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ÈÍSLO 4/2005

November 2005 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Príhovor predsedu SKSI

V čase od 24. októbra sa postupne uskutočnili členské
schôdze regionálnych združení a dňa 4. novembra 10. zasadnu-
tie Predstavenstva.

Členské schôdze
regionálnych združení

Členské schôdze sa uskutočnili v Košiciach dňa 24. októbra,
v Žiline 25. októbra, v Banskej Bystrici 27. októbra, v Bratislave
2. novembra a v Trnave 3. novembra 2005. Keďže všetkých ro-
kovaní som sa zúčastnil ako hosť (v Bratislave aj ako člen), mô-
žem vyjadriť svoj názor na priebeh týchto rokovaní.

Úvodom musím konštatovať nepríjemný fakt – všeobecne
nízku účasť členov na členských schôdzach – účasť sa pohybo-
vala okolo 15 % (aj so zastúpenými). Pre budúcnosť treba pouva-
žovať nad úpravou v našom Zákone – či doterajšie zastupovanie
nenahradiť inštitútom delegátov na členských schôdzach i Val-
nom zhromaždení.

Našťastie, ďalšie postrehy z priebehu rokovaní členských
schôdzí sú pozitívne:

a) Rokovania mali plynulý, hladký a dôstojný priebeh. Výbo-
ry regionálnych združení si dali záležať, schôdze boli vzorne
pripravené a organizačne zabezpečené.

Prerokovali sa návrhy vnútorných poriadkov, čerpanie
prostriedkov na regionálnych združeniach za rok 2005, návrhy
rozpočtu na roky 2006 a 2007, návrhy kandidátov na voľbu
Disciplinárnej komisie.

V diskusii sa rozoberala predovšetkým vo všeobecnosti čin-
nosť SKSI a podmienky na činnosť odborných sekcií v regionál-
nych združeniach.

b) Účastníci členských schôdzí sa po podrobnom vysvetlení
vyjadrovali (aj hlasovaním) k variantným návrhom vo vnútor-
ných poriadkoch takto:

A) Štatút SKSI
Čl. 16 Orgány Komory
Čl. 19 Správna rada
Variant A – zachovanie Správnej rady
RZ Košice, RZ Trnava
Variant B – poradné orgány bez Správnej rady
RZ Žilina, RZ Banská Bystrica, RZ Bratislava
Čl. 20 Predstavenstvo
Čl. 21 Autorizačná komisia
� upravujúce pripomienky zo všetkých regiónov
čl. 7 Práva a povinnosti členov
ods. (1) c) vykonávanie funkcie vo volených orgánoch
� obmedzenie zastávania volenej funkcie na dve volebné
obdobia absolútne
RZ Bratislava
� obmedzenie zastávania volenej funkcie na dve obdobia
za sebou
RZ Žilina, RZ Banská Bystrica
� zastávanie volenej funkcie bez obmedzenia
RZ Košice, RZ Trnava

B) Štatút regionálneho združenia
Čl. 9 Finančné hospodárenie
Variant A – regionálne združenie hospodári s pridelenými

prostriedkami z rozpočtu Komory

RZ Žilina, RZ Banská Bystrica, RZ Bratislava
Variant B – aj časť úhrad za vykonanie skúšky
RZ Košice, RZ Trnava
c) V diskusiách boli návrhy na zlepšenie odbornej činnosti -

informovanosť, vzdelávacie aktivity, zabezpečenie technických
noriem – v jednotlivých odborných sekciách.

Konštatovalo sa, že využívanie internetovej stránky je zatiaľ
nedostatočné, je nevyhnutné používať duplicitne aj tlačenú for-
mu pre informovanie členov.

Zvýrazňovala sa nevyhnutnosť zlepšenia informácií o stave
zavádzania technických noriem do praxe v súvislosti so vstu-
pom do Európskej únie.

Kladne sa v rozprave hodnotila spolupráca so susedskými
inžinierskymi komorami, treba však starostlivo uvážiť ochranu
našich inžinierov na trhu práce.

d) Z kritických poznámok treba spomenúť nízku uvedomelosť
členov na povinnosť úhrady členského príspevku na činnosť orgá-
nov Komory. Úrad musí zabezpečiť upozorňovanie na túto povin-
nosť členov zasielaním poštových poukážok v Inžinierskych infor-
máciách (samozrejme uhradiť možno aj platobným príkazom).

Na členskej schôdzi v Košiciach boli kritické ohlasy na čin-
nosť Predstavenstva.

Upozornenie bolo aj na sociálnu pomoc členom – bude rie-
šená úľavami v základnom členskom príspevku.

Rokovanie
10. zasadnutia Predstavenstva

Priebeh rokovania, ako aj uznesenia sú v samostatnom zápise,
upozorním len na dôležitý fakt – členom Predstavenstva sa poda-
rilo zjednotiť svoje názory a predkladá Valnému zhromaždeniu
jednotný návrh vnútorných poriadkov (bez variantných riešení).

A) Štatút SKSI
Čl. 7 Práva a povinnosti členov
(1) Člen Komory má najmä právo
c) voliť a byť volený do orgánov Komory, vykonávať rovnakú

volenú funkciu najviac dve funkčné obdobia za sebou.
Zdôvodnenie: návrh zabezpečuje možnosť vykonávať funk-

cie vo volených orgánoch SKSI, avšak len dve volebné obdobia
v rovnakej funkcie (napr. predsedu a pod.).

Čl. 16 Orgány Komory
(2) Orgány Komory pre zabezpečenie svojej činnosti si môžu

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

a) Dozornú radu
b) Poradný zbor
c) Etickú radu

Čl. 19 Poradný zbor
(3) Poradný zbor zvoláva predseda Komory podľa potreby.
Zdôvodnenie: Poradný zbor zvoláva predseda podľa potre-

by na prerokovanie koncepčných materiálov, zjednotenie názo-
rov na smerovanie SKSI.

Čl. 20 Predstavenstvo
(2) Vykonáva najmä tieto činnosti (doplnili sa body h) a i)):
h) môže zrušiť napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komi-

sie, prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie Disciplinárnej
komisie, inak ho potvrdí
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i) vybavuje sťažnosti na odbornosť poskytovaných výkonov
činnosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov a nariaďuje ich
preskúšanie.

Čl. 21 Autorizačná komisia
(2) Autorizačná komisia plní najmä tieto úlohy:
a) vedie Zoznam a Register a rozhoduje o zapísaní do nich

a vyčiarkuje z nich, vydáva a odníma autorizačné a registračné
osvedčenia a vedie ich evidenciu, autorizačné osvedčenia spolu-
podpisuje predseda autorizačnej komisie,

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

c) v spolupráci s ministerstvom určuje obsah a organizáciu
autorizačných skúšok,

d) sleduje nepretržite vykonávanie odborných činností inži-
nierov,

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

f) predkladá správy o svojej činnosti Valnému zhromaždeniu
a informuje o svojej činnosti Predstavenstvo,

g) určuje vzor záznamníka odbornej praxe.
Zdôvodnenie: Zákonom č. 624/2004 Z. z. sú stanovené jed-

noznačne práva, povinnosti a zodpovednosť jednotlivých rov-
nocenne volených orgánov SKSI – predstavenstva, predsedu,
skúšobnej komisie so skúšobnými senátmi, autorizačnej komisie
a ostatných volených komisií.

Ošetrenie každého odvolania proti rozhodnutiu jednotlivých
orgánov je jednoznačne stanovené v zákone.

B) Štatút regionálneho združenia

Čl. 9 Finančné hospodárenie
(5) Náklady spojené s vykonaním autorizačných skúšok a skú-

šok odbornej spôsobilosti na jednotlivých regionálnych združe-
niach sú hradené samostatne.

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

Zdôvodnenie: nároky na finančné náklady spojené s usporia-
daním autorizačnej skúšky a skúšky odbornej spôsobilosti sú
pokryté z rozpočtu Úradu SKSI.

Návrhy rozpočtu na roky 2006 a 2007

Návrhy rozpočtu predložené predsedom zobralo Predsta-
venstvo na vedomie. Výbory RZ spracujú do 14. 11. návrhy roz-
počtu RZ, potom sa vypracuje konečný návrh rozpočtu SKSI pre
schválenie na Valnom zhromaždení.

Oboznámte sa s týmito materiálmi, aby Valné zhromaždenie
3. 12. 2005 v Žiline – na ktoré Vás srdečne pozývam – malo
plynulý priebeh.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI

Zápis a uznesenia z 10. zasadnutia

Predstavenstva SKSI
konaného dňa 4. 11. 2005 v priestoroch Úradu SKSI
v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
(14 prítomných), predseda Dozornej rady, predseda Výboru RZ
Bratislava, predseda Autorizačnej komisie, predseda Disciplinár-
nej komisie, predseda Etickej rady, riaditeľ Úradu SKSI, JUDr. Kop-
šová (predsedníčka Združenia pre stavebné právo Slovenska)

Spolu: 21 účastníkov zasadnutia
Ospravedlnení: doc. Kolcun

Zasadnutie Predstavenstva otvoril predseda SKSI prof. Maj-
dúch dňa 4. 11. 2005 o 10:00 hod.

Program zasadnutia

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

kovania:
– Ing. Nevický – návrh zaradiť bod 4.4 Rozpočet pre Úrad
SKSI za obdobie január – september 2005
– Doc. Benko – zahrnúť do bodu „Rôzne“ bod Zahraničné
aktivity (6.1)
– Prof. Majdúch navrhol zahrnúť do bodu „Rôzne“
nasledujúce body:
– Stretnutie inžinierskych organizácií krajín V-4 na Slovensku
v októbri 2006 (6.2)
– Vyhodnotenie Rámcovej poistnej zmluvy SKSI s ČSOB
poisťovňa, a. s. (6.3)
– Návrh Smernice SKSI o hosťujúcich a usadených
inžinieroch (6.4)
– Semináre k stavebnému zákonu a energetickej
hospodárnosti budov (6.5)
– Rada výstavby SR z iniciatívy Zväzu stavebných
podnikateľov Slovenska (6.6)
– Žiadosť o navýšenie rozpočtu Úradu SKSI – zaplatenie
faktúry za II. diel publikácie Technické pamiatky krajín V-4 (6.7)
– Kancelária v Prešove (6.8)
– Ing. Kyseľ – navrhol zaradiť do bodu „Rôzne“ zasielanie
kópie overenej zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva
všetkým členom Predstavenstva poštou do 14 dní (6.9)
– Prof. Majdúch požiadal Ing. Durbáka informovať v rámci
bodu „Rôzne“ o III. dieli publikácie Technické pamiatky krajín
V-4 (6.10)
Pred začatím rokovania odovzdal z poverenia Ing. Macha,

predsedu Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků ve
výstavbě, prof. Majdúch spolu s doc. Benkom Čestné členstvo
ČKAIT prof. Medelskej. Prof. Medelská sa poďakovala za toto
veľké uznanie.

Bod 2:
Kontrola uznesení z 9. zasadnutia Predstavenstva
Predložil: prof. Majdúch
Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva č. 9.1, 9.2, 9.3,

9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14, 9.15, 9.16,
9.18, 9.21, 9.22 boli splnené. Uznesenia č. 9.9, 9.17, 9.19, 9.20
trvajú priebežne. Uznesenia z 8. zasadnutia Predstavenstva č. 8.7,
8.10, 8.11, sú splnené, uznesenie č. 8.12 priebežne trvá.

Diskusia: Ing. Urban, Ing. Hudoba

Materiály „Návrhy vnútorných poriadkov“ a „Návrhy rozpoč-
tu na roky 2006 a 2007“ budú od 25. 11. zverejnené na we-
bovej stránke www.sksi.sk a v písomnej forme v kanceláriách
regionálnych združení.
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Bod 3:
Zhodnotenie schôdzí regionálnych združení
Predložili: predsedovia výborov RZ

RZ Žilina
Ing. Urban informoval, že účasť na schôdzi dosiahla 15,7 %

z členov RZ. Schôdza sa zaoberala rozsahom projektovej doku-
mentácie, cenníkom SKSI, ktorý Komora už nemôže vydávať.
Otázka ďalšieho fungovania Správnej rady nebola podporená.
Na schôdzi bola taktiež preberaná správa o hospodárení RZ a sprá-
va o činnosti RZ.

RZ Košice
Ing. Nevický informoval, že účasť na schôdzi RZ dosiahla

17,09 % z členov RZ. Bola preberaná podobná problematika
ako na členskej schôdzi RZ v Žiline. Oblasť intenzívneho využí-
vania inžinierskych organizácií V-4. Fungovanie Správnej rady
SKSI bolo podporené. Ing. Kurimský navrhol, aby do programu
bol daný návrh na vyslovenie dôvery Predstavenstvu SKSI, ako aj
voleným orgánom Komory. Bol schválený návrh rozpočtu RZ.

RZ Banská Bystrica
Ing. Hudoba informoval, že účasť na schôdzi RZ bola 13 %.

Bol schválený bod, aby voľby do všetkých volených orgánov
SKSI prebiehali súčasne v jeden termín, vrátane volieb Dozornej
rady. Na schôdzi bola taktiež prejednaná správa o hospodárení
RZ a správa o činnosti RZ.

RZ Trnava
Ing. Kyseľ informoval, že na schôdzi RZ sa zúčastnilo 64

členov. Bolo schválené čerpanie rozpočtu RZ. K energetickej
certifikácii padli pripomienky, aby členom, ktorí v tejto oblasti
už pracujú, neboli Komorou kladené prekážky na výkon tejto
činnosti. Schôdza navrhla 4 kandidátov pre voľby do Discipli-
nárnej komisie v rámci Valného zhromaždenia. Schôdza podpo-
rila stanovisko Výboru regiónu k návrhu vnútorných poriadkov,
vrátane zachovania Správnej rady SKSI.

RZ Bratislava
Doc. Fučila v zastúpení Ing. Lehockého informoval o kon-

krétnych pripomienkach Ing. Hoťku a Ing. Nascha k návrhu vnú-
torných poriadkov. Ing. Lehocký na schôdzi informoval o činnos-
ti RZ a regionálneho výboru. Schôdza navrhla 2 kandidátov pre
voľby do Disciplinárnej komisie v rámci Valného zhromaždenia.

Diskusia: Ing. Burda, doc. Benko, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch,
Ing. Urban

Bod 4:
Príprava materiálov na Valné zhromaždenie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
4.1. Vnútorné poriadky SKSI
4.2. Čerpanie rozpočtu za rok 2004
4.3. Návrh rozpočtu na roky 2006 a 2007

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Nevický, Ing. Antol, doc. Ben-
ko, Ing. Kyseľ

Bod 4.1:
Vnútorné poriadky SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal JUDr. Kopšovú, predsedníčku Združe-

nia pre stavebné právo Slovenska.
Prof. Majdúch navrhol viesť tento bod, nakoľko sa zúčastnil

všetkých členských schôdzach RZ SKSI s tým, že informácie do-
plnia všetci predsedovia výborov RZ. Opravu gramatických
chýb, zjednotenie termínov a legislatívnych skratiek v textoch

návrhov vnútorných poriadkov vykonajú Ing. Olšakovská a Mgr.
Zlatňanská v spolupráci s JUDr. Kopšovou.

V prípade, že zákon o energetickej hospodárnosti nebude
vládou prijatý do termínu konania Valného zhromaždenia SKSI,
bude text týkajúci sa energetickej hospodárnosti budov vybraný
z textov vnútorných poriadkov.

Návrhy vnútorných poriadkov nebudú posielané členom s po-
zvánkou na VZ; materiály budú rozposlané predsedom regio-
nálnych výborov a do RK, kde budú členom k dispozícii. Posled-
ná verzia návrhov vnútorných poriadkov bude podpísaná pred-
sedom Legislatívnej komisie.

Vnútorné poriadky budú vydané v januári 2006.
Postupne boli prerokované všetky návrhy vnútorných poriadkov.

Štatút SKSI:
� čl. 7, ods. 1, písmeno c) – predsedovia RZ BA, BB podpo-

rili súčasné znenie textu, RZ Trnava navrhlo zrušiť časové obme-
dzenie, čo podporili niektorí členovia Predstavenstva.

� čl. 8, ods. 1 – predseda navrhol zmeniť termín zaplatenia
členského do 31. januára príslušného roku. Jednotný základný
príspevok bude 3000,- Sk a 0,01 % zo základu dane z príjmov;
skupinám členov v starobnom dôchodku, invalidnom dôchod-
ku, na materskej dovolenke, a v sociálnej núdzi budú poskytnuté
úľavy. Prof. Majdúch navrhol, aby výška členského poplatku v inva-
lidnom dôchodku bola 350,- Sk. Výšku členských príspevkov
určí Valné zhromaždenie.

� čl. 3 – pridať ods. 4 – čestné členstvo SKSI schvaľuje Pred-
stavenstvo

� čl. 16, 19 – existencia Správnej rady – RZ Košice a Trnava
podporujú Správnu radu, RZ Banská Bystrica a Žilina nepodpo-
rujú Správnu radu, RZ Bratislava nepodporuje Správnu radu, avšak
navrhlo v nevyhnutných prípadoch zvolávať spoločné rokovanie
regionálnych výborov. Členovia Predstavenstva podporili fun-
govanie Etickej rady ako voleného orgánu. Komisia pre zahrani-
čie nebude voleným orgánom, členov komisie bude menovať
Predstavenstvo. Predseda navrhol ponechať poradné a pomoc-
né orgány SKSI – Dozorná rada, Poradný zbor, Etická rada.

� čl. 20 Predstavenstvom boli pridané písm. h) a i).
h) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu Disciplinárnej ko-

misii. Môže napadnuté rozhodnutie Disciplinárnej komisie zru-
šiť, príp. zrušiť a vrátiť na opakované konanie Disciplinárnej ko-
misii, inak ho potvrdí.

i) vybavuje sťažnosti na odbornosť výkonu činnosti stavby-
vedúcich a stavebných dozorov a nariaďuje ich preskúšanie.

� čl. 21 – pripomienky Autorizačnej komisie a členských
schôdzí RZ SKSI – predseda Komory a JUDr. Kopšová vypraco-
vali zjednotený návrh k týmto článkom – členovia Predstaven-
stva navrhli vypustiť bod f) a upraviť bod g) na základe úloh
Predstavenstva vyplývajúcich zo zákona č. 138/1992 Zb. v zne-
ní neskorších predpisov.

� čl. 29 – je potrebné predložiť výšku náhrad a odmien na
schválenie Valnému zhromaždeniu.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Kyseľ, prof. Majdúch, Ing. Urban,
Ing. Hanzel, Ing. Lužica, Ing. Burda, Ing. Vrábel, Ing. Ďurica, prof.
Turček, Ing. Mišík, prof. Juhás, Ing. Lehocký, Ing. Antol

Štatút Regionálneho združenia SKSI:
� čl. 9 – predseda navrhol jednotnú verziu, ktorá bola predlo-

žená členom Predstavenstva.
Diskusia: Ing. Kyseľ, Ing. Nevický, Ing. Lehocký

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 12:30 do 13:00 hod.

Autorizačný a skúšobný poriadok:
Navrhovaný text bol vo všeobecnosti prijatý na výboroch

a schôdzach RZ SKSI.
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Disciplinárny poriadok:
� čl. 5 – je potrebné upraviť ho podľa pripomienok z člen-

ských schôdzí.

Etický poriadok:
� prof. Turček zapracoval všetky zaslané pripomienky.

Volebný poriadok:
� čl. 2 – bol prijatý variant A: „Každý člen má právo byť

volený a voliť do orgánov Komory. Člen Komory – právnická
osoba má právo voliť“.

Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI:
� čl. 5 – bol vložený bod 5.4 po prerušení rokovania podľa

čl. 4 sa pokračuje podľa programu zaslaného na pozvánke
� čl. 2 – návrh doplniť text podľa zákona
� čl. 5.2 – doplniť na koniec vety: „ak je fyzicky prítomných

minimálne jedna tretina členov“
Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Burda, doc. Benko, Ing. Hanzel,

Ing. Urban, Ing. Kyseľ

Bod 4.2:
Čerpanie rozpočtu za rok 2004
Predložil: prof. Majdúch
K tomuto bodu boli predložené materiály „Čerpanie rozpoč-

tu SKSI za rok 2004“ a „Komentár k hospodáreniu SKSI v roku
2004“. Bolo navrhnuté preusporiadanie položiek, najmä v oblas-
ti čerpania z položky zahraničie.

Diskusia: Ing. Mišík, Ing. Antol, doc. Fučila, Ing. Urban, Ing.
Kyseľ, doc. Benko, Ing. Hanzel

Bod 4.3:
Návrh rozpočtu SKSI na roky 2006 a 2007
Predložil: prof. Majdúch
Rozpočet SKSI na roky 2006 a 2007, ktorý bol vypracovaný

na úrovni roku 2005, bude predložený na schválenie na Valné
zhromaždenie SKSI. Výnosy a náklady v rozpočte sú navýšené
o predpokladanú mieru inflácie a zvýšenie cien energií. Do výno-
sovej časti rozpočtu SKSI na rok 2007 bola pridaná aj položka
„skúšky na energetickú certifikáciu“.

Diskusia: Ing. Nevický, Ing. Kyseľ, doc. Benko, doc. Fučila, Ing.
Lehocký, prof. Majdúch, Ing. Mišík, Ing. Cmarková, Ing. Urban

Bod 4.4:
Rozpočet pre Úrad SKSI za obdobie január – september 2005
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o jednotlivých položkách rozpoč-

tu a informoval o hospodárení Úradu SKSI v roku 2005. Predpo-
kladá sa, že rozpočet Úradu SKSI nebude v roku 2005 prekroče-
ný. Náklady RZ SKSI za 1-9/2005 zašle Úrad členom Predsta-
venstva do 8. 11. 2005.

Diskusia: Ing. Burda, Ing. Lehocký, Ing. Mišík, Ing. Nevický,
Ing. Hudoba, Ing. Hanzel, Ing. Cmarková

Bod 5:
Organizačné zabezpečenie Valného zhromaždenia SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Valné zhromaždenie SKSI sa

bude konať dňa 03. decembra 2005 v Žiline. Navrhol, aby pre-
zentácia členov prebehla od 7:30 do 9:00 hod. O 9:00 hod.
bude otvorenie Valného zhromaždenia.

Program: Schválenie Vnútorných poriadkov SKSI, schválenie
rozpočtov na roky 2006, 2007, voľba členov Disciplinárnej ko-
misie, Správa o činnosti SKSI a správy predsedov komisií SKSI.

S pozvánkou budú zaslané členom prípadné príspevky čle-
nov Predstavenstva a tlačivo splnomocnenia na zastupovanie na
Valnom zhromaždení.

Diskusia: Ing. Antol, Ing. Hanzel, Ing. Vrábel, Ing. Kyseľ, Ing.
Ďurica

Bod 6:
Rôzne

Bod 6.1:
Zahraničné aktivity
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o konaní 43. zasadnutia Európskej

rady stavebných inžinierov a konaní Dňa inžinierov, ktorý orga-
nizuje Slovinská komora inžinierov.

Ďalej informoval o plánovaných aktivitách v oblasti vydáva-
nia zborníkov k seminárom Eurokódy v rokoch 2005 – 2010.

Taktiež bola na podnet Ing. Antola opäť prerokúvaná otázka
sprostredkovania noriem STN pre členov SKSI.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Kyseľ, Ing. Hudoba, Ing. Mišík,
Ing. Burda, prof. Turček

Bod 6.2:
Stretnutie inžinierskych organizácií krajín V-4
na Slovensku v októbri 2006
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že 13. stretnutie

inžinierskych organizácií krajín V-4 sa uskutoční v októbri roku
2006 na Slovensku.

Diskusia: Ing. Ďurica

Bod 6.3:
Vyhodnotenie Rámcovej poistnej zmluvy SKSI
s ČSOB poisťovňou, a. s.
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch požiadal členov, aby sa koncom novembra

zúčastnili vyhodnotenia Rámcovej zmluvy. Požiadal jednotlivé
regióny, aby zaslali na Úrad SKSI odozvu členov.

Diskusia: Ing. Nevický, doc. Benko, Ing. Hudoba, Ing. Antol

Bod 6.4:
Návrh Smernice SKSI o hosťujúcich a usadených inžinieroch
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o obsahu Smernice SKSI o hosťujú-

cich a usadených inžinieroch, ktorú spripomienkovali prof. Juhás
a Ing. Nevický.

Bod 6.5:
Semináre k stavebnému zákonu a k energetickej
hospodárnosti budov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o zabezpečovaní seminárov v regi-

ónoch.

Bod 6.6:
Rada výstavby SR z iniciatívy Zväzu stavebných podnikateľov
Slovenska
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o myšlienke zriadenia Rady vý-

stavby SR organizácií účastníkov vo výstavbe z iniciatívy Zväzu
stavebných podnikateľov Slovenska.

Bod 6.7:
Navýšenie rozpočtu Úradu SKSI – zaplatenie faktúry
za II. diel publikácie Technické pamiatky krajín V-4
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol navýšenie rozpočtu Úradu SKSI s ohľa-

dom na nevyhnutnosť zaplatenia faktúry za II. diel publikácie
Technické pamiatky krajín V-4.

Bod 6.8:
Kancelária v Prešove
Predložil: prof. Majdúch
Záležitosť bola presunutá Ing. Durbákovi, pripraví návrh rie-

šenia do 20. 11. 2005.
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Bod 6.9:
Zápisnice zo zasadnutí Predstavenstva
Predložil: Ing. Kyseľ
Ing. Kyseľ navrhol, aby kópia overenej zápisnice zo zasadnu-

tí Predstavenstva bola zasielaná poštou všetkým členom Pred-
stavenstva do 14 dní odo dňa konania zasadnutia.

Bod 6.10:
III. diel publikácie Technické pamiatky krajín V-4
Predložil: Ing. Durbák
Ing. Durbák informoval, že všetky povinnosti z našej strany

k dodaniu podkladov na vydanie publikácie sú splnené.

Bod 7:
Uznesenia z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI
schvaľované priebežne

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 04. 11. 2005 o 18:20 hod.

Uznesenia z 10. zasadnutia

Predstavenstva SKSI

Uznesenie 10.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Kyseľa a Ing. Mišíka za overo-

vateľov zápisu z 10. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Neprítomný: 1

Uznesenie 10.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program rokovania s do-

plnkami.
Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1

Uznesenie 10.3
Predstavenstvo schvaľuje predložené vnútorné poriadky – Šta-

tút SKSI, Štatút Regionálneho združenia SKSI, Autorizačný a skú-
šobný poriadok, Disciplinárny poriadok, Etický poriadok, Vo-
lebný poriadok, Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI
so zapracovaním pripomienok z členských schôdzí RZ.

Za: 12 Proti: 0 Zdržali sa: 1

Uznesenie 10.4
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť vypra-

covanie konečného znenia vnútorných poriadkov. Vnútorné po-
riadky spolupodpisuje predseda SKSI, podpredseda pre legisla-
tívnu činnosť a spracovateľka za Združenie pre stavebné právo
Slovenska. Každá strana vnútorných poriadkov sa označí dátu-
mom. Predseda SKSI zabezpečí zaslanie vnútorných poriadkov
poštou vo vytlačenej forme a na CD predsedom výborov RZ a na
kancelárie RZ v termíne do 21. 11. 2005.

Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie 10.5
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ zabezpečiť

rozmnoženie návrhov vnútorných poriadkov a rozpočtov na roky
2006, 2007 pre možnosť sledovania členmi v kanceláriách RZ
v termíne do 23. 11. 2005.

Za: 13 Proti: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie 10.6
Predstavenstvo berie na vedomie hospodárenie a rozpočet

pre Úrad SKSI na rok 2005.
Za: 13 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenie 10.7
Predstavenstvo berie na vedomie návrh rozpočtu pre Úrad

SKSI na roky 2006 a 2007 s komentárom k návrhu rozpočtu.

Uznesenie 10.8
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ vypracovať

návrhy rozpočtov RZ na roky 2006 a 2007. Termín zaslania na
Úrad: 09. 11. 2005.

Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1

Uznesenie 10.9
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť pracov-

né rokovanie predsedov výborov RZ a predsedu Hospodárskej
komisie k zostaveniu rozpočtu SKSI dňa 14. 11. 2005 o 12:00
hod. v Bratislave. Návrhy rozpočtov zašle Úrad poštou vo vytla-
čenej forme predsedom výborov RZ a na kancelárie RZ do 21.
11. 2005.

Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1

Uznesenie 10.10
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva písomne sa

vyjadriť k návrhom rozpočtu pre Úrad SKSI na roky 2006 a 2007
v termíne do 09. 11. 2005.

Za: 12 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomný: 1

Uznesenie 10.11
Predstavenstvo berie na vedomie materiál Čerpanie rozpoč-

tu SKSI za rok 2004 a ukladá predsedovi upraviť položky podľa
pripomienok v termíne do 11. 11. 2005.

Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2

Uznesenie 10.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o organizačnom

zabezpečení Valného zhromaždenia SKSI dňa 3. 12. 2005 v Žiline.

Uznesenie 10.13
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stretnutí inži-

nierskych organizácií krajín V-4 v októbri 2006 na Slovensku.
Predstavenstvo poveruje Ing. Kyseľa za garanta podujatia.

Uznesenie 10.14
Predstavenstvo berie na vedomie pripravované vyhodnote-

nie Rámcovej poistnej zmluvy medzi SKSI a ČSOB poisťovňou,
a. s. Predsedovia výborov RZ nahlásia prípadné sporné prípady
do 20. 11. 2005.

Uznesenie 10.15
Predstavenstvo súhlasí s preplatením náhrady za II. diel pub-

likácie Technické pamiatky krajín V-4 Maďarskej inžinierskej ko-
more v sume 120 000 Sk.

Za: 11 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 3

Uznesenie 10.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konzultácii

týkajúcej sa zriadenia Rady výstavby – účastníkov vo výstavbe
a poveruje predsedu SKSI zúčastniť sa ďalších rokovaní.

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 5

Uznesenie 10.17
Predstavenstvo schvaľuje kandidatúru Mgr. Diany Zlatňan-

skej na tajomníka ECCE s jej priamou účasťou na 43. zasadnutí
ECCE v dňoch 11. – 12. 11. 2005 v Istanbule, Turecku.

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4

Uznesenie 10.18
Predstavenstvo schvaľuje 3 zástupcov Komory na Deň inži-

nierov Slovinskej komory inžinierov dňa 6. 12. 2005 v Ljublane,
Slovinsku.

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4



6

Uznesenie 10.19
Predstavenstvo schvaľuje prípravu zborníkov a seminárov k no-

vým európskym normám v konštrukčnom inžinierstve – Eurokó-
dom - na roky 2005 až 2010 a poveruje doc. Benka na rokovanie
s garantmi zborníkov. Predstavenstvo schvaľuje prípravu 5 zbor-
níkov z oblasti pozemných stavieb na rok 2005 vo výške 120 000,-
Sk, 7 zborníkov pre pozemné stavby a 5 zborníkov pre mosty na
rok 2006 vo výške 380 000,- Sk, 2 zborníkov z oblasti PS a 5 zborní-
kov z oblasti mostov na rok 2007 vo výške 240 000,- Sk a jedného
zborníka z oblasti mostov v roku 2008 vo výške 10 000,- Sk.

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 5

Uznesenie 10.20
Predstavenstvo schvaľuje pracovných návrh Smernice SKSI

pre hosťujúcich a usadených inžinierov a poveruje predsedu SKSI
na podpis Dohody o spolupráci so Strediskom na uznávanie
dokladov o vzdelaní pri Ministerstve školstva SR.

Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 5

Uznesenie 10.21
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky Miroslava Toldiho, Mar-

cela Hlavoňa a Ľubomíra Macáka za dobrovoľných členov. Pred-
stavenstvo schvaľuje žiadosti o uznanie autorizácie v Českej re-
publike Ing. Igorovi Bálikovi, Jánovi Rerichovi a Ing. Tiborovi
Koleníkovi.

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4

Uznesenie 10.22
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o možnosti

sprostredkovania noriem STN a súvisiacich odborných materiá-
lov pre členov SKSI. Predstavenstvo navrhuje Valnému zhromaž-
deniu zvýšenie príspevku o 1000 Sk účelovo viazaných na tento
dôvod.

Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Neprítomní: 4

zapisovateľ: Mgr. Diana Zlatňanská
overovatelia: Ing. Ján Kyseľ, Ing. Dušan Mišík

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

Normy STN a podporná literatúra

pri zavádzaní európskych noriem

pre členov SKSI

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v Inžinierskych informáciách č. 2/2005 a č. 3/2005 sme Vás

informovali o stave jednaní medzi SKSI a Slovenským ústavom
technickej normalizácie (SÚTN) ohľadom sprístupnenia vydefi-
novaných noriem odbornými sekciami pre všetkých členov SKSI.

Na potvrdenie správnosti tohto kroku a zistenie záujmu zo
strany členskej základne je od 10. augusta 2005 na internetovej
stránke Komory spustená anketa s otázkou: „Máte záujem (za
výhodných podmienok) o sprostredkovanie všetkých aktuálnych
noriem STN definovaných vašou odbornou sekciou, ktoré budú
zverejnené v rámci Členskej zóny na webovej stránke SKSI?“

Výsledky ankety k 07. 11. 2005 sú nasledovné:
Počet účastníkov ankety: 206
Počet odpovedí „ÁNO“: 205
Počet odpovedí „NIE“:      0
Počet odpovedí „NEVIEM“:      1
Aj keď na otázku ankety odpovedalo necelých 4 % zo

všetkých členov SKSI (cca 5340), diskusie členov počas schôdzí
regionálnych združení potvrdili, že záujem členov je podstatne
väčší ako nasvedčujú výsledky ankety, nakoľko mnohí členovia
nevyužívajú www stránku komory.

Aj preto sa tejto problematike venovalo Predstavenstvo na
svojom 10. zasadnutí. Predstavenstvo odporučilo ďalej aktívne
pokračovať v rokovaniach so SÚTN-om a snažiť sa dohodnúť
výhodné podmienky pre sprístupnenie vydefinovaných noriem
odbornými sekciami pre všetkých členov Komory.

Nakoľko po vstupe Slovenska do EÚ sa aj v oblasti staveb-
níctva preberajú európske normy, Predstavenstvo podporilo
myšlienku tvorby podporných odborných materiálov a organi-
zovanie seminárov pre autorizovaných stavebných inžinierov pri
zavádzaní európskych noriem do praxe. Táto úloha Komory je
v súlade aj s doporučením Európskej komisie z decembra 2003
a v obdobnom zmysle boli vedené rokovania Komory s MVRR
SR, SÚTN, ÚNMS a fakultami v Bratislave, Košiciach, Žiline a Zvo-
lene počas celého roka 2005.

Snahou Komory bude získať aj podporu od JRC (Joint rese-
arch center), ktorého jednou z úloh je podporiť tvorbu odbor-
ných publikácií a seminárov na zavádzanie európskych noriem
do praxe. Začiatkom novembra sa odborného Workshopu k tej-
to problematike v talianskej ISPRE aktívne zúčastní aj zástupca
Komory prof. Juhás. V tomto zmysle prebiehali aj rokovania ko-
môr krajín V4 v októbri v Liberci a vzájomná spolupráca ohľa-
dom tohto bodu je vyjadrená aj v spoločnej deklarácii podpísa-
nej prezidentmi komôr krajín V4.

Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI

Aktuálne problémy v živote Komory

Vážené kolegyne a kolegovia,
chcel by som sa vyjadriť k niektorým aktuálnym oblastiam

zo života Komory, ktoré sa nás dotýkajú a podľa mňa by sme sa
mali nad nimi aspoň zamyslieť.

Vnútorné predpisy – novelizácia nášho zákona si vyžiadala
úpravu vnútorných predpisov Komory a aj potrebu úprav niekto-
rých znení článkov, ktoré sa v minulosti ukázali ako sporné. Ich
rôznym výkladom vznikali vnútorné spory („riadny člen“ a pod.).
Návrh nových vnútorných predpisov vypracovali právnici a bol
vytvorený priestor na pripomienkovanie pre všetkých členov
Komory. Tento návrh je zverejnený na našej webovej stránke
www.sksi.sk. Stále je tu ešte čas na pripomienkovanie.

Hospodárenie Komory – po znížení členského príspevku
zo 6000,- Sk na sumu 3000,-Sk nové Predstavenstvo SKSI doká-
zalo, že z uvedenej sumy sa dá „vyžiť“. Je to síce dosť problema-
tické a bolo potrebné prijať veľa úsporných opatrení, rozvinúť
určité nepodnikateľské činnosti, ktoré prinášajú Komore finanč-
né prostriedky na svoju činnosť. S narastajúcim tlakom na decen-
tralizáciu činností Komory a prenos kompetencií na regióny sa
zvyšujú požiadavky na presun finančných prostriedkov na regió-
ny. V minulom roku boli zriadené bankové účty v jednotlivých
regiónoch, na ktoré sú v tomto roku postupne presúvané finanč-
né prostriedky vo výške cca 50 % z vybratých členských príspev-
kov. Tu však nastáva situácia, kedy na centrálne činnosti vykoná-
vané Úradom Komory chýbajú peniaze a na regiónoch nastáva
prebytok. Účelne minúť peniaze na regiónoch sa javí ako prob-
lém a zhromažďovať peniaze členov na regionálnych bankových
účtoch je podľa mňa prepych. Tak isto sa ozývajú hlasy o rozde-
lení finančnej rezervy medzi regióny. Sú to peniaze, ktoré sa
nazhromaždili z poplatkov za naše skúšky v rokoch 2000 až
2002 a z vysokého členského, ktoré bolo v tom období. Iste,
všetko je možné minúť, ale aby sa vykonávala činnosť len preto,
aby sa minuli peniaze vybraté od členov na členských príspev-
koch je slušne povedané „zvláštne“. Podľa mňa je za tým snaha
získať rozhodujúci podiel príjmov a potlačiť Úrad Komory a tým
aj jeho činnosť. Trend posilňovania regiónov na úkor Úradu Ko-
mory a aj na úkor menších regiónov je podľa mňa nezdravý a bude
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viesť k nesúladu činnosti vo vnútri Komory a postupne k jej zániku.
Ako príklad nekoordinovanosti činnosti môžem uviesť prípad, kde
RZ zakúpilo tri sady STN za plnú cenu, a tým vlastne podkopa-
lo a sťažilo snahu poverených členov Predstavenstva v jednaniach s
predstaviteľmi SÚTN o dosiahnutie zľavy pre Komoru a tým aj pre
jej členov na nákup STN.

V súvislosti s tým je potrebné položiť si otázku, „čo je hlav-
nou úlohou Komory?“ Podľa mňa je to ochrana práv a záujmov
svojich členov voči štátnym inštitúciám, ostatným domácim a
zahraničným subjektom. A to môže zabezpečiť len silný Úrad
Komory, podobne ako majú architekti. Regióny by mali hlavne
presadzovať Komoru vo svojom regióne, zabezpečovať vzdelá-
vanie svojich členov, t. j. priblížiť Komoru k svojim členom. Treba
možno zvážiť opodstatnenosť piatich regiónov na tak malom
území ako je Slovensko. Všetko je totiž o peniazoch.

Tiež by som sa chcel vyjadriť k súčasnej situácii v Predstaven-
stve, ktorá podľa môjho názoru nie je dobrá, rokovania sú často
plné rozporov, škriepok, dokonca sa už vyskytli aj osobné vy-
hrážky a invektívy. Časť kolegov svoju činnosť smeruje k tomu,
aby dokázala neschopnosť predsedu SKSI, chyby v riadení, zlé
nakladanie s finančnými prostriedkami a snaha o zbagatelizova-
nie predošlého hospodárenia a obštrukcií voči členom Komory.

Uvedený stav je dôsledkom nezáujmu členov Komory o dia-
nie v nej a hlavne o účasť na rokovaniach Valného zhromaždenia.
Napríklad na poslednom Valnom zhromaždení nerozhodovali
prítomní, ale splnomocnenia, tým sa zmenil pomer členov v Pred-
stavenstve. Predstavenstvo je zložené z členov, ktorí majú pod-
statne odlišné názory na smerovanie a činnosť Komory. Už sa
ozývajú aj hlasy a prezentujú sa snahy o zvýšenie členského na
činnosť Komory, prevod financií Komory na regionálne združe-
nia, decentralizáciu Komory, znovuzavedenie povinného vzde-
lávania a pod.

Riešením by bolo vymeniť komplet Predstavenstvo na naj-
bližšom volebnom rokovaní Valného zhromaždenia Komory a na-
hradiť ho novými kolegami, ktorí doteraz neboli v žiadnej funkcii
v Komore. Nevidím to však reálne, lebo to by však musel byť
väčší záujem z Vašej strany o dianie v Komore a aspoň osobná
účasť na Valnom zhromaždení. Inak rozhodnú zase o všetkom
splnomocnenia.

Záverom Vás všetkých chcem vyzvať, aby ste sa zúčastnili
Valného zhromaždenia a nenechali o sebe rozhodovať dru-
hých. Vyhneme sa tak nemilým prekvapeniam „Čo to s nami
zase porobili, čo po nás zase chcú?“.

Ing. Dušan Mišík,
podpredseda SKSI

Informácia o vládnom návrhu

Zákona
o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V roku 2000 Rada Európskej únie schválila Akčný plán spo-
ločenstva o energetickej efektívnosti a požadovaných opatre-
niach v sektore stavebníctva. Jednou jeho zložkou je požiadav-
ka zlepšiť energetickú hospodárnosť budov. Zistilo sa totiž, že
sektor bytových budov a terciárny sektor (služby), ktorého hlav-
nú časť tvoria budovy, spotrebuje viac ako 40 % celkovej ko-
nečnej spotreby energie v Európskych spoločenstvách (v „sta-
rých“ členských štátoch), a to s narastajúcim trendom. Pritom
rozhodujúcu časť tvorí spaľovanie neobnoviteľných prírodných
zdrojov – ropy a jej produktov, zemného plynu, uhlia a jeho
produktov. Toto množstvo spaľovaných prírodných zdrojov zá-
roveň vytvára obrovské množstvo emisií oxidu uhličitého. Napr.
na Slovensku v bytových budovách (t. j. v rodinných domoch,
v bytových domoch a v ostatných budovách na bývanie) sa viac
ako 70 % celkovej energie spotrebuje na vykurovanie a asi 20 %

na prípravu teplej úžitkovej vody a len zostávajúcich asi 10 %
pripadá na zabudované osvetlenie, varenie a používanie elek-
trospotrebičov.

Jedným z aktuálnych opatrení na zlepšenie situácie je smer-
nica Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/
ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

Základným cieľom tejto smernice je zabezpečiť zlepšenie
energetickej hospodárnosti budov zmenou tepelnej ochrany vo
vzťahu k miestnym a klimatickým podmienkam a zabezpečenie
požadovaných podmienok na vnútorné prostredie budov zníže-
ním potreby energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody a na
osvetlenie pri zohľadnení efektívnosti nákladov vynakladaných
na výstavbu a prevádzku budov. Tento cieľ sa má zabezpečiť
piatimi základnými celoplošnými opatreniami, a to

� určením jednotnej metodiky výpočtu energetickej
hospodárnosti budov,
� určením minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť nových budov,
� určením minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť tzv. veľkých existujúcich budov v rámci
ich významnej obnovy,
� zavedením povinnej energetickej certifikácie,
� zavedením povinnej pravidelnej kontroly klimatizačných
systémov a kotlov v budovách.
Hlavným obsahom navrhovaného zákona je prevzatie smer-

nice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES
o energetickej hospodárnosti budov rozpracovaním citovaných
piatich základných opatrení do podmienok slovenského práva.
Zákon ustanoví základný rámec pre zavedenie systému energe-
tickej hospodárnosti budov, najmä kompetencie, práva a povin-
nosti a sankcie.

Určitou neobvyklosťou je fakt, že v súlade so smernicou
podstatnú časť technickej a celú metodickú stránku realizácie
zavedených opatrení energetickej hospodárnosti budov obsa-
hujú technické normy.

Európska komisia 9. januára 2004 udelila Európskej norma-
lizačnej komisie (CEN) mandát M 343 na vypracovanie technic-
kých noriem, ktoré sú potrebné na uplatnenie smernice, z kto-
rých sú už vydané a ďalšie sú v rôznom štádiu rozpracovania.
Z toho dôvodu jednotná metodika výpočtu energetickej hospo-
dárnosti budov, ani minimálne požiadavky na energetickú hos-
podárnosť nových a existujúcich budov nie sú ustanovené pria-
mo v zákone, ale určia ich európske technické normy.

Ich celkový počet má byť 57 a všetky budú (resp. viaceré už
sú) zavedené do sústavy slovenských technických noriem.

Súbežne s prípravou navrhovaného zákona a jeho vykonáva-
cej vyhlášky prebieha príprava zodpovedajúcich slovenských
technických noriem v Slovenskom ústave technickej normalizá-
cie v Bratislave. Obsah technických noriem nadväzujúcich na smer-
nicu je v zásadných bodoch jednotný pre všetky členské štáty.

Navrhovaný zákon ustanovuje, že úlohy štátu bude plniť
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky. Orgánom štátneho dozoru sa však navrhuje poveriť
Slovenskú energetickú inšpekciu, ktorá má inšpektorov odbor-
ne schopných posudzovať delikty a prejednávať priestupky.
Odbornú činnosť Slovenská energetická inšpekcia vykonáva v ob-
lasti energetiky a tepelnej energetiky.

V oblasti určenia oboch skupín tzv. nezávislých odborníkov
sa navrhuje využiť existujúci právny stav a existujúce kompe-
tencie Slovenskej komory stavebných inžinierov v rozsahu:

1. autorizačnej skúšky na získanie autorizácie inžinierov v ka-
tegóriách Autorizovaný stavebný inžinier pre konštrukcie po-
zemných stavieb a v kategórii Autorizovaný stavebný inžinier
pre technické, energetické a technologické zariadenia stavieb;
tieto kategórie autorizovaných stavebných inžinierov už teraz exis-
tujú (§5 ods. 3 a 5 zákona) a zaoberajú sa projektovaním aj ener-
getických systémov budov, takže by išlo len o prehĺbenie ich
činnosti.
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2. skúšky odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu
budov; výsledok tejto skúšky by bol podkladom (popri požado-
vanom vzdelaní a odbornej praxi) na vydanie živnostenského
oprávnenia alebo zamestnanie sa.

V celoslovenskom globále (stav ku koncu roka 2003) ide
o 826 577 existujúcich rodinných domov, 21 717 existujúcich
bytových domov a 15 171 nebytových nevýrobných budov (z toho
6824 školských, 2461 administratívnych, 1268 zdravotníckych,
494 kultúrnych).

Predmetom právnej úpravy – nového zákona je ustanovenie
postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti
budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách
a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a pôsobnosť
orgánov verejnej správy. Podobné právne úpravy vstúpia do plat-
nosti vo všetkých krajinách Európskej únie dňom 1. januára 2006.

Energetická hospodárnosť je množstvo skutočne spotrebo-
vanej energie alebo odhadnuté množstvo energie potrebnej na
splnenie všetkých potrieb súvisiacich s normalizovaným užíva-
ním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie
a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Energetická hospodárnosť sa určuje výpočtom a vyjadruje sa
v číselných ukazovateľoch celkovej potreby energie a tvorby
emisií oxidu uhličitého, pričom zohľadňuje:

a) charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä te-
pelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvo-
rových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou kon-
štrukciou a spôsobom jej užívania,

b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatic-
kých podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty
vzduchu, vetra a slnečného žiarenia,

c) vnútorné prostredie, vrátane projektovaných požiadaviek
na vnútorné prostredie,

d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurova-
cieho systému a jeho rozvodu a systém a rozvod zásobovania
teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účin-
nosť,

e) prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnú-
torné prostredie,

f) zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ,
vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon,

g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov,
h) pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný

zisk pre vnútorné prostredie,
i) klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzic-

ký stav,
j) fyzický stav budovy,
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v bu-

dove, najmä vplyv tepelných ziskov,
Členenie budov do kategórií na účely výpočtu:
a) rodinné domy,
b) bytové domy, administratívne budovy,
c) budovy škôl a školských zariadení,
d) budovy nemocných,
e) budovy hotelov a reštaurácií,
f) športové haly a iné budovy určené na šport,
g) budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby.
Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňu-

je vplyv faktorov uvedených v bodoch f) a i).
Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov

sa nevzťahujú na:
a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej

alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického
prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetic-
kú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter ale-
bo vzhľad, sú to budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiat-
ky, budovy v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne,
ako súčasť historického sídelného usporiadania, a budovy uve-
dené do užívania pred rokom 1947.

b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby
alebo náboženské podujatia,

c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným ča-
som užívania kratším ako dva roky,

d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske
budovy s nízkou spotrebou energie,

e) bytové domy, ktoré sa užívajú menej než štyri mesiace v roku,
f) samostatne stojace budovy, ktorých podlahová plocha je

menšia ako 50 m2.
 Nová budova je budova, ktorej energetická hospodárnosť

sa ovplyvňuje v projekte stavby alebo počas výstavby.
Existujúca budova je užívaná budova, ktorej energetická

hospodárnosť sa dá vypočítať z údajov, ktoré sú známe alebo sa
dajú zistiť prehliadkou a meraním.

Významnou obnovou sú stavebné úpravy existujúcej budo-
vy alebo samostatne užívanej časti, ktorými sa vykonáva zásah
do tepelnej ochrany zateplením jej obvodového a strešného pláš-
ťa, výmenou pôvodných otvorových výplní budovy alebo ener-
getického vybavenia budovy takým spôsobom, že to má vplyv
na energetickú hospodárnosť. Významnú obnovu budovy mož-
no uskutočniť jej jednorazovou stavebnou úpravou alebo po-
stupnými čiastkovými stavebnými úpravami.

Veľká budova je budova, ktorej celková podlahová plocha
je väčšia ako 1000 m2.

Nová budova musí spĺňať minimálne požiadavky na energe-
tickú hospodárnosť určené technickými normami. Ak je to tech-
nicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požia-
davky na energetickú hospodárnosť musí spĺňať aj existujúca
budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú
hospodárnosť zahrnúť do projektovej dokumentácie na staveb-
né povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok ener-
getického posudku uviesť v technickej správe projektovej doku-
mentácie.

Podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého
sa jednotlivé kategórie budov zatrieďujú do energetických tried
A až G. Každá energetická trieda je číselne vyjadrená rozpätím
v kWh/m2 celkovej podlahovej plochy a je súčtom číselných
ukazovateľov z jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie
v budove vyjadrených čiastkovými energetickými triedami.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energe-
tickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a ka-
tegorizácia budov.

Energetická certifikácia bude povinná:
a) pri predaji budovy,
b) pri prenájme budovy,
c) pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy exis-

tujúcej budovy; inak bude dobrovoľná.
Energetická certifikácia bude živnosťou; osobitnou podmien-

kou jej prevádzkovania je odborná spôsobilosť a jej preukáza-
nie skúškou odbornej spôsobilosti pred skúšobnou komisiou
podľa §§ 21 a 22 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizova-
ných architektoch a o autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov.

Odborná spôsobilosť sa podľa miest spotreby energie v bu-
dove člení na odbornú spôsobilosť na

a) tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov
b) vykurovanie a prípravu teplej vody,
c) vetranie a klimatizáciu,
d) elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov.
Odborne spôsobilým je ten, kto preukáže, že má vysoko-

školské vzdelanie druhého stupňa
a) pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov sta-

vebného alebo architektonického zamerania,
b) pre vykurovanie a prípravu teplej vody, stavebného, ener-

getického alebo strojárskeho zamerania,
c) pre vetranie a klimatizáciu, stavebného, energetického

alebo strojárskeho zamerania,
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a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej
troch rokov v oblasti projektovania stavebných konštrukcií, ale-
bo energetického vybavenia budov, alebo v oblasti posudzova-
nia stavebných konštrukcií z hľadiska ich tepelnotechnických
vlastností alebo energetického vybavenia budov,

d) pre elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov, má
vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického zamerania,

a odbornú prax po ukončení vzdelávania v rozsahu najmenej
troch rokov v oblasti projektovania elektroinštalácií a zabudo-
vané osvetlenie budov.

Osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti na
výkon energetickej certifikácie bude vydávať Slovenská komo-
ra stavebných inžinierov.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vo výbo-
roch NR SR bude upresňovať pred druhým ako aj tretím čítaním
tohto zákona v pléne NR SR niektoré nepresnosti, ako názov -
pomenovanie osvedčeného inžiniera na výkon energetickej cer-
tifikácie budov.

Osvedčenie o vykonanej energetickej certifikácii je energe-
tický certifikát.

Energetický certifikát bude obsahovať:
a) označenie oprávnenej osoby v rozsahu: obchodné meno,

sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a označenie re-
gistra, v ktorom je zapísaná a číslo zápisu v ňom, a ak ide o právnic-
kú osobu, aj právnu formu,

b) opis budovy a jej adresu v rozsahu: obec, súpisné číslo,
ulica a orientačné číslo,

c) údaj o zaradení budovy do kategórie,
d) číselné ukazovatele vyjadrujúce minimálne požiadavky na

energetickú hospodárnosť určené pre jednotlivé miesta a spôso-
by spotreby energie v budove a na úroveň tvorby emisií oxidu
uhličitého v budove podľa technických noriem,

e) výsledky výpočtu,
f) opis technických a energetických charakteristík budovy a tech-

nického a technologického zariadenia a jej zatriedenie do ener-
getickej triedy, vrátane grafického vyjadrenia,

g) údaj o platnosti energetického certifikátu,
h) označenie menom, priezviskom, titulom osoby, ktorá usku-

točnila energetickú certifikáciu, a označenie menom, priezvis-
kom, titulom a funkciou osoby, ktorá je štatutárnym orgánom
oprávnenej osoby; ak sa na energetickej certifikácii podieľalo
viac oprávnených osôb, uvedú sa všetky s vyznačením rozsahu
ich účasti na energetickej certifikácie.

K energetickému certifikátu sa priloží:
a) opis nedostatkov v technických a energetických charak-

teristikách budovy, v jej technickom a technologickom zaria-
dení a v jej energetickom vybavení,

b) odporúčanie na finančne výhodné zlepšenie jej energetic-
kej hospodárnosti a zníženie tvorby emisií oxidu uhličitého a

c) výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú
údaje podľa odseku „Energetická hospodárnosť“, písm. a), b),
c), f), g), h) a i) (ďalej len „energetický štítok“).

Oprávnená osoba nebude môcť vyhotoviť energetický cer-
tifikát tej budovy, ku ktorej vypracovala projektovú dokumentá-
ciu na stavebné povolenie alebo na zmenu stavby.

Oprávnená osoba sa bude musieť poistiť ku dňu začatia pre-
vádzkovania živnosti zo zodpovednosti za škodu spôsobenú ener-
getickou certifikáciou a byť po celý čas jej prevádzkovania poistená.

Platnosť energetického certifikátu bude najviac 10 rokov.
Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát plat-
nosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na
jej energetickú hospodárnosť.

Vlastník budovy bude povinný uchovávať energetický certi-
fikát po celý čas jeho platnosti a

a) pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát
novému vlastníkovi,

b) pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného
energetického certifikátu jej nájomcovi.

Vlastník existujúcej budovy bude povinný:
a) obstarávať pravidelnú kontrolu klimatizačného systému

a kotla umiestneného v budove,
b) zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu záso-

bovania teplom,
c) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy

budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do ener-
getického vybavenia,

d) umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste
prístupnom všetkým nájomcom bytov, ubytovaným osobám ale-
bo zamestnancom.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky ako ústredný orgán štátnej správy po schválení záko-
na o energetickej hospodárnosti budov

a) vypracúva a predkladá vláde návrhy koncepcií a progra-
mov zameraných na systémové dosiahnutie vyššej energetickej
hospodárnosti budov,

b) určuje po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky slovenské technické normy
vhodné na výpočet a na energetickú certifikáciu a ich zoznam
zverejňuje vo vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skú-
šobníctvo Slovenskej republiky.

Ministerstvo ďalej vydá všeobecne záväzný právny pred-
pis, v ktorom ustanoví podrobnosti o výpočte, obsah energetic-
kého certifikátu, vrátane rozpätia energetických tried a emisií
oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte, a vzor
energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov a vzor
energetického štítku.

Štátny dozor bude vykonávať Štátna energetická inšpekcia,
ktorá bude oprávnená:

a) vyzvať oprávnenú osobu odstrániť zistený nedostatok v ener-
getickej certifikácii a určiť na tento účel primeranú lehotu,

b) vyzvať vlastníka budovy splniť povinnosť umiestniť v bu-
dove energetický štítok,

c) ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.
Inšpektor poverený výkonom štátneho dozoru podľa návrhu

tohto zákona bude:
a) oprávnený
1. nahliadať do výpočtu a do podkladov, ktoré oprávnená

osoba použila na energetickú certifikáciu,
2. požadovať od oprávnenej osoby vysvetlenie týkajúce sa

energetickej certifikácie,
3. požadovať od vlastníka budovy vysvetlenie týkajúce sa

povinnosti umiestniť energetický štítok v budove,
4. uložiť, a to aj opakovane, poriadkovú pokutu až do 10 000,-

Sk oprávnenej osobe za sťažovanie výkonu štátneho dozoru ne-
poskytnutím súčinnosti, najmä nesprístupnením výpočtu alebo
podkladov použitých na energetickú certifikáciu a neposkytnu-
tím vysvetlenia, a vlastníkovi budovy za neposkytnutie vysvetle-
nia alebo neumožnenie vstupu do budovy, v ktorej sa musí umiest-
niť energetický štítok,

5. vstupovať do budov, v ktorých sa musia umiestňovať ener-
getické štítky,

6. zúčastniť sa kolaudácie novej budovy alebo významne
obnovenej budovy,

b) povinný
1) preukázať sa preukazom inšpektora pred začatím výkonu

štátneho dozoru,
2) zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa

dozvedel pri výkone štátneho dozoru.
Inšpekcia bude môcť uložiť pokutu do 100 000,- Sk oprávne-

nej osobe, ktorá:
a) vykonala energetickú certifikáciu v rozpore s ustanoveniami

tohto zákona a technickými normami upravujúcimi výpočet, mini-
málne požiadavky alebo obsah a formu energetického certifikátu,

b) vykonala energetickú certifikáciu budovy, ku ktorej vypra-
covala projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie alebo
na povolenie zmeny stavby, alebo
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c) nie je poistená zo zodpovednosti za škodu spôsobenú
energetickou certifikáciou.

Inšpekcia bude môcť uložiť pokutu do 30 000,- Sk právnic-
kej osobe:

a) ktorá je vlastníkom veľkej budovy, v ktorej sídli orgán
verejnej moci alebo právnická osoba poskytujúca služby veľké-
mu počtu ľudí, pre ktoré ju ľudia často navštevujú, ak neumiestni
energetický štítok na nápadnom, zreteľne viditeľnom mieste
prístupnom ľuďom, ktorí ju navštevujú,

b) alebo fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom bytového domu,
inej budovy na bývanie alebo nebytovej budovy a prenajíma v nej
byty, miestnosti alebo nebytové priestory, ak

1) neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto
zákona povinný,

2) neuschová platný energetický certifikát po celý čas jeho
platnosti,

3) neodovzdá osvedčenú kópiu energetického certifikátu
nájomcovi pri prenájme budovy,

4) neumiestni energetický štítok v priestore na mieste prí-
stupnom nájomcom bytov, ubytovaným osobám alebo zamest-
nancom,

5) neobstará pravidelnú kontrolu klimatizačného systému
alebo kotla umiestneného v budove.

Povinnosť energetickej certifikácie sa bude vzťahovať
a) na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu

budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008.
b) Na predaj a na prenájom budovy uzavretý po 1. januári

2008.
Spracoval:

Ing. Vojtech Mozgay,
riaditeľ Úradu SKSI

CECH STRECHÁROV SLOVENSKA

Vás pozýva na

CECHOVÉ DNI

Šikmá strecha alebo čo všetko robíme inak
ako by sme mali?
(Súvislosti s revidovanou normou STN 73 1901
Navrhovanie striech)

� DÖRKEN – Vetrotesné fóliové systémy Delta
– šetrenie energie v obytnom podkroví

� ROCKWOOL – Správna hrúbka a montáž tepelnej
izolácie v šikmej streche
– Najčastejšie chyby v strešnom plášti a ich riešenie

� VELUX – Zmeny v normách a ich vplyv na realizáciu
strešných okien VELUX

� RHEINZINK – Klampiarske práce z materiálu
RHEINZINK
– STN 73 1901 – zmeny a nové požiadavky

� TONDACH – Zásady pri montáži strešnému systému
TONDACH
– Najčastejšie chyby pri ukladaní strešnej krytiny

Termíny:
29.11. 2005 – Košice – Dom techniky
30.11. 2005 – Poprad – Hotel Satel
25. 1. 2006 – Komárno – Zdravcentrum
26. 1. 2006 – Nitra– Agroinštitút
15. 2. 2006 – Trenčín – Hotel Brezina
16. 2. 2006 – Žilina – Hotel Slovakia
 1. 3. 2006 – Banská Bystrica – Hotel Lux
 2. 3. 2006 – Bratislava – Doprastav Košická

Cechové dni sa vždy uskutočnia od 12:00 do 17:00 hod.
Určené sú pre celú stavebnú verejnosť

Účastnícky príspevok:
� bez poplatku (účasť na odb. seminároch)
� 350,- Sk (účasť na seminároch + večera
+ nová STN 73 1901 „Navrhovanie striech“

Prihlášky a ďalšie pokyny v kancelárii Cechu strechárov
Slovenska na:
telefón: 02/4828 9405
e-mail: cech.strecharov@slovanet.sk,
http: www.cechstrecharov.sk

Cechové dniCechové dniCechové dniCechové dniCechové dni

Cech strechárov Slovenska v spolupráci so svojimi partner-
skými členmi organizuje už III. ročník odborných „Cechových
dní“, ktoré sa uskutočnia v zimných mesiacoch. Určené sú pre
celú odbornú stavebnú verejnosť. Jednotlivé odborné prednášky
spája spoločný motív „Šikmá strecha alebo čo všetko robíme
inak ako by sme mali?“

Spolu s partnerskými členmi cechu, ktorí sú garantmi odbor-
nosti a aktuálnosti informácií kvalitu a odbornosť v praxi ako
poslanie Cechu strechárov Slovenska predstavia v jednotlivých
miestach aj zástupcovia riadnych členov – realizačné firmy.

 

III. ročník

Jubilanti

November 2005

Ing. Juraj Baller, CSc., Ing. Milan Bíreš,
Ing. Robert Cyprich, Ing. Andrej Duda,

Ing. Ľubica Fajglová, CSc., Ing. Ladislav Figura,
Ing. Štefan Guštara, Ing. Marián Herman,
Ing. Peter Hreško, Ing. Irena Hýbalová,

Ing. Vladimír Jančuška, EURING, Ing. Ivan Jarábek,
Ing. Marián Kobza, Ing. Jarolím Krausko, Ing. Ján Labaj,

Ing. Katarína Lančaričová, Ing. Igor Major,
Ing. Mária Merešová, Attila Meszároš,

Ing. František Miklovič, Ing. Michal Milčo,
Ing. Martin Mučina, Ing. Imrich Névery,

Ing. František Pisarčík, Ing. Ján Ralbovský,
Ing. Ivan Samuhel, Ing. Karol Slivkanič,

Ing. Ladislav Strásky, Ing. Edita Šuchová,
Štefan Takács, Ing. Július Vangel, CSc.,

Ing. Peter Vražda, Ing. Karol Zahradníček,
Ing. Ivan Zavarský  

INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/5249 5042, FAX: 02/5244 4093. E-MAIL: sksi@sksi.sk, www.sksi.sk. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.


