ŠTATÚT REGIONÁLNEHO ZDRUŽENIA
SLOVENSKEJ KOMORY STAVEBNÝCH INŽINI EROV

Slovenská komora stavebných inžinierov (d‘alej len „SKSI“) podl‘a 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
(d‘alej len „Zákon“) schválila tento štatút regionálneho združenia SKSI (d‘alej len „Statút RZ“).

Článok 1
Základné ustanovenia
(1) Základnou úlohou regionálneho združenia SKSI (d‘alej len „RZ SKSI“) je zaoberať sa regionálnymi
problémami inžinierov, zabezpečíť činnosti členov SKSI v regióne a zaoberať sa vecami, ktorými
ho poverí Valné zhromaždenie SKSI, alebo ktoré mu zverí Statút SKSI. RZ SKSI a jeho orgány vykonávajú
úlohy SKSI v regióne.
(2) RZ SKSI sa vo svojej činnosti spravuje právnymi predpismi, vnútornými poriadkamí SKSI, uzneseniami
Valného zhromaždenia SKSI, ako aj vlastnými uzneseniami.
(3) Územné hranice RZ SKSI vymedzí Valné zhromaždenie SKSI.

Článok 2
Základné úlohy
(1) RZ SKSI združuje autorizovaných stavebných nžinierov a dobrovol‘ných členov SKSI, podporuje
a obhajuje ich práva a profesijné, sociálne a hospodárske záujmy. RZ SKSI zriad‘uje svoje orgány,
ktorých kompetenciu vymedzuje tento Statút RZ.
(2) RZ SKSI vstupuje do právnych vzťahov na základe poverenia Predstavenstvom SKSI.
(3) RZ SKSI dbá o rast odbornosti svojich členov, podporuje ich d‘alšie vzdelávanie. Na tento účel RZ SKSI
udržiava vzťahy s univerzitami, vysokými a strednými školami, s vedeckými inštitúciami hlavne v oblasti
výstavby a stavebníctva. RZ SKSI napomáha odbornému rastu mladých absolventov vysokoškolského
štúdia.
(4) RZ SKSI sa usiluje o d‘alší rozvoj výstavby a stavebníctva, stará sa o stavebnú disciplínu, kultúru
a harmonické spojenie odborných vedomostí členov s progresívnou technikou a novými materiálmi,
podiel‘a sa na ochrane verejných záujmov v oblasti výstavby a stavebníctva. V záujme plnenia týchto
úloh RZ SKSI spolupracuje s príslušnými subjektami, zabezpečuje medzinárodnú výmenu odborných
poznatkov s podobnými regionálnymi združeniami a vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú
a poradenskú činnosť.
(5) RZ SKSI dáva podnety v oblasti tvorby právnych predpisov, rozvojových koncepcií v oblasti výstavby,
stavebného poriadku, životného prostredia, revitalizácie sídiel a napomáha pri ich praktickej realizácii.

Článok 3
Clenstvo
Členmi RZ SKSI sú členovia SKSI, ktorí majú trvalé bydlisko alebo pracovisko v regióne. Členmi RZ SKSI
sa móžu stať aj mí členovia SKSI, ak o to požiadajú písomnou formou príslušný Výbor RZ SKSI (d‘alej len
„Výbor RZ“). O ich prijatí rozhodne Výbor RZ. Podmienkou súhlasu je písomné potvrdenie Úradu SKSI, resp.
regiónu, v ktorom bol uchádzač doteraz členom, že má ku dňu podania žiadosti vyrovnané všetky záväzky
voči SKSI. Clen SKSI nemöže byť súčasne členom viacerých RZ SKSI.
ČIá nok 4
Orgány regionálneho združenia
(1) RZ SKSI zriad‘uje tieto orgány:
a) Členskú schódzu,
b) Výbor RZ.
(2) Výbor RZ si möže pre potreby fungovania RZ SKSI zvoliť prednostu regionálnej kancelárie SKSI.
(3) RZ SKSI si pre zabezpečenie svojej činnosti m6že zriadiť pomocné a poradné orgány, ktoré majú právo
predkladať Výboru RZ námety, návrhy a odporúčania.

Článok5
Clenská schódza
(1) Členská schůdza RZ SKSI je jeho najvyšším orgánom, ktorý tvoria všetci členovia RZ SKSI. Členovia majú
právo dať sa zastupovať na rokovaní Clenskej schůdze mým členom tohto RZ SKSI.
(2) Členská schůdza plní hlavne tieto úlohy:
a) schval‘uje návrh rozpočtu RZ SKSI pre jeho schval‘ovanie Valným zhromaždením SKSI,
b) navrhuje Predstavenstvu SKSI kandidátov na vol‘bu do orgánov SKSI,
c) vyjadruje sa k návrhom vnútorných predpísov SKSI pred ich schválením Valným zhromaždením SKSI,
d) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu SKSI pred jeho schválením Valným zhromaždením SKSI,
e) volí Výbor RZ.
(3) Členská schůdza SKSI sa koná najmenej raz za dva roky, najneskůr dva mesiace pred konaním riadneho
Valného zhromaždenia SKSI. V prípade písomnej požiadavky minimálne 30 % členov RZ SKSI, je
zmocnený podpredseda SKSI povinný zvolať mimoriadnu členskú schódzu do 60 dní odo dňa doručenia
žiadosti na sekretariát RZ SKSI.
(4) Členská schůdza RZ SKSI sa může uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov regíonálneho
združenia vrátane zastúpených a pozvánka bola zaslaná každému členovi SKSI poštou alebo elektronicky
najmenej 10 dní pred rokovaním.
(5) Ak sa členská schůdza nemůže platne uznášať z důvodu nižšej účasti členov ako v odseku (4), preruší
sa jej rokovanie na 30 minút. Po tomto čase sa Clenská schůdza může uznášať s počtom prítomných
členov vrátane zastúpených.
(6) Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov RZ SKSI vrátane
zastúpených. Vo veciach týkajúcich sa výlučne autorizovaných stavebných inžinierov hlasujú
iba autorizovaní stavební inžinieri.
(7) Uznesenie Čleriskej schádze majú pre Valné zhromaždenie SKSI odporúčací charakter. Predseda RZ SKSI
může predložiť na Valné zhromaždenie SKSI uznesenia z Clenskej schůdze za účelom ich prerokovania.
(8) Na činnosť Členskej schůdze sa primerane vzťahujú vnútorné poriadky SKSI hlavne súvisiace s Valným
zhromaždením SKSI.

Článok 6
Výbor regionálneho združenia
(1) Výkonným orgánom RZ SKSI je Výbor RZ. Plní úlohy vyplývajúce zo Štatútu RZ SKSI.
(2) Výbor RZ plní hlavne tieto úlohy:
a) pripravuje zasadnutia Členskej schůdze, vykonáva jej uznesenia, vyjadruje sa k zmenám v rámci
členstva,
b) spravuje regionálny majetok, zostavuje návrh na finančné zabezpečenie činností, zodpovedá
za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami,
c) koordinuje prácu regionálnej kancelárie na zabezpečenie činnosti regionálneho združenia,
d) koordinuje činnosť odborných sekcií v regióne, zabezpečuje prípravu podkladov pre stanoviská
odborných sekcií k žiadostiam uchádzačov o autorizáciu, menuje a odvoláva predsedov regionálnych
odborných sekcií (d‘alej len „ROS“),
e) predkladá návrh na prijatie alebo rozviazanie pracovného pomeru s pracovníkom regionálnej
kancelárie,
f) navrhuje spůsob vol‘by Výboru RZ,
g) spomedzi svojich členov si volí a odvoláva predsedu a podpredsedov Výboru RZ,
h) spomedzi členov Výboru RZ může navrhnúť, zvoliť a odvolať prednostu RZ SKSI.
(3) Výbor RZ má najmenej troch členov, vo Výbore RZ sú primerane zastúpené odborné sekcie a územné
časti regiónu. Clenov Výboru RZ volí a odvoláva Clenská schůdza. Na čele Výboru RZ je jeho predseda.
Výbor má najmenej jedného podpredsedu.
(4) Volebné obdobie Výboru RZ stanovuje Zákon. Výbor RZ sa musí zísť do 1 mesiaca od zvolenia Členskou
schódzou a splniť úlohu v zmysle ods. 2 písm. g) tohto článku.
(5) Výbor RZ sa může platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov a predseda
alebo podpredseda.
(6) Všetci členovia Výboru RZ majú rovnaký hlas. V prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu. O veciach
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týkajúcich sa autorizovaných stavebných inžinierov hlasujú iba autorizovaní stavební ínžinieri Výboru RZ.
(7) Na platnosť uznesenía Výboru RZ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
(8) Ak počet členov Výboru RZ klesne pod dve tretiny, poverený podpredseda SKSI na návrh Výboru RZ zvolá
do 30 dní mimoriadnu Clenskú schádzu regionálneho združenia na doplňuúcu vol‘bu členov Výboru RZ.
To neplatí, ak sa tak stane v čase kratšom ako 90 dní pred konaním riadnej Clenskej schůdze regionálneho
združenía. Clenská schádza může zvoliť aj náhradníkov, ktorí sa stanú členmi Výboru RZ po uvol‘není
miesta člena Výboru RZ, a to na zvyšok funkčného obdobia.

Článok 7
Odborná sekcia
(1) V regióne můžu členovia SKSI ustanovíť ROS pre jednu alebo viac odborných kategórií. V odbornej sekcii
sa združujú členovia SKSI jednej alebo viacerých odborností združených v sekcii. Sledujú vývoj právnych
predpisov, noriem a technických predpisov v danom odbore a navrhujú ich úpravy a zmeny, prípadne
sa podiel‘ajú na ich príprave. V rámci celoživotného vzdelávania sa vyjadrujú k jeho obsahu a forme
v rámci svojho odboru. Participujú na marketingových a prezentačných aktivitách SKSI na základe
odbornosti.
(2) Odborná sekcía má predsedu a podpredsedu. Predsedu odbornej sekcie menuje a odvoláva Výbor RZ
SKSI na základe návrhu členskej schůdze spomedzi svojich členov.
(3) Členská schůdza ROS musí byť zvolaná najmenej raz ročne. Počas neprítomnosti predsedu ROS v plnom
rozsahu zastupuje podpredseda ROS.

Článok 8
Regionálna kancelária
(1) Regionálna kancelária zabezpečuje administratívne a organizačné činnosti regionálneho združenia.
(2) Regionálna kancelária plní hlavne tieto úlohy:
a) organizačne a administratívne zabezpečuje a pripravuje materiály potrebné na rokovanie orgánov RZ
SKSI a jednotlivých sekcií RZ SKSI,
b) vyhotovuje zápisnice z rokovaní orgánov RZ SKSI a plní úlohy vyplývajúce z uznesení,
c) zabezpečuje administratívnu a účtovnú agendu súvisiacu s činnosťou RK SKSI a hospodárenie
s pridelenými finančnými prostriedkami,
d) eviduje účtovné doklady prevádzkovej pokladne RK SKSI,
e) zabezpečuje administratívne a organizačne autorizačné skúšky, skúšky odbornej spůsobilosti
pre čin nosť SV, SD a ECB,
f) podiel‘a sa na organizovaní odborných seminárov pre členov SKSI.
(3) Prednosta regionálnej kancelárie SKSI hlavne poskytuje odborné poradenstvo vo vymedzenej oblasti
na úrovni RZ SKSI a v súlade s ostatnými vnútornými poriadkami SKSI, dbá o dobré meno RZ SKSI
a stará sa o spoluprácu s odbornými a spoločenskými organizáciami SKSI v príslušnom regióne,
zabezpečuje plnenie úloh uložených uznesením Predsedu SKSI, Predsedu Výboru RZ SKSI, Výboru RZ
SKSI. Podrobnosti o úlohách a kompetenciách prednostu regionálnej kancelárie stanovuje Smernica SKSI
o činnosti prednostu regionálnej kancelárie SKSI, ktorú schvaluje Predstavenstvo SKSI.

Článok 9
Finančné hospodárenie
(1) Finančné činnosti regionálneho združenia sa uskutočňujú podľa schváleného rozpočtu SKSI. RZ SKSI má
bežný účet v banke. Na tento účet Urad SKSI zasiela v ročnom rozpočte schválené finančné prostriedky
pre aktivity regionálneho združenia.
(2) RZ SKSI hospodári s pridelenými fínančnými prostriedkami v súlade s úlohami schválenými členskou
schůdzou.
(3) RZ SKSI zostavuje plán požiadaviek na finančné zabezpečenie činnosti podl‘a potrieb na obdobiejedného
roka.
(4) Výbor RZ zodpovedá za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami Predstavenstvu SKSI a Členskej
schádzi regionálneho združenia.
(5) Náklady spojené s vykonaním autorizačných skúšok a skúšok odbornej spůsobilosti v jednotlivých RZ
SKSI sú hradené osobitne.
3

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

Článok 10
Hospodárenie s majetkom
RZ SKSI spravuje majetok vyčlenený na činnosľ regionálneho združenia v zmysle zásad
o hospodárení s majetkom, ktoré sú uvedené v Statúte SKSI. Základnú účtovnú evidenciu vedie
regionálna kancelária v zmysle platných predpisov.

Článok 11
Odmeny a náhrady
(1) Členstvo v orgánoch regionálneho združenia je čestné a nezastupiteľne.
(2) Čienom Výboru RZ a predsedom slovenskej odbornej sekcie Sos a ROS patrí náhrada cestovných
a vecných výdavkov v rozsahu podl‘a všeobecných predpisov, ako aj náhrada za stratu času za každé
zasadnutie, ktorého sa zúčastnil, ak trvalo najmenej dve hodiny. Náhradu za stratu času určí Valné
zhromaždenie SKSI.

Článok 12
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa štatút regionálneho združenia Slovenskej komory stavebných inžinierov zo dtía 26. mája 2018.

Článok 13
Učinnost‘

Štatút

inžinierov
prijatý
bol
stavebných
komory
Slovenskej
združenia
regionálneho
na základe uznesenia Valného zhromaždenia SKSI zo dňa 24. septembra 2022 v súlade 50 zákonom
Č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov a Statútom SKSI. Tento Statút RZ nadobúda úČinnosť jeho schválením Valným zhromaždením
SKSI díía 24. septembra 2022.
V Bratislave dňa 24. septembra 2022

Vladimír Benko
predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
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