania autorizácie so zahraničnými ko-
morami: doc. Benko, Ing. Nevický, prof. Juhás, Ing. Stasselová.

Za: 9. Proti: 0. Zdržali sa: 1.

Uznesenie 11.6
Predstavenstvo berie na vedomie vypísanie termínov autorizač-

ných skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti a ukladá predsedovi
zverejniť termíny na webovej stránke SKSI. Autorizačné skúšky sa
uskutočnia v Bratislave a Košiciach; skúšky odbornej spôsobilosti
sa uskutočnia v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Za: 9. Proti: 0. Zdržali sa: 0. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.7
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o vyhodnotení

poistnej zmluvy za rok 2005 a ukladá predsedovi SKSI zabezpe-
čiť materiály k poistným udalostiam nad 1 000 000,- Sk od ČSOB
poisťovne, a. s.

Za: 8. Proti: 0. Zdržali sa: 2.

Uznesenie 11.8
Predstavenstvo schvaľuje stanovisko SKSI k návrhu novely

stavebného zákona a ukladá Ing. Nevickému sledovať ďalšie pri-
pomienkovanie návrhu tohto zákona.

Za: 10. Proti: 0. Zdržal sa: 0.

Uznesenie 11.9
Predstavenstvo schvaľuje porotcov za SKSI pre súťaž Stavba

roka – pre oblasť „Pozemné stavby“: Ďurďa, Cmarková, Jakubov,
Šepáková, Horňáková, Burda a pre oblasť: „Inžinierske stavby“:
Gramblička, Durbák, Dlhopolček, Tomko, Naď, Polakovič; a ukla-
dá predsedovi SKSI nominovať porotcov v tomto poradí.

Za: 10. Proti: 0. Zdržal sa: 0.

Uznesenie 11.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o organizácii

seminárov k energetickej hospodárnosti budov a ukladá predse-
dovi pokračovať v príprave odborných seminárov a skúšok od-
bornej spôsobilosti.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o rokovaní k prob-

lematike panelových domov a ukladá predsedovi zabezpečiť
návrh postupu na riešenie problematiky.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2.

Uznesenie 11.12
Predstavenstvo berie na vedomie návrh Dohody o spoluprá-

ci SKSI a Strediskom na uznávanie dokladov pri Ministerstve
školstva SR a odporúča Autorizačnej komisii rešpektovanie tej-
to dohody pri uznávaní autorizácie.

Uznesenie 11.13
Predstavenstvo berie na vedomie návrh na vyčiarknutie nepla-

tičov zo zoznamu autorizovaných inžinierov za nesplnenie zákon-
ných povinností. Zoznam členov SKSI, ktorí neuhradili členské
príspevky za rok 2005 ani po vyzvaní, predstavuje 779 členov.

Uznesenie 11.14
Predstavenstvo prerokovalo sťažnosť prof. Zajaca a ukladá

predsedovi Legislatívnej komisie SKSI pripraviť odpoveď v súla-
de s rokovaním v termíne do 10. 2. 2006.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.15
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

obdobie máj - december 2005.
Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.16
Predstavenstvo schvaľuje prihlášku spoločností T.U.B., s. r. o.

a CPV Slovensko, s. r. o., za kolektívnych členov SKSI ako práv-
nické osoby. Predstavenstvo schvaľuje prihlášky Poláka Sväto-
slava, Nemečka Pavla a Komáreka Pavla za dobrovoľných čle-
nov SKSI. Predstavenstvo schvaľuje žiadosť o uznanie autorizá-
cie v Českej republike Ing. Pavlovi Kobovi.

Za: 9. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.17
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť posielanie

materiálov do regionálnych kancelárií SKSI a súčasne aj predse-
dom výborov RZ SKSI.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.18
Predstavenstvo ukladá predsedovi presunúť sponzorský dar

poskytnutý Regionálnemu združeniu SKSI Žilina v sume 30 000,- Sk
(slovom tridsaťtisíc Sk) z rezervy SKSI na rok 2006.

Za: 9. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1.
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Uznesenie 11.19
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť v prípade nevy-

hnutnosti potvrdenia rozhodnutia predsedu SKSI uznesením pred-
stavenstva hlasovanie členov predstavenstva v elektronickej forme,
prípadne zvolanie mimoriadneho zasadnutia predstavenstva.

Za: 9. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.20
Uznesenie predložil doc. Benko.
Po vnútrokomorových diskusiách vo vedení Komory navrhu-

jem predstavenstvu, aby po kritických pripomienkach prof. Juhá-
sa a Ing. Nevického zvážilo zmenu uznesenia č. 10.19 a poverilo
predsedu SKSI prof. Majdúcha, aby v rokovaniach s garantmi zbor-
níkov k eurokódom nahradil doc. Benka. Dôvod náhrady doc.
Benka v tejto funkcii je zo strany menovaných v obave o jeho
odborných kompetenciách na zvládnutie tak náročnej úlohy.

Za: 0. Proti: 4. Zdržal sa: 5. Nehlasoval: 1.
Uznesenie nebolo prijaté.

Uznesenie 11.21
Pred hlasovaním predložil doc. Benko komentár k uzneseniu

č. 11.21:
„Neželám si, aby tak dôležitá akcia, za akú považujem organi-

zovanie seminárov a prípravu podporných materiálov k novým
prebratým európskym normám v konštrukčnom inžinierstve pod
hlavičkou SKSI, bola akýmkoľvek spôsobom negatívne ovplyvňo-
vaná. Už vôbec si neželám, aby v niektorom regióne v tejto akcii
nahradili Komoru súkromné komerčné firmy, ktoré pri predpokla-
danom zisku by boli pre AI podstatne drahšie.

Dôvodom, ktorý ma viedol k predloženiu uznesenia č. 11.21, nie
je kritika spôsobu odbornej prípravy tohto podujatia prof. Juhásom,
ale kritika RZ Košice z nezapojenia SvF ŽU a SvF TU KE na začiatku
organizovania tejto akcie. Z tohto dôvodu v snahe nájsť garanta za
SKSI, ktorý bude akceptovaný vo všetkých regiónoch Slovenska, pred-
kladám predstavenstvu uznesenie č. 11.22 a vyzývam členov predsta-
venstva, aby za toto uznesenie hlasovali pozitívne.

Mojím úsilím bolo, a aj zostane (aj keď už nie z pozície garanta
SKSI), do tejto akcie, ktorá bola naplánovaná na roky 2005 až 2010,
zapojiť všetkých odborníkov z celého Slovenska, ktorí pracujú
v tejto oblasti a budú mať záujem sa na nej spolupodieľať. Mali by
to byť predovšetkým takí, ktorí úzko spolupracujú s praxou.

Po ústnom prísľube kolegov zo zahraničia sa plánovalo, v prí-
pade potreby, do tejto akcie zapojiť aj odborníkov z ČR, Ra-
kúska, Nemecka a Anglicka. Mnohí z nich sú členmi SC a PT jed-
notlivých častí eurokódov. Ich zapojenie malo byť formou vyzva-
ných prednášok, ako aj odbornou pomocou pri odpovedaní na
položené otázky AI v diskusnom fóre na webových stránkach Ko-
mory. Pre tento účel v kolónke –„semináre“ v členskej zóne – je
pripravené diskusné fórum a už funguje na prebehnuté semináre
v Žiline a Banskej Bystrici z apríla 2005 k Eurokódom EN 1990, EN
1991-1-x, EN 1992-1-1 a EN 1995-1-1, ako aj seminár z decembra
2005 v Banskej Bystrici k Eurokódu EN 1998-1 časť murované kon-
štrukcie.

Mrzí ma, ak si moju snahu členovia výboru RZ Košice vykladali
iným spôsobom, a aj formou uznesenia č. 11-21 sa im ospravedl-
ňujem.“

Predstavenstvo berie na vedomie stanovisko doc. Benka:
Vzhľadom na neprijatie uznesenia č. 11.20 sa dobrovoľne

vzdávam zastupovania Komory pri jednaní s doteraz určenými
garantmi k jednotlivým eurokódom. Zároveň upozorňujem čle-
nov predstavenstva na už dohodnuté termínované úlohy s jednotli-
vými garantmi niektorých častí príručiek k eurokódom. V prípade,
ak dôjde k výmene garantov, s ktorými prebehli jednania v mene
Komory bez ich súhlasu, bude Komora povinná nahradiť im odbor-
nú prácu, ktorú doteraz vykonali.

Za: 5. Proti: 0. Zdržali sa: 5.
Uznesenie bolo prijaté hlasom predsedu.

Uznesenie 11.22
Uznesenie predložil doc. Benko.
Na návrh doc. Benka predstavenstvo schvaľuje za garanta

k organizovaniu seminárov k eurokódom predsedu SKSI prof.
Majdúcha.

Za: 5. Proti: 0. Zdržali sa: 4. Neprítomný: 1.

Uznesenie 11.23
Predstavenstvo schvaľuje predložené návrhy činností Legisla-

tívnej komisie, Komisie pre vzdelávanie a informačnú činnosť,
Komisie pre hospodársku a plánovaciu činnosť a Komisie pre za-
hraničné vzťahy, predložené predsedami jednotlivých komisií.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2

Uznesenie 11.24
Predstavenstvo schvaľuje Organizačný poriadok Úradu SKSI

s pripomienkou odstránenia gramatických chýb a pojmových
nesúladov a s doplnením grafického znázornenia organizačnej
štruktúry Úradu SKSI.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2.

Uznesenie 11.25
Predstavenstvo berie na vedomie rozdelenie úloh z uznesení

zo zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI zo dňa 3. 12. 2005
a ukladá zodpovedným členom predstavenstva spracovanie úloh.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2.

Uznesenie 11.26
Predstavenstvo schvaľuje prof. Puškára za predsedu Skúšob-

nej komisie SKSI pre autorizáciu s výsledkom hlasovania:
Za: 7. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomní: 2.
a predstavenstvo schvaľuje doc. Makýša za predsedu Skú-

šobnej komisie SKSI pre činnosť stavbyvedúci a stavebný dozor
s výsledkom hlasovania:

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 0. Neprítomní: 2.

Uznesenie 11.27
Predstavenstvo berie na vedomie rozbor hospodárenia SKSI

za rok 2005 a ukladá Ing. Antolovi a Ing. Kyseľovi vykonanie
vnútornej kontroly v termíne do 20. 2. 2006.

Za: 8. Proti: 0. Zdržal sa: 1. Neprítomný: 1.

zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: Ing. Miloš Nevický, PhD., Ing. Igor Urban, PhD.

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

PRACOVNÁ PRÍLEŽITOSŤ V ÍRSKU
pre PROJEKTANTOV CIEST, MOSTOV, ŽELEZNÍC
Zamestnávateľom je jedna z najväčších konzultačných

spoločností v oblastí stavebníctva v Európe,
s viac ako 900 zamestnancami.

Požadujeme: ��min. 3 ročnú prax v projektovaní ciest,
mostov alebo železníc ��veľmi dobrú úroveň

anglického jazyka
Ponúkame: ��plat: 30.000 – 80.000 EUR ročne
��zabezpečené ubytovanie ��preplatené výdavky

pri relokácii do Írska ��životné a dôchodkové poistenie
Nástup: apríl/máj 2006

Váš životopis v anglickom jazyku a motivačný list zašlite prosím
na zahranicie@grafton.sk, alebo nás kontaktujte

na tel. č. 02-59 208 122, 0910 744 008

 Grafton Recruitment Slovakia, Ochodná 19, 811 06 Bratislava
 http: www.grafton.sk, e-mail: zahranicie@grafton.sk

telefón: 02/59 208 122, fax: 02/ 5273 1311
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Právne normy a predpisy

v oblasti stavebníctva

� Stavebné právo

[1] Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny po-
riadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2004
a úplné znenie č. 138/2004 Z. z.

[2] Zákon č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku – Stavebný zákon, v znení neskorších predpisov a zá-
kona č. 237/2000 Z. z., schváleného NR SR dňa 20. 06. 2000,
účinnosť od 1. 8. 2000 Z. z. (čiastka 102/2000), zákon č. 103/
2003 Z. z., účinnosť od 1. 4. 2003, a zákon č. 417./2003 Z. z.,
účinnosť od 1. 11. 2003, zákon č. 608/2003 Z. z., účinnosť od 1.
1. 2004; zákon č. 541/2004 Z. z., účinnosť od 1. 12. 2004;
zákon č. 290/2005 Z. z., účinnosť od 1. 7. 2005, zákon č. 479/
2005, účinnosť od 1. 11. 2005

[3] Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, účinnosť od 1. 1. 2004,
v znení zákona č. 536/2004 Z. z., účinnosť od 1. 11. 2004; zá-
kon č. 612/2004 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2005 a zákon č. 290/
2005 Z. z., účinnosť od 1. 7. 2005

[4] Vyhláška č. 453/2000 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Stavebného zákona, účinnosť od 1. 1. 2001

[5] Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkla-
doch a územnoplánovacej dokumentácii, účinnosť od 1. 3. 2001

[6] Vyhláška č. 532/2001 Z. z. MŽP SR, ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu
a orientácie, účinnosť od 1. 12. 2002

[7] Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na život-
né prostredie, účinnosť od 1. 2. 2006

[8] Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kon-
trole znečisťovania životného prostredia, účinnosť od 31. 7. 2003

[9] Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení
zákona č. 134/2004 Z. z., účinnosť od 1. 4. 2004, resp. 1. 5.
2004, v úplnom znení č. 314/2004 Z. z.

[10] Vyhláška č. 158/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú sku-
piny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazova-
nia zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, účinnosť
od 1. 4. 2004

[11] Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách
na výrobky a o posudzovaní zhody, účinnosť od 1. 1. 2000

[12] Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam – Ka-
tastrálny zákon, v znení zákona č. 173/2004 Z. z., účinnosť od
15. 4. 2004

[13] Opatrenie č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Klasi-
fikácia stavieb, účinnosť od 1. 5. 2000

[14] Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fon-
du, účinnosť od 1. 1. 2004

[15] Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov, účinnosť od 1. 1. 2006

� Predpisy pre výkon povolania vo výstavbe

[1] Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení zákona č. 236/
2000 schváleného NR SR dňa 20. 06. 2000, účinnosť od 1. 8. 2000
(Z. z. čiastka 102/2000), ktorým sa zrušila platnosť časti čl. I. záko-
na [18], zákona č. 554/2001 Z. z. účinnosť od 30. 12. 2001, zákona
č. 533/2003 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2004 a zákona č. 624/2004 Z.
z., účinnosť od 1. 1. 2005 a v znení zákona č. 555/2005 Z. z.,
účinnosť od 1. 1. 2006

[2] Smernica Rady 85/384/EHS z 10. 6. 1985 o vzájomnom
uznávaní diplomov, vysvedčení a iných dokladov o formálnom
vzdelaní v oblasti architektúry, vrátane opatrení na uľahčenie
účinného uplatňovania práva na výkon činnosti a voľné posky-
tovanie služieb, v znení doplnkov a zmien upravených Smerni-
cou č. 2001/19/EC aj Smernica 89/48/ES o uznávaní odborných
kvalifikácií (všeobecne sa vzťahujúca na všetky povolania a kvali-
fikácie, ktoré nie sú osobitnými smernicami upravené) budú k 6.
7. 2007 zrušené podľa novoprijatej Smernice Európskeho parla-
mentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií

[3] Dodatok 1 A Smernice Rady 92/50/EEC z 18. 6. 1992
o koordinácii procesov pre schvaľovanie zmlúv o verejných
službách, zmenenej Smernicou 97/52/EC Európskeho parlamen-
tu a Rady z 13. 10. 1997. Obsahuje architektonické služby, inži-
nierske služby a integrované inžinierske služby, služby mestské-
ho plánovania a služby záhradnej architektúry, príbuzné vedec-
ké a technické konzultačné služby, služby technického testova-
nia a analýzy (a to pod referenčným číslom 867).

[4] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve (Autorský
zákon), účinnosť od 1. 1. 2004, ktorým sa ruší zákon č. 383/
1997 Z. z. v znení neskorších predpisov

[5] Zákon č. 216/95 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
[6] Zákon č. 423/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
[7] Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifi-

kácií, účinnosť od 1. 9. 2002, v znení novely č. 5/2004 Z. z.,
účinnosť od 1. 2. 2005

� Predpisy pre podnikanie vo výstavbe

[1] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 336/2005 Z. z., účinnosť od 1. 8. 2005

[2] Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 567/
2005 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2006

[3] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 315/2005 Z. z., účinnosť od 1. 8. 2005

[4] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 570/2005 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2006

[5] Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a zákona č. 68/2005 Z. z., účinnosť od 1. 3. 2005

[6] Vyhláška č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ce-
nách v znení vyhlášky č. 536/2003 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2004

[7] Vyhláška č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická
odvetvová klasifikácia ekonomických činností

� Bezpečnosť práce a ochrana zdravia,
odpady, ochrana prírody a krajiny

[1] Zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdra-
via pri práci, v znení neskorších predpisov a zákona č. 479/2005
Z. z., účinnosť od 1. 11. 2005

[2] Vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVaR SR na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technic-
kých zariadení, účinnosť od 1. 1. 2003

[3] Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, účin-
nosť od 1. 10. 1990

[4] Nariadenie č. 510/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
účinnosť od 1. 1. 2002, v znení nariadenia č. 282/2004 Z. z.,
účinnosť od 1. 5. 2004

[5] Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce, účinnosť od 1.
7. 2000, v znení neskorších predpisov a zákona č. 479/2005 Z.
z., účinnosť od 1. 11. 2005

[6] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskor-
ších predpisov a zákona č. 570/2005 Z. z.
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[7] Nariadenie č. 504/2002 Z. z. vlády SR o podmienkach
poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
účinnosť od 1. 9. 2002

[8] Nariadenie č.159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov, účinnosť od 1. 5. 2001 a nariadenie č. 470/2003
Z. z., účinnosť od 1. 12. 2003

[9] Nariadenie č. 201/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
účinnosť od 1. 6. 2001

[10] Nariadenie č. 204/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s breme-
nami, účinnosť od 1. 7. 2001

[11] Nariadenie č. 247/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zo-
brazovacími jednotkami, účinnosť od 1. 7. 2001

[12] Nariadenie č. 444/2001 Z. z vlády SR o požiadavkách
na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci

[13] Nariadenie č. 161/2002 vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa
Nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrob-
nosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení
nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z. z., účinnosť od 1. 4. 2002

[14] Nariadenie č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadav-
kách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo
výbušnom prostredí

[15] Vyhláška č. 286/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje
zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým za-
mestnancov a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti za-
mestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov,
účinnosť od 1. 5. 2004

[16] Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore
nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z.,
účinnosť od 1. 1. 2001 je zrušený zákonom o inšpekcii práce.

[17] Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov, zákona č. 256/2003 Z. z., účinnosť od 1.
8. 2003 a zákona č. 578/2003 Z. z., účinnosť od 1. 1. 2004

[18] Nariadenie č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci
s azbestom

[19] Nariadenie č. 40/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami, účinnosť od 1. 2. 2002

[20] Nariadenie č. 45/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdra-
via pri práci s chemickými faktormi

[21] Nariadenie č. 46/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdra-
via pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

[22] Vyhláška č. 326/2002 Z. z. Ministerstva zdravotníctva
SR, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu
škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov, účinnosť od
1. 7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1 k 1. 1. 2005.

[23] Nariadenie č. 504/2002 Z. z. vlády SR o podmienkach
poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
účinnosť od 1. 9. 2002

[24] Vyhláška č. 505/2002 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustano-
vujú najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových do-
moch, hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a nále-
žitosti prevádzkového poriadku ubytovacích zariadení, účin-
nosť od 1. 9. 2002

[25] Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii a regis-
trácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havá-
rií) a porúch technických zariadení

[26] Vyhláška č. 86/1978 Zb. SÚBP o kontrolách, revíziách
a skúškach plynových zariadení

[27] Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP, ktorou sa určujú zá-
kladné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technic-
kých zariadení (Bezpečnostnotechnické pojmy)

[28] Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, účinnosť od 1. 7.
2001, v znení zákona č. 393/2002 Z. z., účinnosť od 1. 9. 2002
a zákona č. 443/2004 Z. z., účinnosť od 1. 8. 2004, resp. 1. 1. 2005

[29] Vyhláška č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých usta-
novení zákona o odpadoch, účinnosť od 1. 12. 2001, v znení
vyhláška č. 509/2002 Z. z., účinnosť od 1. 9. 2002 a v znení
vyhlášky č. 128/2004 Z. z., účinnosť od 15. 3. 2004

[30] Vyhláška č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kata-
lóg odpadov, účinnosť od 11. 6. 2001 v znení vyhlášky č. 129/
2004 Z. z., účinnosť od 1. 4. 2004

[31] Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny,
účinnosť od 1. 1. 2003, resp. 1. 5. 2004

[32] Nariadenie č. 310/2004 Z. z. vlády SR, ktorým sa ustano-
vujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch preu-
kazovania zhody na strojové zariadenia, účinnosť od 15. 5. 2004

� Požiarna ochrana

[1] Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, účin-
nosť od 1. 4. 2002

[2] Vyhláška č. 138/1995 Z. z. MV SR, ktorou sa ustanovujú
zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádz-
karní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úpra-
va výrobkov náterovými hmotami

[3] Vyhláška č. 121/2002 Z. z. MV SR o požiarnej preven-
cii, účinnosť od 1. 4. 2002

[4] Vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú tech-
nické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe
a pri užívaní stavieb

[5] Vyhláška č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnej bezpečnos-
ti pri výstavbe a užívaní prevádzkárne a iných priestorov, v kto-
rých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látka-
mi, účinnosť od 1. 4. 2004

� Verejné práce a verejné obstarávanie

[1] Zákon č. 254/98 o verejných prácach, účinnosť od 1. 1.
1999 (pripravuje sa novela)

[2] Vyhláška č. 392/98 Z. z. MVVP SR, ktorou sa vykonáva
zákon o verejných prácach, 1. 1. 1999

[3] Zákon č. 25/ 2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, účin-
nosť od 1. 2. 2006

� Príručky

[1] Ing. Miloš Nevický, PhD. a kol.: Príprava, vedenie a orga-
nizácia stavieb, Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava, 2001-
2004; JUDr. Miroslav Hodák od 6/2004

[2] Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a kol.: Praktická príručka
technických požiadaviek na výstavbu. Vydavateľstvo Dashöfer
Verlag, Bratislava

[3] Ing. Vasil Ivanov, PhD. a kol.: Autorský, stavebný a technic-
ký dozor stavebníka. Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava

[4] Bezpečnosť pri práci, zdravotná starostlivosť a požiarne
predpisy. Vydavateľstvo PORADCA, s.r.o. Žilina, 2003

[5] IV. ZÁKONY 2005: Stavebný zákon, Katastrálny zákon,
Stavebné výrobky, Autorizovaní architekti. Vydavateľstvo PO-
RADCA, s. r. o. Žilina, 2005

[6] hosť. doc. Ing. František Mesároš, CSc.: Ceny, Rozpočty
a kalkulácie v stavebníctve, vydala Stavebná fakulta TU v Koši-
ciach, 2003.

[7] II. ZÁKONY 2005: Obchodný zákonník, Občiansky zá-
konník, Živnostenský zákon, Vydavateľstvo PORADCA, s. r. o.
Žilina, 2005

[8] III. Zákony 2005: Zákonník práce, Zákon o inšpekcii prá-
ce, Vydavateľstvo PORADCA, s. r. o. Žilina 2005

Spracoval v 02/2006: Ing. Miloš Nevický, PhD.
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I. Všeobecné odborné podujatia

1. Novela stavebného zákona a energetická hospodárnosť
budov – odborný seminár organizovaný Inžinierskym konzultač-
ným strediskom SKSI Bratislava v spolupráci s MVRR SR prebehol
už v januári a februári vo všetkých regionálnych združeniach.

2. Návrh odborných seminárov organizovaných Inžinier-
skym konzultačným strediskom SKSI v roku 2006 podľa požia-
daviek jednotlivých regiónov s nasledovnými témami:

� Požiarna ochrana budov
� Poruchy panelových domov
� Technické a technologické vybavenie stavieb
� Technické požiadavky na komínové telesá
� Obsah a rozsah projektovej dokumentácie
� Poistenie autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich
a stavebných dozorov
� Bezpečnosť práce na stavbách
� Novela zákona o verejnom obstarávaní
� Vplyv stavby na životné prostredie
� Zhoda výrobkov používaných v stavebníctve

3. Termíny autorizačných skúšok a skúšok odbornej spôsobi-
losti, ktoré vypísala SKSI a termíny prípravných legislatívnych semi-
nárov k autorizačným skúškam a skúškam odbornej spôsobilosti:

� Autorizačné skúšky:
v Bratislave v Košiciach
21. – 23. marec 2006 28. – 29. jún 2006
20. – 22. jún 2006 14. – 15. december 2006
19. – 21. september 2006
12. – 14. december 2006

� Skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúci
a stavebný dozor:
v Bratislave v Žiline
15. – 16. marec 2006 21. apríl 2006
5. – 6. apríl 2006 29. jún 2006
14. – 15. jún 2006 1. december 2006
13. – 14. september 2006
6. – 7. december 2006 v Košiciach

10. marec 2006
v Banskej Bystrici 9. jún 2006
2. jún 2006 22. september 2006

8. december 2006

� Prípravné semináre z legislatívy ku skúškam pre činnosť
stavbyvedúci, stavebný dozor a autorizáciu
v Bratislave v Žiline
14. – 15. marec 2006 20. – 21. apríl 2006
4. – 5. apríl 2006 28. – 29. jún 2006
13. – 14. jún 2006 30. november
12. – 13. september 2006 – 1. december 2006
5. – 6. december 2006

v Banskej Bystrici v Košiciach
1. – 2. jún 2006 9. – 10. marec 2006

8. – 9. jún 2006
21. – 22. september 2006
7. – 8. december 2006

4. Počas výstavy FOR-ARCH 2006 Banská Bystrica (2. – 5.
máj 2006) sa uskutoční odborný seminár zameraný na koordi-
náciu najnovších trendov v oblasti výstavby z ich prenosom do
činnosti odborných sekcií v regiónoch. Účasť predsedov celo-
slovenských odborných sekcií a regionálnych združení SKSI.

� � �

II. Regionálne združenie BRATISLAVA

A. Odborná sekcia - Pozemné stavby (PS)
� marec 2006 – Stavebné látky a výrobky v stavebníctve
� september 2006 – 2-dňové odborné podujatie –
Prestavba opravy a rekonštrukcia budov
� termín podľa dohody - odborné exkurzie na zaujímavé
stavby na Slovensku a zahraničná exkurzia na veľtrh
stavebníctva.

B. Odborná sekcia – Dopravné stavby (DS)
� 9. –10. marec 2006 – Znovupoužitie materiálov pre
stavebné účely – seminár na Štrbskom Plese, spoluorganizátor
SvF STU Bratislava
� apríl 2006 – STN – EN v cestnom staviteľstve
� september 2006 – Bezpečnosť dopravy na cestných
komunikáciách – seminár vo Vyhniach,
organizátor Slovenská správa ciest
� október 2006 – Diaľničné prepojenie Bratislava – tunel
Sitina
� november 2006 – Seminár Ivana Poliačka II. ročník –
seminár poriadaný so SvF STU Bratislava – nosná akcia
za celoslovenskú sekciu DS (stretnutie predsedov KOS).

C. Odborná sekcia – Statika
� január 2006 – Technologické aspekty navrhovania
betónových konštrukcií podľa STN EN 206 -1
� február 2006 – Navrhovanie oceľových konštrukcií
na Slovensku a v zahraničí
� marec 2006 – EN 1992 -1-1 Vzperné dĺžky trámových
konštrukcií
� apríl 2006 – Navrhovanie murovaných konštrukcií
v seizmicky aktívnych oblastiach
� máj 2006 – Drevené konštrukcie veľkých rozpätí
� jún 2006 – STN - EN 1991- Zaťaženia konštrukcií

D. Odborná sekcia – Vodohospodárske stavby (VHS)
� jún 2006 – Vedecko-odborná konferencia AQUA 2006
Trenčín
� október 2006 – IX. konferencia Pitná voda Trenčianske
Teplice – nosná akcia za celoslovenskú sekciu
vodohospodárskych stavieb (stretnutie predsedov KOS).
� november 2006 – Aktuálne problémy vodohospodárskej
praxe

E. Odborná sekcia – Technické vybavenie stavieb (TVS)
� máj 2006 – Prevencia závažných priemyselných havárií
v zmysle zákona č. 261/ 2002 Z. z. – nosná akcia
za celoslovenskú sekciu TVS (stretnutie predsedov KOS)
� september 2006 – Určovanie priestorov
s nebezpečenstvom výbuchu podľa STN EN 600-7910
� november 2006 – Požiarna bezpečnosť stavieb – Horľavé
kvapaliny v súlade s vyhláškou MV SR 96/2004
a STN 92-0800

Plán odborných podujatí

odborných sekcií SKSI v jednotlivých regionálnych združe-
niach pre rok 2006 zaradených do celoživotného vzdelávania
autorizovaných stavebných inžinierov.

Termíny a podrobnejšie informácie o jednotlivých seminá-
roch, ktoré tu nie sú uvedené alebo len čiastočne, budú priebež-
ne upresnené a zverejňované na našej internetovej stránke
www.sksi.sk v časti „odborné podujatia“ „Slovensko“, alebo
sa na nich môžete informovať v príslušných regionálnych kance-
láriách – podľa miesta ich konania.
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F. Odborná sekcia – Elektro
� 28. – 29. marec 2006 – 24. Konferencia elektrotechnikov
Slovenska
� máj 2006 – Energetický audit pre elektrotechnikov
� 8. – 9. november 2006 – 25. Konferencia elektrotechnikov
Slovenska v Poprade
� jún, september, december 2006 – Aktuálne normy
z oblastí elektrotechniky zavedené do praxe SÚTN

G. Odborná sekcia – Vedenie uskutočňovania stavieb (VUS)
� 3. máj 2006 – Obnova pamiatok
� 4. jún 2006 – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
� 4. september 2006 – nový stavebný zákon
� 9. október 2006 – BOZ v stavebníctve

III. Regionálne združenie TRNAVA

A. Odborná sekcia – PS
� február 2006 – odborná exkurzia na stavbu ,,SORAVIA
OFFICE“ – administratívna budova, Bratislava, ul. Medená
– Jesenského
� apríl 2006 – Zatepľovacie systémy budov
� máj 2006 – Krovy, konštrukcie, navrhovanie, detaily,
ukážka havárií realizovaných konštrukcií
� október 2006 – Aktuálne problémy vyplývajúce
z platnosti zákona č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti
budov – nosná akcia za celoslovenskú sekciu PS (stretnutie
predsedov KOS)

B. Odborná sekcia – DS
� apríl – Parkoviská v mestách

C. Odborná sekcia – Statika
� február 2006 – Praktické použitie programu HILTI PROFIS
Anchor pre dimenzovanie kotvenia
� marec 2006 – Konferencia Statika stavieb 2006 – nosná
akcia za celoslovenskú sekciu statiky (stretnutie predsedov
KOS)
� apríl 2006 – Najčastejšie chyby pri navrhovaní priestorových
drevených konštrukcií
� máj 2006 – Technologické aspekty navrhovania
betónových konštrukcií podľa STN EN 206-1
� september 2006 – Exkurzia na stavbe hotela HOLIDAY IN
� október 2006 – Zakladanie stavieb 2006

D. Odborná sekcia – VHS
� máj 2006 – Biologické čistiarne odpadových vôd
a čerpacie stanice odpadových vôd

E. Odborná sekcia – TVS
� máj 2006 – Výpočet tepelných strát podľa STN 12 828
� september – Energetický audit budov a z neho vyplývajúce
požiadavky na profesie TZB – nosná akcia za celoslovenskú
sekciu TZB (stretnutie predsedov KOS)
� október 2006 – Hydraulické vyregulovanie vykurovacích
systémov

F. Odborná sekcia – Elektro
� máj 2006 – Stratové prúdy a software Schneider Elektrik
� október 2006 – Prehľad a používanie noriem STN
pre projektovanie – elektro

G. Odborná sekcia – VUS
� apríl 2006 – Aktuálne problémy uskutočňovania stavieb

IV. Regionálne združenie ŽILINA

A. Odborná sekcia – PS
� máj 2006 – Dodatočné zateplenie panelových stavieb,
zatepľovacie systémy, typy panelových stavieb
� august 2006 – Strechy a strešné systémy, ploché strechy
a krovy. Navrhovanie a ich poruchy
� október 2006 – Zákon č. 555/2005 o energetickej
hospodárnosti budov. Uplatnenie v praxi, vyhláška k zákonu
� november 2006 – Eurokódy v oblasti pozemných stavieb
všeobecne

B. Odborná sekcia – DS
� 4 – 5. máj 2006 – Asfaltové vozovky – v spolupráci
so SvF Žilina
� 21. – 23. jún 2006 – Dopravná infraštruktúra v mestách
– v spolupráci so SvF Žilina
� november 2006 – Železničné pozemné stavby
– v spolupráci so SvF Žilina

C. Odborná sekcia – Statika
� 3. marec 2006 – Právna subjektivita projektanta, novela
zákona o daní z príjmov
� marec 2006 – Monitorovanie okolitej zástavby
pri budovaní nových objektov spojené s exkurziou
na výstavbe hlbokej stavebnej jamy pre podzemné
parkovacie garáže na Hurbanovej ulici v Žiline
� termín zatiaľ neurčený – Nové materiály pre statiku
– výstuž, spájanie výstuží, prísady do betónu
� apríl 2006 – Geodoska pod základy stavebných objektov
� máj 2006 – Možnosti využitia software ESA – PT
v statickej praxi – novinky, nové moduly a ďalší vývoj

D. Odborná sekcia – VHS
� september 2006 – Úprava, čistenie a dezinfekcia pitných
vôd, úprava a čistenie odpadových splaškových
a priemyselných vôd

E. Odborná sekcia – Elektro
� termín zatiaľ neurčený – Výpočtová technika a prenosové
vedenia

F. Odborná sekcia – VUS
� september 2006 – Bezpečnosť práce z hľadiska zhotoviteľa
stavby

G. Odborná sekcia – Technologické vybavenie stavieb (TZS)
� máj 2006 – Projektovanie technologických zariadení
z hľadiska technickej inšpekcie a bezpečnosti práce

V. Regionálne združenie BANSKÁ BYSTRICA

A. Odborná sekcia – PS
� 19. január 2006 – Tepelné mosty
� február 2006 – Legislatívne zmeny
� máj 2006 – Energetický posudok v technických správach
projektov navrhovaných stavieb
� september 2006 – Konštrukcie striech
� november 2006 – Zatepľovanie fasád bytových domov
– Chyby, nedostatky, skúsenosti z praxe

B. Odborná sekcia – DS
� I. polrok 2006 – Svetelne riadené križovatky
� II. polrok 2006 – Nedostatky v projektovej dokumentácii
z pohľadu poistnej udalosti

C. Odborná sekcia – Statika
� február 2006 – Bezpečnosť práce v stavebníctve
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� máj 2006 – Požiarna bezpečnosť konštrukcií
� október 2006 – Základové konštrukcie

D. Odborná sekcia – VHS
� I. štvrťrok 2006 – Nakladanie s dažďovými vodami
v urbanizovaných povodiach
� II. štvrťrok 2006 – Aktuálne problémy odkanalizovania
obcí v TN
� III. štvrťrok 2006 – Dezinfekcia a úprava vôd

E. Odborná sekcia – Elektro
� 2. marec 2006 – Nové normy STN, zrušené normy STN
a ich náhrady
� 1. jún 2006 – Chyby a nedostatky v projektových
dokumentáciách
� 7. september 2006 – Nové predpisy a schvaľovací proces
pri tvorbe elektroprojektov – nosná akcia celoslovenskej
sekcie elektro (stretnutie predsedov KOS)
� 7. december 2006 - Pohľad technickej inšpekcie
pri schvaľovaní dokumentácie vyhradených zariadení

F. Odborná sekcia – VUS
� 4. máj 2006 – Úspora energie v konštrukciách domov a bytov
� 03. – 04. október 2006 – Kvalita v stavebníctve
– medzinárodná konferencia Štrbské Pleso – nosná akcia
za Celoslovenskú sekciu VUS (stretnutie predsedov KOS)

VI. Regionálne združenie KOŠICE

A. Odborná sekcia – PS
� termín určený dodatočne – Nové normy v oblasti PS,
zmeny noriem a informácia o eurokódoch
� termín určený dodatočne – Praktické skúsenosti
pri spracovaní projektov
� III. štvrťrok 2006 – Energetická hospodárnosť budov

B. Odborná sekcia – DS
� marec 2006 – Výpočet nosných vrstiev a podložia
pozemných komunikácií v spolupráci so SvF TU Košice
� november 2006 – prevod STN na eurokódy v oblasti
dopravných stavieb v spolupráci s TU Košice a TU Žilina

C. Odborná sekcia – Statika
� I. štvrťrok 2006 – Zaťaženie podľa EC
� II. štvrťrok 2006 – EC 2 Betónové konštrukcie
� III. štvrťrok 2006 – EC 3,4 a 5 – Oceľové spracovanie
a drevené konštrukcie
� IV. štvrťrok 2006 – EC 7 Geotechnika

D. Odborná sekcia – Elektro
� marec 2006 – 24. Konferencia elektrotechnikov Slovenska
� jún 2006 – Projektová dokumentácia vyhradených
technologických zariadení z hľadiska technickej inšpekcie
a Inšpektorátu práce
� september 2006 – Energetický audit budov a dopad
na projektovú dokumentáciu elektro
� november 2006 – 25. Konferencia elektrotechnikov SR

E. Odborná sekcia – TZS
� jún 2006 –Analýza bezpečnostných rizík pri projektovaní
technologických výrobných liniek
� október 2006 – Technologické aspekty projektovania
investícií z EÚ
� november 2006 – Exkurzia do výrobného závodu
slnečných kolektorov v Žiari nad Hronom

Spracoval:
Ing. Miloš Hudoba, CSc., podpredseda SKSI pre vzdelávanie,

na základe predložených podkladov RZ SKSI

VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozemných stavieb,
s. r. o. a Slovenská energetická agentúra
s organizačným zabezpečením
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s. r. o.
za spolupráce
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Slovenská komora stavebných inžinierov
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
INCHEBA, a. s.

pod záštitou
ministra výstavby a regionálneho rozvoja László Gyurovszkého
Vás pozývajú na 13. konferenciu

TTTTTeória a keória a keória a keória a keória a konšonšonšonšonštrtrtrtrtrukukukukukcie pozcie pozcie pozcie pozcie pozemných semných semných semných semných stttttaaaaaviebviebviebviebvieb
ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIAENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIAENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIAENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIAENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA
AKO ZÁKLAD HODNOTENIAAKO ZÁKLAD HODNOTENIAAKO ZÁKLAD HODNOTENIAAKO ZÁKLAD HODNOTENIAAKO ZÁKLAD HODNOTENIA
ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

dňa 5. apríla 2006
v EXPOaréne – kinosále, INCHEBA, a. s. Bratislava

Cieľ konferencie:
je poskytnúť najnovšie informácie o možnostiach energetic-

kej hospodárnosti budov vo vzťahu k energetickej certifikácii
budov podľa zákona č. 555/2005 Z. z. zmenou tepelnej ochra-
ny stavebných konštrukcií a budov, ale aj technického a techno-
logického riešenia vykurovacích, chladiacich systémov a vetra-
nia budov – ovplyvnených vonkajšími podmienkami a požado-
vanými podmienkami vnútorného prostredia, ale aj prípravy teplej
vody a osvetlenia budov.

Cieľová skupina:
autorizovaní inžinieri, odborníci z oblasti vykurovania a ener-

getiky, projektanti, prevádzkovatelia tepelných zariadení, in-
vestori, energetická inšpekcia, zástupcovia bytových družstiev,
správcovia budov a podnikov, spoločenstiev vlastníkov bytov,
ako aj predstavitelia štátnej správy, vedy, výskumu, školstva.

Odborný program konferencie zostavuje programový vý-
bor, ktorému predsedá prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., výkon-
ná riaditeľka VVÚPS-NOVA, výskumno-vývojový ústav pozem-
ných stavieb, s.r.o. Bratislava.

Odborní garanti:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., VVÚPS –NOVA, s. r. o.,
Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, PhD.,
Slovenská energetická agentúra.

Aktuálnosť témy súvisiacej s implementáciou smernice
č. 2002/91/ES a zákonom č. 555/200 Z. z. o energetickej hos-
podárnosti budov kladie dôraz na získanie najnovších poznat-
kov, ktoré majú byť v čo najbližšom čase prevzaté do praxe.

Prihlášky zasielajte na adresu:
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s. r. o.,
Ing. Eugénia Kiselyová, manažér konferencií
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel./Fax: 02/ 682 86 574
e- mail: vkc@intenziva.sk
www.intenziva.sk

Podrobnejšie informácie získate na www.intenziva.sk

Podujatia
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         Slovenská komora stavebných inžinierov

organizuje

2. Vyšehradskú medzinárodnú inžiniersku konferenciu
na tému

OBNOVA UŽÍVATEĽSKÝCH A ENERGETICKÝCHOBNOVA UŽÍVATEĽSKÝCH A ENERGETICKÝCHOBNOVA UŽÍVATEĽSKÝCH A ENERGETICKÝCHOBNOVA UŽÍVATEĽSKÝCH A ENERGETICKÝCHOBNOVA UŽÍVATEĽSKÝCH A ENERGETICKÝCH
VLASTNOSTÍ BUDOVVLASTNOSTÍ BUDOVVLASTNOSTÍ BUDOVVLASTNOSTÍ BUDOVVLASTNOSTÍ BUDOV

Miesto a dátum konania:
kaštieľ v Topoľčiankach, dňa 5. októbra 2006

1. oznámenie a výzva na príspevok

Témy konferencie:
Konferencia sa bude zaoberať problematikou riešenia obno-

vy užívateľských a energetických vlastností budov z pohľadu
súčasných nárokov.

Hlavné témy konferencie:
� úloha inžiniera pri riešení energetických problémov
budov,
� súčasný stav budov budovaných hromadne v 2. polovici
20. storočia,
� právne a technické predpisy v krajinách V-4,
� úloha inžiniera pri prispôsobovaní technických noriem
v rámci krajín V-4 a EÚ,
� uznávanie oprávnení a kvalifikácií inžinierov z krajín V-4
a EÚ.

Odborný garant: prof. Ing. František Ohrablo, PhD.

Organizačný výbor:
predseda organizačného výboru: Ing. Ján Kyseľ
členovia: prof. Ing. Karol Kaldarar, PhD., Ing. Miloš Nevický, PhD.
Viera Slabejová, Diana Zlatňanská

VÝZVA

VÝZVA

Rokovací jazyk:
Rokovacím jazykom konferencie je jazyk slovenský, český,

poľský, maďarský a anglický. Tlmočenie bude zabezpečené indi-
viduálne. Zborník z konferencie bude publikovaný v slovenskom,
českom a anglickom jazyku.

Abstrakt
Prihlášku príspevku je potrebné zaslať čo najskôr spolu s ab-

straktom v rozsahu do 300 slov. Text abstraktu je potrebné za-
slať aj v anglickom jazyku.

Prihláška príspevku na konferenciu má obsahovať:
� názov príspevku,
� meno a priezvisko autora,
� akademické tituly autora a názov inštitúcie,
� kľúčové slová,
� text (v slovenskom a v anglickom jazyku),
� úplná adresa autora (poštová adresa, tel. kontakt,
e-mailová adresa).

Príspevok je potrebné zaslať v elektronickej forme (do pred-
metu napísať: „Príspevok na 2. Vyšehradskú konferenciu“) na
adresu sekretariátu konferencie: Mgr. Diana Zlatňanská, e-mail:
zlatnanska@sksi.sk, tel. č.: 02/5249 5043

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

Dôležité termíny:
čo najskôr – prihlásenie príspevku s anotáciou
do 15. 5. 2006 – prijímanie príspevkov

(abstraktov prednášky)
do 15. 7. 2006 – odovzdanie celého textu príspevku
do 15. 8. 2006 – definitívna pozvánka

Účastnícky poplatok
Účastníci 13. stretnutia inžinierskych komôr krajín V-4 a pred-

nášatelia neplatia účastnícky poplatok.
Podrobnejšie informácie možno získať na webovej stránke
www.sksi.sk a na sekretariáte konferencie:
Mgr. Diana Zlatňanská
Úrad SKSI, Mýtna 29, P. O. Box 10
810 05 Bratislava
Tel. č.: 02/5249 5043, fax: 02/5244 4093
e-mail: zlatnanska@sksi.sk

VÝZVA

BETÓN BETÓN BETÓN BETÓN BETÓN NA SLOVENSKUNA SLOVENSKUNA SLOVENSKUNA SLOVENSKUNA SLOVENSKU     2002 – 20062002 – 20062002 – 20062002 – 20062002 – 2006

V dňoch 5. – 6. apríla 2006 sa v Žiline uskutoční
konferencia „BETÓN NA SLOVENSKU 2002 – 2006“.
Konferencia sa koná pred 2. kongresom fib (fédération inter-

nationale du béton) v Neapole a bude výberovým kolom na
príspevky do národnej správy pre Kongres.

Konferencia bude hodnotiť prácu našich odborníkov z oblasti
výskumu, navrhovania a realizácie betónových konštrukcií a mostov.

Obraciam sa na autorizovaných stavebných inžinierov s pros-
bou na spoluprácu pri výbere vhodných návrhov (projektov),
ktoré môžu Slovensko úspešne reprezentovať na kongrese v Ne-
apoli. Ide o zosumarizované práce za obdobie rokov 2002 – 2006
neprekáža, ak práca už bola počas tohto obdobia publikovaná. Je
možné prezentovať projekty, realizáciu, prípadne výskumné práce.

Som presvedčený, že naši členovia vypracovali v tomto ob-
dobí veľa pekných a hodnotných projektov. Chcem dúfať, že si
nájdete aj chvíľku času na zdarnú prezentáciu výsledkov Vašej
náročnej práce.

Vaše návrhy očakávame na e-mailovej adrese:
majduch@sksi.sk.
Teším sa na výber z veľkého počtu návrhov.

Dušan Majdúch

Predbežná pozvánka a výzvaPredbežná pozvánka a výzvaPredbežná pozvánka a výzvaPredbežná pozvánka a výzvaPredbežná pozvánka a výzva

na zaslanie odbornej prednáškyna zaslanie odbornej prednáškyna zaslanie odbornej prednáškyna zaslanie odbornej prednáškyna zaslanie odbornej prednášky

7. medzinárodná konferencia
„ORGANIZÁCIA, TECHNOLÓGIA
A MANAŽMENT VO VÝSTAVBE!

Miesto konania: Zadar, Chorvátsko
Termín konania: 20. – 22. september 2006

Zameranie konferencie:
Konferencia bude rozdelená do dvoch častí. Prvá časť bude

zameraná na výmenu informácií medzi účastníkmi konferencie
v oblasti koncepcie, metodológie výuky, študijných plánov a sy-
láb na poli organizácie, technológie a manažmentu vo výstavbe
ponúkanej na univerzitách. Dôležitým aspektom diskusie bude
prispôsobenie študijných plánov podľa potrieb odvetvia staveb-
níctva a hospodárstva krajín, ktoré sú v procese vstupu do Eu-
rópskej únie. Takisto budú prezentované výskumné projekty
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Sekcia pozemných stavieb
SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINIEROV

vypisuje

PREZENTPREZENTPREZENTPREZENTPREZENTAČNÚ SÚŤAČNÚ SÚŤAČNÚ SÚŤAČNÚ SÚŤAČNÚ SÚŤAŽ DIELAŽ DIELAŽ DIELAŽ DIELAŽ DIEL
AAAAAUTUTUTUTUTORIZORIZORIZORIZORIZOOOOOVVVVVANÝCH SANÝCH SANÝCH SANÝCH SANÝCH STTTTTAAAAAVEBNÝCH INŽINIERVEBNÝCH INŽINIERVEBNÝCH INŽINIERVEBNÝCH INŽINIERVEBNÝCH INŽINIEROOOOOVVVVV

Podmienky účasti
na prezentácii prác autorizovaných inžinierov:

1. Stručná charakteristika diela (text 1 A4)
Názov stavby – Miesto stavby: – Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba, novostavba – Architekt –

– Spolupráca – Stavebník (môže byť aj anonymný) – Zhotoviteľ – Rozpočtový náklad –
– Obostavaný priestor – Zastavaná plocha – Lehota výstavby

2. Dokumentácia stavby zmenšená na formát A 3
situácia, charakteristický pôdorys, rez, pohľady, prípadne zaujímavý detail

3. Farebné fotografie 4 – 6 ks
(najlepšie matné) rozmerov 18 x 34 cm, exteriér alebo interiér hotového diela

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

Miesto výstavy: budova Úradu SKSI, Mýtna 29, Bratislava

Garant výstavy: Ing. Edita Cmarková, sekcia pozemné stavby

a prípadové štúdie rôznych univerzít, ako aj diskusie o možnej
spolupráci na poli výskumných programov EÚ. Druhá časť kon-
ferencie bude pozostávať z odborných prednášok účastníkov,
ktoré budú vydané v zborníku konferencie.

Abstrakty
Účastníci sú vyzvaní zaslať abstrakty svojich prednášok v čo

najkratšom čase. Autori prednášok budú informovaní o akcepto-
vaní abstraktu ich prednášky v termíne do 30. 4. 2006. Abstrakt
by nemal presahovať 300 slov. Všetky abstrakty a prednášky
musia byť predložené v anglickom jazyku (viac informácií o ab-
strakte nájdete na webovej stránke www.sksi.sk)

Abstrakty môžete zaslať na e-mailovú adresu: og@grad.hr (CC:
sevenotmc@grad.hr ; Predmet: VII. International Conference)

Dôležité termíny
čo v najskoršom termíne – zaslanie abstraktov
koniec apríla 2006 – akceptovanie abstraktov
1. jún 2006 – zaslanie prednášok
15. jún 2006 – akceptovanie prednášok

Účastnícky poplatok
Registračný poplatok v prípade registrácie do 15. júna 2006:

150 EUR. Poplatok pre neskoršiu registráciu: 180 EUR.
Ďalšie informácie o konferencii nájdete na našej webovej

stránke www.sksi.sk.

Časopis Stavební fórum
usporiada
2. ročník odbornej medzinárodnej konferencie

REAL ESTATE MARKET > SLOVAKIA 2006REAL ESTATE MARKET > SLOVAKIA 2006REAL ESTATE MARKET > SLOVAKIA 2006REAL ESTATE MARKET > SLOVAKIA 2006REAL ESTATE MARKET > SLOVAKIA 2006
s podtitulom
VEĽTRH INVESTIČNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ II.

6. apríla 2006 v hoteli Crowne Plaza v Bratislave

Cieľom konferencie je zoznámiť účastníkov s rozvojom rea-
litného trhu v Slovenskej republike a upozorniť na investičné prí-
ležitosti, ktoré slovenský trh ponúka.

Konferencia je určená manažérom a zástupcom význam-
ných developerských, stavebno-investičných, poradenských, fi-
nančných a realitných spoločností, advokátnych kancelárií, ná-
jomcom a predstaviteľom vládnych inštitúcií a municipalít zo
Slovenska, ČR i zahraničia.

Viac informácií o konferencii Real Estate Market > Slovakia
2006 (Veľtrh investičných príležitostí) nájdete na adrese:

http://www.stavebni-forum.cz/slovensko2006

VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVAAAAA

VÝZVVÝZVVÝZVVÝZVVÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVA VÝZVAAAAA



14

SZSI informuje

� Odborná skupina – Doprava pripravuje v júni
medzinárodné sympózium na tému: „Človek v meste“.
Jeho náplň je uvedená nižšie. Podrobnejšie informácie
o sympóziu, ako aj prihlášku môžete nájsť na internetovej
stránke www.sksi.sk.
Tí, čo majú záujem pripraviť referát/diskusný príspevok,
prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky na referát a zaslanie
v stanovenom termíne, aby sme mohli pripraviť presný
program sympózia.
� SZSI – prezídium prosí predsedov regionálnych pobočiek
o urýchlené zaslanie správy o činnosti za rok 2005
a o výročnej členskej schôdzi s plánom práce na rok 2006.
� V tomto roku chystáme stretnutie zástupcov V-4 spolu
s SKSI v októbri v Topoľčiankach. Veríme, že budeme mať
možnosť viacerí sa tohoto zasadania zúčastniť,
ako i odbornej konferencie, spojenej so zasadaním.

Medzinárodné sympózium
„ČLOVEK V MESTE“
konané v Bratislave 21. – 22. júna 2006

Odborná akcia pripravovaná COS – Doprava je ďalšou v rade
činností, ktorými SZSI napĺňa svoje poslanie v oblasti odbor-
ných kontaktov so zahraničím a sprostredkúvania nových po-
znatkov pre svojich členov.

Výber témy, vzhľadom na súčasné prudko narastajúce dis-
proporcie medzi narastajúcimi dopravnými požiadavkami a li-
mitami ich uspokojovania na strane jednej, a tiež potrebami ľudí
žijúcich v mestách s ich prirodzenými nárokmi na zodpovedajú-
ce životné prostredie, dopravnú bezpečnosť a pohodu na strane
druhej, je vysoko aktuálny.

Problémy s optimálnym ďalším využívaním disponibilných
verejných plôch a na prospech všetkých obyvateľov sú spoločné
všetkým stredoeurópskym krajinám. Kým však západné štáty
svojím vývojom (motorizmu, vlastníckych vzťahov, formami ria-
denia miest) mali iné možnosti riešiť danú problematiku, štáty V-4
ako v teoretickej, tak i v praktickej forme, stoja pred úlohami,
ako a čo najrýchlejšie aplikovať a tvorivo prispôsobiť už známe
poznatky najmä podmienkam a vyvarovať sa opakovaniu chýb.

Preto úlohou sympózia je objasniť najmä význam humani-
zácie podmienok pohybu človeka v meste, prehĺbiť teoreticko-
metodologický poznatkový fond predovšetkým:

� príčin a dôvodov pohybu človeka v meste,
� súčasné a budúce priority pohybov z rôznych aspektov,
� realizáciu pohybov a s tým súvisiace možnosti zvýšenia
bezpečnosti.
Vzhľadom na priestorovo obmedzené možnosti konania sym-

pózia, v prípade väčšieho záujmu našej odbornej verejnosti or-
ganizátori zvážia možnosť usporiadania nadväzného 1-dňové-
ho seminára v Bratislave (príp. tiež v Banskej Bystrici a Košiciach
do konca júna 2006). Podrobnejšie informácie (podľa počtu pred-
bežných prihlášok) dostanú záujemcovia priamo na záväznej
prihláške.

Záväznú prihlášku k referátu a účasti zašlite najneskôr do
18. marca 2006.

Definitívny program sympózia s objednávkou ubytovania,
zborníka, platobných podmienok a účasti Vám zašleme násled-
ne s uvedenými možnosťami voľby ubytovania a iných aktivít.

Podrobnejšie informácie o sympóziu, ako aj prihlášku,
nájdete na www.sksi.sk pod „Odborné podujatia“.

75   doc. Ing. Oto Makýš, PhD.

Narodil sa 14. 2. 1931 v Bratislave, kde aj absolvoval
I. štátne gymnázium, a v roku 1951 nastúpil na Fakultu ar-
chitektúry a pozemného staviteľstva Slovenskej vysokej školy
technickej. Po jej úspešnom ukončení v roku 1956 nastúpil
do podniku Pozemné stavby Bratislava ako stavbyvedúci.
Medzi jeho prvé stavby, kde pracoval, patrili: 350 b. j. Kríž-
na ul. (bývalá Steinerova), dokončenie bytového domu na
Bláhovej ul. a dokončenie garáží ČSAD v Trnávke. Po ich
ukončení v roku 1959 prešiel na vývojové oddelenie podni-
ku ako vývojový pracovník, kde sa odborne a manažérsky
zúčastňoval na vývoji a riešil prípravu a realizáciu nových
konštrukčných systémov a technológií na nasledujúcich
experimentálnych stavbách: liaty betón (Račianska), T-
01 a T-02B pórobetónový variant (Trnávka), posuvné
debnenie (Karloveská cesta) a najmä experimentálne síd-
lisko v Rači, kde boli už uplatnené nové riešenia systémov
liaty betón a jeho panelový variant, vákuovaný skelet a pó-
robetónové nosné systémy, na uskutočňovaní ktorých sa
zúčastňoval výraznou mierou. Súbežne od r. 1959 začal ex-
terne pôsobiť aj na Stavebnej fakulte SVŠT na katedre tech-
nológie (vtedy výroby) stavieb.

V roku 1963 sa stal interným pracovníkom SvF SVŠT
ako odborný asistent. V roku 1974 obhájil svoju kandidát-
sku dizertačnú prácu na tému: „Problémy pórobetónových
veľkorozmerových dielcov obvodového plášťa“, a v roku
1975 mu bola udelená vedecká hodnosť CSc. V roku 1980
obhájil habilitačnú prácu o rok neskôr bol menovaný za
docenta pre odbor „Technológia pozemných stavieb“. Od
roku 1973 až do roku 1989 zastával funkciu zástupcu ve-
dúceho katedry. V roku 1990 pôsobil na fakulte vo funk-
cii prodekana pre vedu a výskum a bol som niekoľko rokov
aj členom vedeckej rady SvF STU. V rokoch 1990 až 1999
bol predsedom komisie pre obhajoby kandidátskych di-
zertačných prác vo vednom odbore „Technológia stavieb“.

Počas celého pôsobenia na katedre technológie sta-
vieb sa zameriaval na rozvíjanie časti vedného odboru
„technológia stavieb“, konkrétne na rozvoj teórie tech-
nológie procesov a procesových zostáv a na rozvoj systé-
mu prípravy stavieb. V obidvoch týchto oblastiach svoji-
mi prácami a publikáciami prispel k rozvoju teórie tech-
nológie stavieb, ktoré našli svoje uplatnenie aj v stavebnej
praxi, v príprave závažných investičných akcií (výstavba Ka-
menného nám. v Bratislave, Presscentrum Bratislava, sklad
obuvi Partizánske, obchodné domy Prior Nitra, Žilina, ho-
tely Kyjev v Bratislave, v Bojniciach atď.).

Bol vedúcim riešiteľského kolektívu (10- až 19-členný)
viacerých výskumných úloh štátneho a rezortného plánu
a zodpovedným riešiteľom 13-tich a spoluriešiteľom 11-
tich výskumných úloh. Z tých významnejších možno spo-

jubileum
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menúť úlohu „Vplyv stavebnej výroby na ochranu a tvor-
bu životného prostredia“, riešenú v rokoch 1975 až 1985,
alebo úlohu „Sprogresívnenie predvýrobnej a výrobnej prí-
pravy stavieb“, riešenú v rokoch 1981 až 1990, v rámci
ktorých sa okrem rozličných publikácii každoročne uspo-
radúvali semináre a školenia (aj na Ústave pre vzdeláva-
nie v stavebníctve v atestačných kurzoch pre špičkové
funkcie stavebnej praxe), na usmernenie činností pracov-
níkov stavebných podnikov, na ktorých sa aktívne zúčast-
ňoval svojimi prednáškami.

Celá táto odborná činnosť našla svoje uplatnenie aj
v pedagogickom procese, kde prešiel všetkými jeho for-
mami. Viedol cvičenia, ateliérovú tvorbu, od r. 1965 pred-
nášal pre poslucháčov popri zamestnaní v Košiciach
a v Bratislave, viedol exkurzie a zahraničné praxe študen-
tov na stavbách (býv. NDR), a od roku 1975 do r. 2002
prednášal predmet „Výstavba objektov a stavieb“ na den-
nom štúdiu v Bratislave a jeden rok aj v Košiciach. Bol
som predsedom alebo podpredsedom komisie štátnych
záverečných skúšok a obhajob diplomových prác na sta-
vebných fakultách v Bratislave, Košiciach a v Brne. Úspeš-
ne viedol na katedre technológie stavieb viac ako 100
diplomantov, pričom zadané úlohy sa vyznačovali vyso-
kou aktuálnosťou a možnosťou uplatnenia v praxi. Ako
školiteľ ašpirantov vychoval štyroch kandidátov vied.

V publikačnej činnosti sa okrem článkov do odbor-
ných časopisov ako spoluautor zúčastnil na spracovaní:
troch celoštátnych učebníc „Technológia pozemných sta-
vieb“ (jedna pre priemyselné školy a dve pre vysoké ško-
ly), dvoch knižných vydaní (oblasť ochrany životného
prostredia vo vzťahu k realizácii výstavby).

Je autorom 8 skrípt alebo ako vedúci kolektívu, z kto-
rých skriptá „Plán organizácie výstavby“ resp. „Projekt or-
ganizácie výstavby“ mali sedem prepracovaných vydaní
(prvé 1978, posledné v r. 2005) a skriptá „Zariadenia
staveniska“ tri prepracované vydania (posledné vyda-
nie v r. 2003). Tieto publikácie sú požadované a využíva-
né doteraz aj stavebnou praxou.

Aktívne sa zúčastňuje aj práce v Slovenskej komore sta-
vebných inžinierov - v skúšobných senátoch ako člen ale-
bo predseda, v Etickej komisii SKSI, a pri vypracovaní pub-
likácie pre prípravu uchádzačov o odbornú spôsobilosť na
funkcie stavbyvedúci a stavebný dozor. Od r. 2000 sa aktív-
ne zúčastňuje na vypracovaní skušobných otázok pre pí-
somné testy a ústne pohovory, ktoré pravidelne aktualizu-
je. Je garantom, aj prednášateľom pre prípravu uchádza-
čov na výkon funkcie stavbyvedúci a stavebný dozor.

K jeho životnému jubileu mu prajeme pevné zdravie,
ešte dostatok optimizmu a energie pri ďalšom aktívnom
pôsobení v rámci SKSI i v kruhu jeho rodiny.

doc. Ivan Juríček, PhD.
SvF STU Bratislava

Január 2006

Ing. Július Berith, Ing. Gabriel Bitter, Ing. Jozef Čulen,
František Čus, Ing. Jozef Depta, Ing. Peter Ďurka,

Ing. František Girmala, Ing. Karol Grohman,
Ing. Pavol Hanulík, Ing. Jozef Havel, Gustáv Hospodár,

Ing. Jozef Chrenko, Ing. Miloslav Ištvánffy,
Ing. Anton Jamsila, Ing. František Janics, Ing. Ján Kačmarík,
Ing. Štefan Karácsony, Štefan Kohút, Ing. Miroslav Kovanič,

Ing. Marta Krivosudská, Ladislav Kuc,
Ing. Gabriela Lampertová, Dpt. Jaroslav Lauro,

 Ing. Štefan Lejko, Vladimír Loncko, Ing. Ondrej Mistrík,
 Peter Mišík, Ing. Vladimír Molčan, Ing. Andrej Smolej,

 Ing. Magdaléna Šimkaninová, Ing. Peter Šoltés,
Ing. Miroslav Štefanovič, Ing. Pavel Takáč,

Ing. Pavol Tužinčin, Ing. Ivan Vojtech

Február 2006

doc. Ing. Oto Makýš, PhD., Ing. Július Streďanský,
Jiří Slezák, doc. Ing. Ladislav Adamča, CSc.,

Ing. Juraj Kianička, Ing. František Mišík, Ján Ščepán,
Ing. Ladislav Komlóssy, Ing. Juraj Keresteš,

Ing. Rudolf Koma, Ing. Alexander Havrilla, Ing. Karol Ruisl,
RNDr. Juraj Druga, Ing. Miroslav Hanák,
Ing. Ľubomír Dibdiak, Ing. Emil Miškov,

Ing. Jaroslav Devečka, Marián Hancko, Ing. Martin Izák
Ing. Jozef Mlynár, Ing. Robert Hromada,
Ing. Žigmund Bugár, Ing. Peter Pindroch,

Ing. František Augustinič,
Mgr. Katarína Žirková

Marec 2006

Ing. Viktor Bedej, Ing. Helena Bothová,
Ing. Marcela Bukovinská, Ján Cirák, Ján Čunta,

Ing. Erich Dressler, Ing. Bohuslav Finta,
Ing. Stanislav Gabryš, prof. Ing. Tomáš Hollarek, CSc.,
Ing. Juraj Hrvoľ, Vladimír Chovanec, Ing. Emil Kapko,

Ing. Cyril Kiršner, Ing. Jozef Kollár, Ing. Miroslav Kováčik,
Ing. Marian Kubasák, Eduard Lamper, Dionýz László,
Milan Lauš, Ing. Gertrúda Létayová, Ing. Jozef Majer,

Ing. Milan Majerčík, Ing. Pavol Matrka,
Ing. Martin Môťovský, Ing. František Pál, Ing. Miron Pancák,

PhD., Karol Petz, prof. Ing. Ľudovít Rondoš, CSc.,
Ing. Zoltán Samarjay, Ing. Ján Seduch, Ing. Svetozár Sládek,
Ing. Jozef Šesták, Ing. Marta Šplhová, Ing. Miroslav Štrba,

Ing. Hildebrand Užovič, Ing. Dušan Valent,,
Ing. Anton Világi, Ing. Michal Zavacký,

Ing. Peter Zavodnov

Jubilanti

INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/52495042, FAX: 02/52444093. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.
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Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania

� Podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov inžinieri zodpovedajú za škodu, ktorú spôsobili v súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. Zodpovedajú aj za škodu,
ktorú spôsobili osoby, ktoré konali v ich mene ako ich zamestnanci alebo zástupcovia na základe plnomocenstva.
� Inžinier uzavrie do desiatich dní po zápise do zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov zmluvu o poistení
zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov.
Uzavretie zmluvy oznámi Komore.

Zároveň upozorňujeme, že inžinieri, ktorí sú poistení individuálne (nie prostredníctvom SKSI a hromadnej poistky),
majú povinnosť oznámiť SKSI, že sú poistení za škody spôsobené výkonom povolania (písomne faxom: 02/5244 4093,
e-mailom: slabejova@sksi.sk, poštou na Úrad SKSI, Mýtna 29, 810 05 Bratislava). Nie je potrebné uvádzať názov poisťovne,
ani výšku poistenia, stačí oznámiť skutočnosť, že máte už vlastné poistenie na tento rok 2006.

� Komora uzavrela hromadnú poistnú zmluvu s ČSOB Poisťovňou, a. s. o poistení zodpovednosti za škodu aj na rok 2006
v prospech svojich členov zapísaných v zozname vedenom Komorou. Komora podpísala plnomocenstvo so spoločnosťou
EuroFin Consulting, a. s. na inkaso poistného od tretích osôb, ktoré sú zapísané do zoznamu vedeného poistníkom
v zmysle poistnej zmluvy o poistení uzatvorenou medzi SKSI a ČSOB Poisťovňa a. s.

Po oslovení každého autorizovaného inžiniera zapísaného v zozname ASI s možnosťou uzavrieť poistku na rok 2006
(prostredníctvom vkladačky 1 A4 v predošlom čísle 5/2005 časopisu Projekt – Stavba spolu s podmienkami poistenia
a so sadzobníkom pre poistenie zodpovednosti za škodu) v zmysle tohto plnomocenstva EuroFin Consulting, a. s.
po uhradení čiastky príslušnej vybratej poistky a odoslaní priloženej návratky EuroFin Consulting, a.s. zašle poistenému
inžinierovi „Certifikát o poistení“. Termín úhrady poistného je do 31. marca 2006!

� Do 15. februára 2006 si vybralo a uhradilo poistku prostredníctvom hromadnej poistnej zmluvy len 641 z 4441
autorizovaných inžinierov.

V zmysle § 17 bodu (1) písm. i) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných inžinieroch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov Komora vyčiarkne zo zoznamu toho, kto nie je
poistený zo zodpovednosti za škodu.

Kontakty na EuroFin Consulting, a.s. a ČSOB Poisťovňa, a. s., ako aj podmienky poistenia a oslovujúci list vrátane návratky sú
zverejnené na webovej stránke: www.sksi.sk

Pri akýchkoľvek nejasnostiach týkajúcich sa možného výberu poistky a jej úhrady sa obráťte na spoločnosť EuroFin Consulting, a. s.
Ing. Vojtech Mozgay, riaditeľ úradu SKSI

Členské príspevky SKSI na rok 2006

1. Základný členský príspevok autorizovaného stavebného inžiniera a dobrovoľného člena SKSI je 3000,- Sk.
2. Autorizovaný stavebný inžinier hradí aj ďalší príspevok vo výške 0,01 % zo základu dane z činnosti inžiniera za predchádza-

júce zdaňovacie obdobie so zaokrúhlením smerom nadol na celé sto koruny.
3. Základný členský príspevok autorizovaného stavebného inžiniera a dobrovoľného člena, ktorí poberajú starobný dôchodok je

1000,- Sk.
4. Základný členský príspevok autorizovaného stavebného inžiniera a dobrovoľného člena nad 70 rokov, člena, ktorý poberá

invalidný dôchodok, člena na materskej dovolenke a člena – študenta je 350,- Sk.
5. Základný členský príspevok autorizovaného stavebného inžiniera zamestnaného vo firme, ktorá je členom SKSI a má v predmete

činnosti projektovanie je členský príspevok 1000,- Sk.
6. Základný členský príspevok právnickej osoby (firma je členom SKSI) a má v predmete činnosti projektovanie je 2000,- Sk za

každého inžiniera – zamestnanca (autorizovaného stavebného inžiniera).
7. Základný príspevok dobrovoľného člena, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá je členom SKSI a nemá v predmete činnosti

projektovanie je členský príspevok 1000,- Sk.
8. Základný členský príspevok právnickej osoby (firma, ktorá je členom SKSI) a nemá v predmete činnosti projektovanie je 7000,- Sk.
9. Hosťujúci členovia platia členský príspevok vo výške 3000,- Sk.

Právnické osoby žiadame, aby priložili (odfaxovali 02/5244 4093) aj zoznam všetkých autorizovaných inžinierov – zamest-
nancov, za ktorých bolo uhradené členské, aby bolo možné identifikovať platbu. Ďakujeme za pochopenie.

� Bankové spojenie: č. ú. 473940/1200 UniBanka, a. s.
� Konštantný symbol: 0558
� Variabilný symbol: autorizovaní inžinieri – prvé 4-číslie z autorizačnej pečiatky

dobrovoľní členovia, hosťujúci členovia – rodné číslo
� Špecifický symbol: 0300

TERMÍN SPLATNOSTI členského príspevku na rok 2006 je 31. JANUÁR 2006!


