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Príhovor predsedu SKSI

Vladimir Benko, predseda SKSI

Váženi členovia, vážené dámy, vážení páni,

rok 2019 máme za nami a móžeme ho bilancovat‘ aký
bol. Ci bol Úspešný, čo nám prinieso[ a čo sme dosiahli?
Každý z nás si ho móže zhodnotit‘ zo svojho pohľadu, ale
dovol‘te mi zhodnotit‘ ten náš spokočný SKSI rok.

Naše odvetvie opät‘ aj v roku 2019 rástlo a som rád, že
stavebné odvetvie stále napreduje. Rok 2019 zároveň
ukázal, že je potrebná spolupráca všetkých, čo pósobia
v odvetvi, aby sme dosiahli spoločný ciel‘, a to kva[itné a
ľud‘om dobre s[úžiace stavby. V predvolebnom roku
2019, sme nešili [egislatívnu pripravu zákona o výstavbe
a pre nás v SKSI bol v znamení tvorby
a pripomienkovania návrhov jednotlivých verzií
pripravovaných nových zákonov tak, aby sme pretavili
potreby našich č[enov do zákonov. Verili sme, že sa to
podarí a že nový zákon bude už v platnosti koncom roka
a budeme móct‘ v roku 2020 vychádzat‘ už z novej
[eg i slat ivy.

V roku 2019 sa ukázaLo, že investície do prepojenia
jednotlivých regiónov, zlepšenia možnosti komunikácie
s regiónmi a video prenosov pre vzdelávanie sa pre SKSI

oplatili a prinies[i nové možnosti on[ine komunikácie na ce[om území Slovenska.

Pre zlepšenie služieb, postavenia projektantov v spo[očnosti a v konečnom dósledku aj
postavenia SKSI, ako inštitúcie v rámci organizácií bol posiknený kolektiv o kvalitných
zamestnancov vo svojej oblasti pósobenia.

Áko predseda SKSI, móžem konštatovat‘, že som súčast‘ou našej profesijnej komory, ktorá sa
snaží každý rok pninášat‘ nové a kva[itnejšie služby pre č[enov aj na základe vašich podnetov.
Je mi ct‘ou, že spolu tvoríme SKSJ a dovol‘te mi pod‘akovat‘ sa vám - všetkým členom za
spo[uprácu.
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Sme inštitúcia s dLhoročnou
a bohatou históriou, nástupnicka
organizácia nžinierskej komory,
ktorá bo[a zal.ožená už v roku 1913.

SKSI je samosprávnou stavovskou
organizáciou, ktorá k 31.12.2019
združovaka 4891 autorizovaných
stavebných inžinierov a 1276
dobrovoLných čI.enov (fyzické
a právnkké osoby).

ZákLadné principy, ktorými sa SKSI
riadi pri svojej činnosti je kvaLita,
podpora, odbornost‘, ochrana a čest‘.

Doh[iadame na kvaLitu technickej úrovne
v obLasti projektovania, riadenia
a rea[izácie stavieb, podporujeme práva
inžinierov a ich profesijné, sociáLne
a hospodárske záujmy, chránime ich
stavovskú čest‘ a verejné záujmy v obLasti
územného pLánovania, projektovania,
výstavby, ako a oprávnené záujmy
spo[očnosti.

Sme čLenom Európskej rady inžinierskych
komór ECEC (www.ecec.net), Európskej
rady stavebných inžinierov ECCE
(www.ecceenineers.eu) a Medzinárodnej
federácia mestského inžinierstva IFME.
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Základné informácie o komore

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKS 1)

Foto: SKSI SklLo Úradu SKSI v BratisLave



Základné informácie o komore

SKSI na zák[ade zákona 138/1992 Zb. organizuje
a vykonáva autorizačné skúšky, skúšky odbornej
sp6sobi[osti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný
dozor a energetickú certifikáciu budov. Zároveň
vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú
spósobiLost‘. Vedie Zoznam autorizovaných inžinierov,
Register host‘ujúcich os6b a Evidenciu odborne
spůsobil.ých osób na výkon činnosti stavbyvedúci
a stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov.

Uznáva odborné kva[ifikácie pre povo[anie
autorizovaný stavebný inžinier a vyjadruje sa
k uznávaniu odborných kva[ifikácií pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú
certifikáciu. SKSI v spoLupráci so Statistickým úradom
SR zabezpečuje administratívne úkony potrebné pre
prideLenie, opätovné pride(enie, pozastavenie a[ebo
zánik ICO, ako aj so zmenou údajov súvisiacich
s vykonávaním povolania autorizovaných inžinierov
ako s[obodné povoLanie - SZCO.

Na ce[osLovenskej aj regionáLnej úrovni aktivne spoLupracuje s verejným aj súkromným
sektorom. Zapája sa do vzde[ávacích aktivit na všetkých úrovniach a stupňoch.
Participuje na výskumno-vývojových úLohách v obLasti stavebníctva, aLe aj ekoLógie
a vývoja softvérov.

Na medzinárodnej úrovni vyvíja činnosti v spoLupráci s inštitúciami Európskej únie
a s partnerskými organizáciami v zahraničí. SKSI je čLenom Európskej rady inžinierskych
komör ECEC, Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a Medzinárodnej federácia
mestského inžinierstva IFME.

V rámci ceLoživotného vzdeLávania a pre odborníkov v obLasti stavebníctva organizuje
odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov. Súčast‘ou vzdeLávacích
aktivit sú aj semináre ku skúškam. Podporuje stredné a vysoké školstvo na SLovensku za
úče[om zvýšenia kvaLity a počtu záujemcov o štúdium v odboroch prisLúchajúcich
k stavebníctvu.

Podporou vydávania odborných pubkikácií, organizovaním konferencií, odborných
semináro workshopov sa snaží transponovat‘ nové poznatky k užívatel‘om a vykonáva
osvetovú, informačnú a poradenskú činnost‘ propagujúcu profesiu inžiniera
v stavebníctve.

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 5
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Základné informácie o komore

Čienova volených orgánov SKSI v rokLi 2019

Predstavenstvo SKSI

prof. Dip[.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda

Ing. Ján Petržala 1. podpredseda

ing. Ladislav Lehocký - podpredseda

Ing. Viliam Hrubovčák

Ing. Ján Jakubov

Ing. František Lužica

doc. Ing. Luboš Moravčík, PhD.

Ing. Jozef Páleš

Ing. Boris Vrábel, CSc.

Ing. Vladimír Vránsky

Ing. Anton Vyskoč

Autorizačná komisia SKSI

Ing. Marián Slosarčík - predseda

ing. Miloš Kedrovič - podpredseda

Ing. Jozef Antol

Ing. Bohumil Bohunický

doc. Ing. Michal Božík, PhD.

Ing. Karol Dobosz (do 28.5.2019, a od 03.09.2020)

JUDr. Lucia Falbová

Ing. MiLoš Kedrovič

Ing. Alexander Lieskovský

Ing. František Paluška

Ing. František Priščák

Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.

Dr. Ing. Peter Schlosser (od 28.5.2019 do 03.09.2019)

Ing. František Solár

Ing. Slavomír Šoganič

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Disciplinárna komisia SKSI

Ing. Vladimír Hanzel - predseda

Ing. Martin Hromják - podpredseda

Ing. Marián Ďurica

Ing. Martin Kozák

Ing. Michal Krucina

Ing. Marian Kubiš

Ing. Ivana Šubjaková

Dozorná rada SKSI

Ing. Adolf Lunev - predseda

Ing. Imrich Bekeč - podpredseda

Ing. Peter Gemeran

Ing. Alojz Bojda

Ing. Stanislav Chmelo

Lubomír Krajči

Ing. Ján Semančák

Etická rada SKSI

Ing. Elena Majerová -predseda

Ing. Tibor Petrík - podpredseda

Vlastimil Búry

Ing. Miroslav Hrivík

doc. Ing. Milan Nič, PhD.

Ing. Vladimír Pauer

Ing. Ladislava Rajczy

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 6



Základné informácie o komore

Ing. Viliam HRUBOVČÁK
člen Predstavenstva

Ing. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva

Ing. Ladislav LEHOCKÝ
podpredseda SKSI

Ing. Anton VYSKOČ
člen Predstavenstva

Ing. František LUŽICA
člen Predstavenstva

doc. Ing. Luboš MORAVČÍK, PhD.
čten Predstavenstva

Ing. Jozef PÁLEŠ
člen Predstavenstva

Ing. Boris VRÁBEL, PhD.
člen Predstavenstva

Ing. Vladimír VRÁNSKY
čten Predstavenstva

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 7
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Základné informácie o komore

Odborné sekcie SKSI

Každý z čenov SKSI má možnost‘ byt‘ aktívny aj prostredníctvom odbornej sekcie
na ce[os[ovenskej aj regioná[nej úrovni. Odborné sekcie združujú č[enov SKSI
na zákLade ich odbornej prísLušnosti, sú zodpovedné za prípravu celoživotného
vzde[ávania pre autorizovaných inžinierov a ostatných čLenov SKSI, spoLupodieĽajú
sa na propagovaní čLenov SKSI - v súkade so smerovaním SKSI, ktoré stanovuje Va[né
zhromaždenie SKSI a Predstavenstvo SKSI.

Odborné sekcie s[edujú vývoj právnych predpisov, noriem a technických predpisov
v danom odbore a navrhujú ich úpravy a zmeny, prípadne sa podieL‘ajú na ich
príprave.

Na čeLe odborných sekcií sú predsedovia sLovenských odborných sekci, ktorých
navrhujú predsedovia krajských odborných sekcií. Vymenúva a odvo[áva ich
Predstavenstvo SKSI.

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Edita CMARKOVÁ

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo Ing. Ján TOMKO
a územné p[ánovanie:

Statika stavieb: Ing. Ján KYSEL

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter GEMERAN

Technické vybavenie stavieb: Ing. ALexander LIESKOVSKÝ

TechnoLogické vybavenie stavieb: ng. Lubos[av JÁNOŠ

ELektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Matej VEVERKA

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Ján KOLLÁR

SLovenská prierezová odborná sekcia doc. Ing. MiLan NIČ, PhD.
Expertízy stavieb

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O18 8



Základné informácie o komore

Zamestnanci Uradu SKSI

Úrad SKSI zabezpečuje administratvnu, organizačnú a personá[nu agendu SKSI,
Zároveň zabezpečuje ceLos[ovenskú komunikáciu s čLenmi SKS, podporuje činnost‘
regioná[nych kance[árii a vyvíja aktivity smerom k štátnej, verejnej
a súkromnej sfére, tak aby bo[i chránené záujmy čLenov SKSI.
Na zákLade odsúh[asených projektov z Predstavenstva SKSI zabezpečuje d[hodobý
rozvoj SKSI tak, aby boLa dosiahnutá efektívna hospodárnost‘ s prostriedkami SKSI.

riaditeľ Úradu SKSI:
Ing. Martin HLINKA

Sekretariát Úradu SKSI: Právne záležitosti, legislativa,

Mgr. Mária MATUKOVÁ st‘ažnosti: ‚

Michelle MIKEROVÁ Mgr. Veronika HOSPUDKOVA

Ekonomická a mzdová agenda, tlač Autorizácia, odborné skúšky
noriem STN: a poistenie:
Ing. Roman úŇ Ing. Mária OLAKOVSKÁ
Bc. Vik tória DAVIDÍKOVÁ

Databázy a uznávanie odborných Vzdelávanie:
kvalifikácií: Mgr. Zuzana GIGAC
Martina KQTLÁROVÁ

Vzt‘ahy s verejnost‘ou a marketing:
Mgr. Katarína HODORQVA
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Základné informácie o komore

Zamestnanci regionálnych kancelárií SKSI

Regioná[ne kance[árĺe zabezpečujú úzky kontakt s č[enmi SKSI, organizujú
vzde[ávade aktivity, sú ško[iacimi miestami pre skúšky, semináre
a odbornoprezentačné semináre, spo[upracujú s Uradom na projektoch, sú
prvým kontaktom s potencioná[nymi čLenmi a uchádzačmi o skúšky odbornej
spósobHosti. Zároveň poskytujú príestory pre potreby č[enov RZ SKS I.

Ing. Ingrid MOKOOVÁ
Regionána kanceĹária
BratisLava

Jarmila KOMŇAŤANOVÁ, D1S. Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
RegionáLna kanceLária Ádministratívna kanceLária
Trnava Trenčín

Zuzana PAROBEKOVÁ
RegionáLna kancekária
Banská Bystrica

Ing. Ľubica POKORNÁ
Regioná[na kanceLária
Žilina

Katarina LITÁVCOVÁ
RegionáLna kance[ária
Košice

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 10



Čienovia SKSI — porovnanie počtu za roky 2018-2019

Porovnanie počtu členov podľa členstva SKSI k 3112.2018 a k 3112.2019

Z hL‘adiska čLenskej zák[adne möžeme konštatovat, že
zák[adňa každoročne mierne rastie. Na druhej strane
dobrovo[‘ných č(enov.

Rok

vývoj je pozitvny a čĹenská
je to hLavne vdaka nárastu

2018 2019

4 856

Dobrovo[‘ní čLenovia fyzické osoby 436

Dobrovo[‘ní č[enovia - právnické osoby 723

6 015

POČET ČLENOV SKSI K 31. 12. 2019

Spolu

Autorizovaní inžinieri

Dobrovolní členovia - fyzické osoby

Dobrovolní členovia - právnické osoby

O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

I Rok 2019 :1 Rok 2018
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Autorizovaní inžinieri

SPOLU

4 891

430

806

6 127



Členovia SKSI k 31.12.2019

Autorizovaní inžinieri v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31 12.2019

Regioná[ne združenia SKSI BratisLava
Banská

Trnava ŽiLina
Bystrica

Košice SPOLU

Počet autorizovaných
inžinierov

1 376 1 214 638 416 1247 4891

ROZDELENIE AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV DO RZ

K 31. 12. 2019
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Členovia SKSI k 31.12.2019

Dobrovolní členovia - fyzické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI
k31.12.2019

Regioná[ne združenia
SKS I

BratisLava Trnava
Banská

ZiLina
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovo[‘ní čLenovia -

fyzické osoby
145 99 55 43 88 430

DOBROVOĽNÍ ČLENOVIA - FYZICKÉ OSOBY
K 31. 12. 2019
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Členovia SKSI k 31.12.2019

Dobrovol‘ní členovia - právnické osoby v jednoUivých regionálnych združeniach
SKSI k3112.2O19

Regioná[ne združenia SKSI BratisLava
Banská

Trnava Ži[ina
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovo[‘n{ členovia -

právnické osoby

DOBROVOĽNĺ ČLENOVIA - PRÁVNICKÉ OSOBY
K 31. 12. 2019

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2OI9 14
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Členovia SKSI k 31.12.2019

Vydané oprávnenia podl‘a kategórií autorizácie v jednotlivých regiónoch
k 31.12.2019

Región SKSI Žilina Banská Košice SPOLU

Kategórie autorizácie Bystrica
(pozn. nejde o počet osób - autorizovaných
inžinierov, ale o odbornosti)

Al, A2 - Komp[eXné architektonické
a inžinierske sLužby

Ii - Inžinier pre konštrukcie
pozemných stavieb

12 - lnžinier pre konštrukcie
inžinierskych stavieb

13 - Inžinier pre statiku stavieb

14 - Inžinier pre technické,
technoLogické a energetické
vybavenie stavieb

SPOLU 1893

Bratislava Trnava

522 385 179 133 434 1653

167 240 123 73 245
848

235 107 115 67 144
668

351 214 147 73 191

618 720 280 227 770

976

2615

1666 844 579 1784 6766*
*nezhoduje sa s počtom autorizovaných členov SKS!, niektorí členovia sú držiteIni viacerých kategórií autorizácie
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Činnost‘ SKSI v roku 2019

Správa predsedu SKS( o činnosti

Činnost‘ v oblasti legislativy:

nový stavebný zákon a súvisiace vyhlášky, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Hlavnou iniciativou SKS( v oblasti legislatívy v stavebníctve bol aj v roku 2019 návrh
nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní, ktoré mali nahradit‘ súčasne
platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. Návrhy prešLi celým procesom MPK, v ktorom
SKSI vznieslo zásadné pripomienky, ktoré sa nám podari[o aj do zákona o výstavbe
presadit‘. Zákony boli násLedne predložené do Hospodárskej aj Legislatívnej rady.
Celý proces bol ukončený predložením do vlády, kde sa nakoniec ani jeden zákon
neprerokoval. Zákony sú „odložené“ pre d‘alšiu vládu SR, ktorá vzíde
z parl.amentných volieb konaných 29.2.2020.

Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory:
Stretnutie !ídrov slovenského stavebníctva, publikačná činnost‘, konferencia
Stavebné úrady, Stavba roka, Newsletter SKS!, konferencia o eneretickej
hospodárnosti budov

Čím d‘a(.ej, tým viac je potrebné, aby si spoločnost‘ ako taká, uvedomovala vážnost‘
a zastupitelnost‘ povolania autorizovaného inžiniera v krajine. Stály mediáLny
priestor pre propagáciu má SKSI vd‘aka dlhodobej pozitívnej kooperácii
s vydavateL‘stvom JAGA v štyroch odborných časopisoch a s vydavatel‘stvom HMH,
s.r.o. SKSI aj v roku 2019 nad‘alej spoLupracovala na úspešnej konferencii Stretnutie
(ídrov slovenského stavebníctva, ktorú organizuje CEEC Research. Tento rok sme
využili spoluprácu s tlačovou agentúrou SITA, ktorý nám zabezpečujú denný
monitoring médií, zverejňovanie tlačových správ a PR správ za SKSI.

V roku 2019 sa nám podarilo opät‘ úspešne zorganizovat‘ konferenciu Stavebné úrady,
ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. SKSI prevzala na
seba zodpovednú úlohu usporiadatel‘a konferencie, ktorá bola zameraná na
problematické otázky súvisiace s legislatívou, na zefektívnenie spolupráce
stavebných úradov a účastníkov stavebných konaní, správny poriadok a predLžovanie
platnosti rozhodnutí, problematiku schvalovacích procesov pri vydávaní stavebných
povolení a falšovanie a zneužívanie pečiatok. Konferencie sa zúčastniLo viac ako 200
účastníkov.

Úspešne sme zorganizovali konferenciu Ekonomika, legislatíva a smart riešenia pre
nízkoenergetické budovy.

PravideLne sme sa prezentovali aj v roku 2019 prostredníctvom publikačnej činnosti,
mediáLnych výstupov a vzdelávaní. Participovali sme na vydávaní odborných knih
a odborných slovníkov, na ktoré majú čkenovia SKSI zl‘avu.
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SKS sa pozitívne zviditelňuje aj ako jeden z vyhlasovatel‘ov sút‘aže Stavba roka,
ktorá vrchoLí s[ávnostným gala večerom vysielaným v priamom prenose, ktorý sa teší
vysokej sledovanosti.

V rámci propagácie stavbárskej profesie medzi mladšou generáciou, SKSI
spolupracuje so strednými a vysokými školami, či d‘alšími organizáciami
a inštitúciami pásobiacimi v stavebníctve, ktoré sa v rámci motivačných
a podporných aktivit pre študentov technického zamerania rozhodli pravidelne
oceňovat‘ prácu tých najlepších a najkvalitnejších z nich. SKSI sa v tomto smere
každoročne angažuje ako hlavný zriad‘ovatel‘ „Inžinierskej ceny“ a oceňuje autorov
najlepších diplomových prác inžinierskeho štúdia, zároveň SKSI v sút‘aži „Bakalár“
oceňuje autorov naj lepších bakalárskych prác.

Regionálne združenie SKSI Košice organizovalo 20. zasadnutie „malej V4“, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 22.08, - 25.08.2019 v Prešove.
Stretnutia regionáLnych inžinierskych komár a zväzov krajin V4 sa zúčastnili
delegácie krajin V4: OK ČKAT + OP CSSI Karlovy Vary, OK CKAIT + OP ČSSI Ostrava,
MOIIB + PZITB Krakov, BOMEK Miskolc, RZ SKSI Trnava, RZ SKSI Košice. Na zasadnutí
bo[a podpísaná deklarácia, v ktorej sa jednotliví partneri delegácii inžinierskych
komár a zväzov krajin V4 zaviazali k spolupráci a podpore v oblasti BIM a deklarovali
záujem o spolu prácu v medzinárodnom kontexte a projektoch na úrovni EU.

Celoživotné vzdelávanie:
e- vzdelávan le, podpora odborných podujatí, sem inárov a workshopov

Medzi dobrovol‘né aktivity čLenov, v rámci SKSI, považujeme rozbehnutie efektívneho
systému d‘aLšieho odborného vzdelávania, Vzdelávanie by malo každému doplnit‘,
rozšírit‘ a prehlbit‘ doteraz získané vedomosti, rekvalifikovat‘ sa. Celoživotné
vzdelávanie by malo byt‘ prirodzenou súčast‘ou profesijného života každého
autorizovaného inžiniera. Okrem zabezpečovania prípravných seminárov ku skúškam,
sme sa aj v roku 2019, čí už za organizačnej podpory Uradu, alebo regíonálnych
kancelárií SKSI, snažili pripravit‘ odborné semináre a podujatia z ráznych oblastí
stavebníctva. SKSI dbá o kvalitu a aktuálnost‘ podujatia a pri hlädaní tém sa snažíme
reagovat‘ aj na podnety jednotlivých členov.

Okrem vyššie uvedeného je SKSI spokuorganizátorom a finančným podporovatel‘om
stále pribúdajúceho počtu odborných konferencií a seminárov partnerských
organizácií pásobiacich v stavebnom sektore, ktorých sa zúčastňujú naši členovia.

Teší ma, že cez videokonferencie vieme, v prípade záujmu, priniest‘ aktivity
jednotlivých regiónov aj všetkým ostatným členom.

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 17



Činnost‘ SKSI v roku 2019

Teší ma, že stále m6žeme poskytnút‘ č[enom sLužby:
STN - on line, informačný portál, poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú
zm!uvu, odborné Časopisy JAGA a HMH, z(ävy na pub!ikácie a odborné podujatia

Poskytovanie elektronického prístupu ku všetkým normám STN online za výhodných
podmienok a fakultatívnej tlače sa SKS! podarilo udržat‘ pre členov aj nad‘alej.
Na našej webovej stránke vám pravidelne poskytujeme informácie o zmenách
v normách. SKS! sa podari[o, ako jednej z mála organizácií na Slovensku, dohodnút‘ s
Uradom pre normaLizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od apríla 2019 pre svojich
členov další dóležitý benefit čLenstva, a to generálny súh[as pre členov SKS! na
odplatné citovanie podstatnej časti STN aLebo podstatnej časti technickej
normalizačnej informácie v rámci zakúpených 11 000 noriem.

V rámci informačného portálu a databázy SKS! každoročne narastajú prístupy
a žiadosti o informácie z neho. Sme radí, že portál znížil administratívnu zát‘až
a zrýchlil procesy informovanosti. Zlepšujeme a dopLňame online formuláre, aby
procesy boli jednoduchšie a časovo nenáročné. Z dlhodobého hľadiska je ešte
potrebné zapojit sa do elektronizácie štátnej a verejnej správy.

SKS! aj nad‘aLej pre členov zabezpečuje jeden zo štyroch odborných časopisov
z vydavatestva JAGA (ASB, !nžinierske stavby, Stavebné materiály a TZB
Haustechnik) v tkačenej alebo elektronickej forme (zasielanej na komorové e
mailové adresy) na základe získanej kategórie autorizácie. Každý člen má okrem
aktuálneho čísla časopisu prístup aj do archívu časopísov starších ako 1 rok, vo
formáte PDF bez časového obmedzenia. Z vydavatelstva HMH, s.r.o. majú č[enovia
sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb k dispozícii časopis ATP JournaL.

Regionálne združenia SKS! a Úrad komory:
stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení SKS!, aktivity Uradu SKS!

V rámci volených orgánov sa dlhodobo snažíme zosúladit‘ celoslovenské aktivity
s činnost‘ami regionálnych združení. Zasadnutia s predsedami VRZ sú priestorom na
prediskutovanie tém spojených s bežnou agendou a chodom regionálnych kancelárií,
ako aj aktuálnych prob[émov, ktoré dokážeme nešit‘ rých[ejšie a efektívnejšie.

Všetky opatrenia zavedené na zvýšenie informovanosti a z[epšenie komunikácie
funkcionárov a zamestnancov prostredníctvom pracovných stretnutí, ako aj osobný
prístup ku každému členovi SKS!, plánovanie aktivit komory napojené na rozpočet
a zvýšená propagácia povo[ania autorizovaných inžinierov a komory v uplynulom
období opät‘ posilnili našu pozíciu silnej a stabilnej profesijnej organizácie.

prof. Dipl.-!ng. Dr. Vladimír Benko, PhD.,
predseda SKS!
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Činnost‘ SKSI v roku 2019

Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI

Autorizačná komisia SKSI, ako výkonný orgán S[ovenskej komory stavebných inžiniero‘ v
aktuálnom volebnom období pracovala v z[oženi: Ing. Jozef Anto[, Ing. Bohumil.
Bohunický, doc. Ing. Michal. Božík, PhD., Ing. Karol Dobosz (do 28.5.2019, a od
03.09.2019), Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Alexander Líeskovský, Ing. František Paluška, Ing.
František Priščák, Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD., Ing. Marián Slosarčík, Ing. Peter
Schlosser (od 28.5.2019 do 02.09.2019), Ing. František So[ár, Ing. Slavomír Soganič, doc.
Dr. Ing. Katarína Zgútová, JUDr. Lucia Fa[bová.

Autorizačná komisia aj v roku 2019, teda v druhom roku tohto volebného obdobia,
nad‘a[ej pracovala pod vedením jej predsedu Ing. Mariána Slosarčíka.

Personálne obsadenie AK pre obdobie 2018 - 2020 vziš[o z volieb, ktoré sa uskutočni[i na
VZ konanom 26. mája 2018. Zloženie komisie z hlädiska počtu č[enov ako aj jej
odborného profesijného zastúpenia zodpovedá požiadavkám a kritériám Štatútu SKS!.

V uplynuLom roku tohto dvojročného volebného obdobia sa členovia komisie stret[i na
štyroch zasadnutiach, z toho jedno sa uskutočnilo v Košiciach. Termíny zasadnutí
autorizačnej komisie korešpondovali s termínovou štruktúrou práce všetkých orgánov
komory. Na rokovania autorizačnej komisie bo[i pravide[ne prizývaní: predseda SKS! prof.
Dipl. -Ing. Dr. VLadimír Benko, PhD., predseda Skúšobnej komisie SKSI prof. Ing. Anton
Puškár, PhD., za Urad Komory Ing. Martin Hlinka, riadite[‘ úradu a Ing. Mária O[šakovská,
ktorá je poverená vedením agendy autorizačnej komisie.

Rozsah činností a povinností autorizačnej komisie sú stanovené Štatútom SKS!.
Programová náplň jednotlivých zasadnutí komisie sa týkala predovšetkým autorizácie
a výkonu povolania autorizovaných inžinierov (d‘alej Len „AI“).
Predmetom každého zasadnutia autorizačnej komisie bob posudzovanie žiadostí
uchádzačov o autorizáciu. Overenie a posúdenie dosiahnutého vzdelania a technického
zamerania vzhb‘adom k požadovanej kategórie žiadosti uchádzača o autorizáciu. Posúdenie
materiáLov záujemcov o host‘ovanie na Slovensku, ako aj zostavovanie a schval‘ovanie
skúšobných senátov na autorizačné skúšky v Bratislave a v Košiciach, ktoré boll
navrhované a schvalované v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie.

Autorizačná komisia sa d‘akej na svojich pracovných rokovaniach venovala:
- rozsahu a obsahu činnosti a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií,
- probbematike kritérií posudzovania komplexnosti AI,
- priebehu a poznatkom získaným z autorizačných skúšok,
- v spolupráci s predsedom Skúšobnej komisie usmerneniam pre skúšobné senáty,
- postupom pri skúškach, rozšíreniam autorizácie a pod.,
- st‘ažnostiam autorizovaných inžinierov,
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Správa z činnosti Autorzačnej komisie SKSI

- postupom pri praktickom výkone činnosti Áutorizačnej komisie,
- úpl.nosti Zoznamu AI a údajov vedených v tomto zozname
- registru host‘ujúcich inžinierov.

S cieL‘om zvyšovania kvality procesu autorizáoe nemaLá čast‘ časového priestoru činnosti
komisie bola venovaná príprave a zabezpečeniu podmienok na reakizáciu písomnej časti
autorizačných skúšok eLektronickou formou a čLenovia si mohLi vyskúšat‘ a otestovat‘
písomné testy v etektronickej podobe, ktoré majú byt‘ spustené na autorizačných
skúškach prvýkrát v marci roku 2020 v Košiciach.

Počas druhého roku tohto voLebného obdobia Autorizačná komisia prijaLa žiadosti spoLu
od 220 uchádzačov o autorizačnú skúšku, z toho 205 záujemcov spLniLo zákonné
podmienky na skúšky a zúčastniLo sa ich. Autorizačnú skúšku úspešne absoLvovaLo
a získaLo oprávnenie na projektovú činnost‘ 174 autorizovaných inžinierov, z toho 1
usadený. Neúspešných uchádzačov o autorizáciu boLo 28 a dvom boLa skúška prerušená.
DaLej boLo prijatých 128 žiadostí zo zahraničia o host‘ovanie na SLovensku, ktoré funguje
na dočasnom, resp. príkežitostnom zákLade, z toho 72 žiadostí boLo kLadne vybavených na
autorizáciu a 36 žiadostí o host‘ovanie na výkon činností stavbyvedúceho a stavebného
dozora.

Ing. Marián SLosarčík
predseda Autorizačnej komisie SKSI
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Správa z činnosti Dozornej rady SKSI

Na Valnom zhromaždení SKSJ, ktoré sa konalo 26. mája 2018 bol.i zvolení do Dozornej
rady SKSI (autorizovaní inžinieri): Ing. Imrich Bekeč, Ing. Peter Gemeran, Ing. Stanislav
Chmelo, Ing. Alojz Bojda, Ing. Adolf Lunev, Ing. Ján Semančák a Ľubomír Krajčí.

Po ustanovujúcom prvom zasadnutí bol zvolení čI.enmi DR predseda Ing. Lunev a
podpredseda Ing. Bekeč a na nas[edujúcom pracovnom zasadnutí bol prednesený
a schválený plán činnosti DR podlä Štatútu SKSI schváleného na VZ

Činnost‘ DR SKSI sa teda riadi podia článku 16 Orgány SKSI a článku 24 Dozorná rada SKSI.
Od začiatku volebného obdobia DR SKSI, rešpektujúc ustanovenia Statútu, sa uskutočnilo
do konca roku 2019 sedem zasadnutí: v roku 2018 3x, v roku 2019 4x, z toho jedno
mimoriadne a ešte je plánované 8. zasadnutie v roku 2020, ako zhodnotenie činnosti za
celé volebné obdobie po konaniach Clenských schódzí regiónov a pred Valným
zhromaždením SKSI. Zložitosti, ktorými Sa, okrem mého, DR vážne zaoberala, boli snahy
neznámych osób nekorektným spösobom ovplyvňovat‘ a dezinformovat‘ ostatnú verejnost‘,
a aj členov komory o domnienkach, ktoré sa neskór ukázali ako prinajmenšom
zlo myse l‘né.

Pred konaním Valného zhromaždenia SKSI bol publikovaný článok v novinách „Veľké
kauzy v malej komore“ (Pravda, 23. mája 2018, Z. Kollárová) s fabulovanými údaj mi
a pravdepodobne i domnienkami.
Naviac, pod hlavičkou SKSI a Uradu SKSI na Mýtnej, bob podané trestné oznámenie
„Oznamovatelia - SKSI, Mýtna 29, P.O. BOX 10, Bratislava - Oznámenie o podozrení
zo spáchania podvodu a trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskej
únie a 30.04.2018 - bez autorizácie - anonymne.

Po Va[nom zhromaždeni SKSI, na základe upravených vnútorných poriadkov SKSI, podl‘a
ktorých DR SKSI rešpektuje jej udelené kompetencie, zahájila činnost‘ v novom volebnom
období snahou o ochranu dobrého mena Slovenskej komory stavebných inžinierov. Prvé
uznesenia, ktoré boli prijaté na riadne zvolaných zasadnutiach DR, určovali smer
a predmet činnosti, teda vykonanie rámcovej kontroly náležitosti grantového programu
ingREeS - kontrola na Urade SKSI Bratislava a v neposlednom rade kontroly v regioná[nych
združeniach SKSI - Bratislava, Zilina, Banská Bystrica, Trnava s admin. kanceláriou Trenčín
a Košice. Tieto kontroly boli v rokoch 2018 a 2019 s predmetom - čerpania a stavu
rozpočtov za roky 2018 a 2019, nakladania s finančnými prostriedkami - náklady - príjmy
podl‘a záujmov SKSI ako celku na Urade SKSI a na regiónoch - nak[adanie s finančnými
prostriedkami, ktoré región nemóže ovplyvňovat‘.
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Správa z Činnosti Dozornej rady SKSt

Kontrola na Úrade SKSI zameraná na projekt ingREeS bola realizovaná tromi členmi
DR SKSI 05.07.2019, ktori v záverečnej správe konštatovali o.i. „...nebo(i zistené
nezrovnalosti, na otázky boji podrobné a konkrétne odpovede... tým, že SKSI mohla
koordinovat‘ prostriedky EU na riešenie týchto aktivít, ušetrila členom SKS! nemalé
finančné prostriedky...“

Uznesenie DR zaväzovalo, v súvislosti s trestným oznámením na GP, predsedu DR požiadat‘
o informácie s vyšetrovaním. Úrad špeciálnej prokuratúry SR oznámil predsedovi DR dňa
16.08.2019: „nie ste oprávnenou osobou, ktorú je v zmysle trestného poriadku
informovat o výsledku a priebehu šetrenia.“

Po roku od uverejnenia článku pani Z. Kollárovou, predseda DR v [jste adresovanom
autorke považoval za prinajmenšom korektně, aby sa verejnost‘ nielen z komunity SKS!,
mala príležitost‘ v tom istom denníku dozvediet‘, že všetko je a bob inak. Na odpoved
Č a ká m e.

A doposial‘ neboli známe žjadne obvinenia ani postihy a anonymní oznamovate[ia pod
hlavičkou SKS! sa neprejavi[i, akebo opát‘ až pred dalším VZ SKS!?

Kontroly na Úrade SKS! a regiónoch boli konané v roku 2019 s presne stanoveným
predmetom - hospodárenie s finančnými prostriedkami, administratívna agenda - závery z
kontro[nej činnosti DR SKS! budú prezentované na zasadnuti Predstavenstva SKS! s
odporúČanými opatreniami. Na zasadnutia DR SKS! bo[i pozývanh predseda SKS! a riaditel
Úradu SKS!, ktorí sa ich aj zúčastnili osobne alebo cez komunikačný systém a DR bo[a
informovaná aj v širších súvisbostiach problémov.

Rovnako bol vo volebnom období pozývaný a zúčastňoval sa zasadnutí Predstavenstva SKS!
predseda DR SKS!, kde Členovia predstavenstva bolí aj oboznamovaní s postojmi DR.

Ing. Adolf Lunev
predseda Dozornej rady SKS!
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Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI

DscipLinárna komisia SKSI (d‘alej „DK“) pracovala ako 7-členná v nas[edovnom zložení,
ako bola zvolená na Valnom zhromaždení dňa 26. mája 2018:
Ing. Marián DURICA
Ing. Vladimír HANZEL - predseda
Ing. Martin HROM.JAK - podpredseda
Ing. Martin KOZAK
Ing. Marián KUBIS
Ing. Michal KRUCINA
Ing. Ivana SUBJAKOVA

Za predsedu bol na prvom zasadnutí komisie konanom dňa 3.7.2018 zvolený Ing. Vladimír
Hanzel a za podpredsedu Ing. Martin Hromják. Týmto DK zahájiLa svoju činnost‘ až do
najbližších volieb. Clenovia boli oboznámení s činnost‘ou predchádzajúcej komisie, so
stavom st‘ažností a od Uradu SKSI im boL doručený zoznam riešených st‘ažností.

Disciplinárna komisia mala zatial‘ v tomto vokebnom období jedno zasadnutie. Predseda
DK v súčinnosti so zodpovedným členom Predstavenstva SKSI Ing. Vránskym, predsedom
Autorizačnej komisie SKSI a predsedom Etickej rady nešiLi st‘ažnosti na členov SKSI.
Predseda DK postupoval pri objasňovaní predmetu st‘ažností v súlade s Disciplinárnym
poriadkom SKSI čI. 3 odstavec 3. V tomto vo[ebnom období nebolo začaté ani jedno
disciplinárne konanie. Spolu s členom predstavenstva Ing. Vránskym, s predsedom Etickej
rady nešil predseda DK podnet OZ Dimitrovka. DiscipLinárna komisia sa podieläLa na
príprave aktualizácie disciplinárneho poriadku. Celá agenda DK je archivovaná na Urade
SKSI v súLade s vnútornými poriadkami SKSI.

Ing. Vladimír Hanzel
predseda Disciplinárnej komisie SKSI
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Správa z činnosti Etickej rady SKSI

Etická rada SKS sa podie[‘aLa na posudzovaní zasLaných st‘ažností, týkajúcich sa
členov SKSI a ktoré bo[i zo strany SKSI kvaLifikované ako opodstatnené. CLenovia ER
SKSI po preštudovani podk[adov k jednotlivým st‘ažnostiam posudzovali stupeň
závažnosti pochybenia a na zákLade dohody všetkých členov bob vydané mnou ako
predsedníčkou rozhodnutie ER k jednotLivým st‘ažnostiam.

Rozhodnutím bok stanovený druh postihu osoby, ktorá schybi[a, a to od napomenutia
[istom až po odporučenie nešit‘ st‘ažnost‘ Discipkinárnou komisiou SKSI.

Etická rada sa vyjadrovaLa aj k úpravám navrhovaného Etického kódexu, ktorý má
nahrádzat‘ v súčasnosti pbatný Etický poriadok SKSI.

Ing. Elena Majerová
predsedníčka Etickej rady SKSI
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Činnost‘ SKSI v roku 2019

Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2019

Za rok 2019 prija[a SKSI 68 nových podnetov a 13 st‘ažností. 5 st‘ažností podali
neč[enovia na člena (ASI), 2 st‘ažnosti podali členovia na člena (DC SKSI PO - konateľ ASI,
resp. na ASI), 6 st‘ažností podali neč[enovia na nečtenov. Najčastejšími dčvodmi podania
st‘ažností a podnetov na autorizovaných inžinierov bob nedodržanie dohody,
nespracovanie projektu v dohodnutom čase, nedodržiavanie termnov pre
rozpracovanost‘ ani pre odovzdanie; parazitovanie firmy DC-PO na odbornosti člena ASI,
odmietanie spoločnosti urobit‘ zmeny v Obchodnom registri SR - zosúladit‘ predmety
činnosti formou podania žiadosti o výmaz st‘ažovatel‘a ASI ako odborného zástupcu z OR
SR; vypracovanie projektovej dokumentácie nad rámec svojho oprávnenia; účelové
vyhotovenie nepravdivej a nedösledne vypracovanej PD s nepresnými údajmi v snahe
vyhoviet‘ požiadavkám stavebníka k lega[izácii stavby; overenie správnosti odborných
posudkov abebo projektov vypracovaných inžiniermi; podozreníe z nedodržiavania
vnútorných poriadkov SKSI - porušenie Etického poriadku SKSI; neetické správanie medzi
inžiniermi; prispösobovanie záverov posudku na základe požiadaviek objednávateĽov.

St‘ažnosti na osoby vykonávajúce činnost‘ stavbyvedúceho alebo stavebný dozor boli
zamerané najmä na preverenie protiprávneho konania a páchania stavebných
priestupkov v rozpore so stavebným zákonom a k nemu prislúchajúcej legislativy;
preverenie neodborného konania SD, spósobenie finančnej ujmy nepravdivými údajmi
pre fakturáciu za služby SD; neplnenie si povinností odborne spösobi[ých os6b; postupu
prác a posúdenie odbornosti pri výkone týchto činností; vedomé porušovanie a
zneužívanie právomocí.

Medzi doručenými podaniami, ktoré nesúvisebi so st‘ažnost‘ami na odbornost‘ alebo
porušenie etických pravidie[ oprávnených osöb, prevládali podozrenia z falšovania
pečiatok a osvedčeni na činnosti stavbyvedúceho abebo stavebný dozor; zneužitie
autorizačnej pečiatky našich inžinierov; podozrenie z falšovania výkresov.

Etická rada SKSI (ER) participovala na posúdeniach viacerých st‘ažností. V dvoch
prípadoch ER zistila porušenie Etického poriadku SKSI (EP) a odporučila na túto
skutočnost‘ [istom upozornit‘ č[enov SKS I. V jednom prípade ER navrhla osobné stretnutie
st‘ažovate[ky - Aut. Ing. a právneho zástupcu spoločnosti člena SKSI - DC-PO So
zástupcami SKSI. Pri tejto st‘ažnosti sa na Urade SKSI konalo mediačné konanie za
osobnej účasti obidvoch strán. V rámci šetrenia jednej st‘ažnosti člena na člena, ER
zistila viacnásobné porušenie EP, z uvedeného d6vodu podala návrh na riešenie st‘ažnosti
a postúpit‘ st‘ažnost‘ na d‘a[šie riešenie Disciplinárnej komisii SKSI.
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Činnost‘ SKSI v roku 2019

Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2019

Zapojenie Discip(inárnej komisie SKSI bude v rámci šetrenia spomínanej stažnosti
v tomto jednom prípade st‘ažnosti člena na člena SKSI, ked‘že sa preukázali opodstatnené
dóvody na začatie disciplinárneho konania. Viaceré podania bolí tiež uzavreté formou
od[oženia z d6vodu, že nešlo o členov SKSI, na ktorých sa Etický a Disciplinárny poriadok
SKSi nevzt‘ahujú alebo bob v rámci šetrenia zo strany SKSt zistené, že problematika
a obsah podanía nespadá do pósobnosti SKS a teda SKSI nie je prísbušná na ich riešenie,
nakol‘ko na to nemá náležité kompetencie.

V roku 2019 z poverenia Predstavenstva SKSI zastával funkciu koordinátora určenia
postupov pri riešeniach týchto podnetov a stažností Ing. Vladimír Vránsky, člen
Predstavenstva SKSI. Zodpovednou osobou pre riešenie st‘ažností je na Úrade SKSI
právnička SKSI.

Mgr. Veronika Hospůdková
Urad SKSI, právne záležitosti, [egisbatíva, stažnosti
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Počet členov k 31.12.2019:
1 376 - Autorizovaní stavební inžinieri

145 - dobrovoLní čtenovia, fyzické osoby
261 - dobrovoLní čLenovia, právnické osoby

I 782 - spolu

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Bratislava:
budova Uradu SKSI
Mýtna 29
810 07 BratisLava

Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Anton Vyskoč predseda
Ing. Otto Tokár podpredseda
Ing. MiLoš Červenka
Ing. Peter Gemeran
Ing. VLadimir HanzeL
Ing. Peter Hluch
Ing. Martin Jamnický, PhD.
Ing. Norbert Jókay
Ing. Luboš Kocka
Ing. KaroL KoLada
Ing. Marek Sadák
Ing. Ondrej Sova
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Ján Sulík
Ing. DanieL Tarča
Ing. Veronika Tokárová
Ing. Ján Tomko

Predsedovia krajských odborných sekcií
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné pLánovanie:
ELektrotechnické zariadenia stavieb:
Pozemné stavby a architektúra:
Statika stavieb:
TechnoLogické vybavenie stavieb:
Technické vybavenie stavieb:
Vodohospodárske stavby:
Vedenie uskutočňovania stavieb:

(OS) RZ SKS! Bratislava:

Ing. Ján Tomko
Ing. KaroL KoLada
Ing. Andrej Marcik
doc. Ing. Stefan Gramblička, PhD.
Ing. Peter HLuch
Ing. Luboš Kocka
Ing. Peter Gemeran
Ing. Ondrej Sova
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Aktivity reg ionálnych zd ružen í S KSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Regionálne združenie Slovenskej komory stavebných inžinierov (d‘a[ej len RZ SKSI)
Bratislava je najpočetnejším regiónom komory, predstavuje takmer 30 z celkového
počtu členov komory.

RZ SKSI Bratislava má niekoĽko rokov sídlo v budove Úradu komory, vd‘aka čomu RZ a Úrad
velmi úzko spolupracujú.
RZ SKSI Bratislava si aj v roku 2019 plnilo svoje základné úlohy vyplývajúce zo Statútu RZ:
- zaoberá sa problémami súvisiace s výkonom povolania inžinierov vo svojom regióne
• zabezpečuje odbornú činnost‘ členov komory v regióne
- dbá o rast odbornosti svojich členov, podporuje ich d‘alšie vzdelávanie, udržiava vzt‘ahy

s univerzitami a vysokými školami, ktoré p6sobia v oblasti výstavby a stavebníctva
- napomáha odbornému rastu absolventov vysokých šköl technického zamerania
- organizuje odborné podujatia v rámci celoživotného vzdelávania pre autorizovaných
stavebných inžinierov ako aj pre odborníkov v oblasti stavebnictva - medzi najaktívnejšie
odborné sekcie patria sekcie Statika stavieb a Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie (DSMIUP).

Odborná sekcia Statika stavieb organizuje tzv. Statické štvrtky. V Bratislave sa v rámci
klubových štvrtko ktoré už dlhé roky organizuje predseda OS Statika stavieb, doc. Stefan
Gramblička, konali odborné semináre na témy:
07.02.2019 - Hodnotenie existujúcich nosných konštrukcií stavieb

- prednášateL‘: prof. Ing. Milan Holický, DrCs, PhD
04.04.2019 - Požiarna odolnost‘ ocelových nosných konštrukcií

- prednášatel‘ka: doc. Ing. Magdaléna Stujberová, PhD.
16.05.2019 - Navrhovanie mostov na seizmickú odolnost‘

- prednášatel‘: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
24.10.2019 - Využitie BIM procesov v projekčnej praxi statika

- prednášatel‘: Ing. Kamil Laco, PhD., Ing. Marek Cuhák, PhD.
14.11.2019 Odborná exkurzia: Výstavba nového mosta cez Dunaj, D4 RZ Construction

S. Í. O.

- miesto konania: 6. most cez rieku Dunaj v BA, Vlčie hrdlo, za S[ovnaftom

O prednášky zo statických štvrtkov prejavujú záujem a statici z mých regiónov SKSI,
v takých prpadoch semináre vysielame formou video-prepojenia aj do regiónov SKSI
Banská Bystrica, Košice, Trnava a Zilina. Statické štvrtky vysielané formou video
prepojenia v r. 2019:
07.02.2019 - Hodnotenie eXistujúcich nosných konštrukcií stavieb

- prednášatel‘: prof. Ing. Milan Holický, DrSc, PhD
16.05.2019 - Navrhovanie mostov na seizmickú odolnost‘

- prednášatel: prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD.
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava
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Hodnotenie existujúcich nosných konštrukcii‘ stavieb, 7.2.2019, prof. Mi[an HoLický



Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKS Bratis‘ava
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Využitie BIM procesov v projekčnej praxi statika, 24.10.2019, Ing. Marek Čuhák, Ing. Kamil Laco



Aktivity regionáinych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Odborná exkurzia - Výstavba nového mosta cez Dunaj, D4 R7 Construction s.r.o.
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Odborná exkurzia - Výstavba nového mosta cez Dunaj, D4 R7 Construction s.r.o.



Aktivity reg ionálnych zd ružen í SKSI

Reg ionálne združenie SKSI Bratislava

Seminárov/besied odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné
p(ánovanie (DSMIÚP), ktorej predsedom je d[hé roky Ing. Ján Tomko, sa zúčastňujú
prevažne autorizovaní stavební inžinieri z odborných sekcií DSMIUP, Vodohospodárske
stavby, Statika stavieb, aLe aj odborníci z MDaV SR, SVTS, ZSR, SZSI a SvF STU. Odbornost
prednášate[öv a aktuáLnost‘ tém sa prejavuje aj v počte diskusných príspevko čím sa
v pLnej miere napLňa zámer odbornej sekcie DSMIUP organizovat‘ odborno-diskusné
semnáre za účasti prednášate[‘ov z praxe pösobiacich v róznych obLastíach dopravného
stavite[‘stva.

Peter KLučka,

KoLLárová,

V roku 2019 sa v rámci sekcie DSMIÚP konali nasLedovné odborné besedy:
20.02.2019 - Pešia doprava z hL‘adiska dopravného inžinierstva (SKSI, SZSI, SvF)

- prednášateL‘: Ing. Ján Tomko, Ing. Anna KoLLárová, Ing. Tibor SchLosser
26.03.2019 - Cyk[odoprava aktuáne probLémy (SKSI, SZSI, SvF)

- prednášateľ: Ing. Ján Tomko, Ing. Radovan Cervienka, Ing.
Ing. Tibor SchLosser, Ing. Anna KoLlárová

29.10.2019 - Spevnené pLochy (a čo s nimi?) (SKSI, SZSI, SemmeLrock)
- prednášateL‘: Ing. Ján Tomko, Ing. Peter Vrabkec, Ing. Anna

Ing. Tomáš Pau[ík, Ing. Adrián Fonód

Odborný seminár Cyk[odoprava, 26.3.2019 Foto: SKSI
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Odborný seminár Spevnené plochy (a čo s nimi?), 29.10.2019
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ľ:

Odborný seminár Spevnené plochy (a čo s nimi?), 29.10.2019 Foto: SKSI

Foto: SKSI



Aktivity reg ionálnych zd ružen í S KSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Regioná[ne združenie SKSI BratisLava sa administrativne, organizačne a finančne spoWpodie[ä
na vzdeLávani čLenov SKSI prostrednictvom ceLosLovenských odborných podujati, na ktorých
majú čLenovia SKSI znížený účastnícky pop(atok. Podťa podmienok sponzorských zmI.úv sú
z niektorých podujatí na webovej stránke sprstupnené anotácie z prednášok, prípadne sú
k dispozcii zborniky z prednášok.

ODBORNÉ PODUJATIA spoluorganizované Regionálnym združením SKSI Bratislava

na základe sponzorského prĺspevku z rozpočtu regionálneho združenia:

Datum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

10.04. 12.04.2019

16.05. 17.05.2019

22.05. - 24.5.2019

03.06. - 04.06.2019

16.09. - 18.09.2019

17.09.2019

30.09. - 01.10.2019

Konferencia NESTMELENÉ A HYDRAULICKY
STMELENÉ VRSTVY VOZOVIEK, Podbanské - Vysoké
Tatry
Konferencia ENERGETICKY MANAZMENT 2019,
Strbské PLeso

Konferencia Výstavba a rehabi [itácia asfaltových
vozoviek, Vysoké Tatry

Konferencia OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 2019,
Nový Smokovec

20. Medzinárodná konferencia „TepeLná ochrana
budov TOB 2019“, Vysoké Tatry

24. MEDZINÁRODNÁ AKUSTICKÁ KONFERENCIA,
Kongresové centrum STU Kočovce

Konferencia BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY
2019, Vysoké Tatry
Odborný seminár VÝMENNĺKY TEPLA A
ODOVZDÁVACIE STANICE TEPLA 2019, Bratislava
Konferencia FACI LITY MANAGEMENT 2019, Štrbské
Pteso

Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo
a územné p[ánovanie
Technické vybavenie stavieb

Technické vybavenie stavieb

Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo
a územné p[ánovanie
Technické vybavenie stavieb

Pozemné stavby a architektúra

Technické vybavenie stavieb

Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo a územné pLánovanie
Technické vybavenie stavieb

Technické vybavenie stavieb

XVIII. konferencia PITNÁ VODA, Trenčianske
Teplice

XXIV. Seminár Ivana PoLiačka Tlmenie účinkov
kLimatických zmien na pozemné komunikácie
2019, Nízke Tatry
26. konferencia HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A
TUNELOV, Vysoké Tatry

Konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2019, Nový
Smokovec

Vodohospodárske stavby

Technické vybavenie stavieb

Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo
a územné plánovanie
Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo
a územné pLánovanie
Technické vybavenie stavieb
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13.02. - 15.02.2019

11.03. - 12.03.2019

01.04. - 5.04.2019 Konferencia VYKUROVANIE 2019, Podbanské

08.10. - 10.10.2019

10.10. - 11.10.2019 Konferencia SANHYGA 2019, Piešťany

20.11. - 22.11.2019

27.11. - 29.11.2019

08.12. - 11.12.2019



Aktivity regionálnych združení SKS!

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Regionál.na kanceLária SKSI Bratis[ava admnistratívne, organizačne a technicky
zabezpečuje vykonávane skúšok, jedná sa o autorizačné skúšky (ASI), skúšky odbornej
spósobi[osti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor (SV/SD) a pre energetickú
certifikáciu/hospodárnost‘ (EHB).

V roku 2019 sa konaLi skúšky v nasledovných termínoch:
typ skúšky dátum konania počet uchádzačov

skúšky SV/SD 27.2.2019 23
skúšky ASI 18.6. - 21.6.2019 69

10.12. - 13.12.2019 59
skúšky EHB 19.9.2019 7

spoLu 158

Vzh[‘adom na veLkost‘ regiónu BratisLava sa autorizačných a odborných skúšok zúčastniL
opát‘ najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionátnych kanceLárií SKSI.

RK pI.ní úLohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru RegionáLneho združenia
SKSI BratisLava, vykonáva administratívno-organizačné práce pod[‘a požiadaviek Uradu SKSI
a vykonáva činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne BratisLava. Poskytujeme svojim
čLenom potrebnú administratívnu pomoc a predovšetkým potrebné informácie nieLen
svojim č(enom, aLe aj d‘atším osobám.
RK zabezpečuje predaj odborných pubLikáci či paneLových bytových sústav na DVD/USB
a taktiež sa participuje na zverejňovaní informácií na webovej stránke SKSI.

Výbor RZ SKSI BratisLava v roku 2019 zasadaL 3-krát.

RK SKSI BratisLava je od októbra 2018 prest‘ahovaná do prízemných priestorov budovy SKSI,
ktorá sídLi na Mýtnej č. 29.

RZ SKSI BratisLava v roku 2019 vykonávaLo svoju činnost‘ v zLožení:

Predseda Výboru RZ SKSI BA: Ing. Anton Vyskoč
Organizačná pracovníčka RK: Ing. Ingrid Mokošová
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Trnava

Počet členov k 31.12.2019:
1 214 - Autorizovaní stavební inžinieri

99 dobrovoLní čkenovia, fyzické osoby
195 - dobrovoLní čLenovia, právnické osoby

1 508 - spolu
J

Administratívna kanceLária Trenčín
DoLný Sianec 1
911 01 Trenčín

Výbor RZ SKSI Trnava:
Ing. Ján KyseL‘ - predseda
Ing. František Lužica - podpredseda
Ing. Róbert Kati - podpredseda
Ing. Edita Cmarková
Ing. PaveL FiLip
Ing. StanisLav ChmeLo
Ing. Igor KLačko
Ing. Marián Kubiš
Ing. MichaL Lešinský
Ing. Anton Letko
Ing. VLadimír Pauer
Ing. Marián Petráš
Ing. Jaromír Rybár
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SídLo regionáLnej kancelárie Trnava:
Hornopotočná 1 (3. posch.)
917 01 Trnava

Predseda Výboru RZ SKSI TT:
Podpredseda:
Pod p redseda:
Prednosta:
Organizačná pracovníčka:
Organizačná pracovníčka AK

Ing. Ján KyseL‘
Ing. František Lužica
Ing. Róbert Kati
Ing. Marián Petráš
JarmiLa Komňat‘anová, Dis.

TN: Ing. Ľubica Križanová



Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Trnava

Predsedovia regionálnych odborných sekcií RZ SKSI Trnava:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. Stanislav Chmelo

Elektrotechnické zariadenia stavieb:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. Richard Duriš

Pozemné stavby a architektúra:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. Edita Cmarková

Statika stavieb:
Trnava: Ing. Ján Kyseť
Trenčín: Ing. Richard Babulík
Nitra: Ing. František Lužica

Technické, technoLogické a energetické vybavenie stavieb:
Trnava: Ing. Pavel Filip
Trenčín: Ing. Zdeněk Spurný
Nitra: Ing. Anton Letko

Vodohospodárske stavby:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. František Németh

Vedenie uskutočňovania stavieb:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. Viliam Kolenič
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKS! Trnava

Regionálna kancelária SKSI v Trnave v roku ‚2019 vykonávala administratívno
organizačně práce podl‘a požiadaviek a nariadení Uradu SKS!, plnila úlohy vyplývajúce
z uznesení Predstavenstva SKS! a Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava
a vykonávala činnosti pre krajské odborné sekcie pósobiace v regióne. Okrem toho
pokračovala v nadväzovaní a udržiavaní vzt‘ahov s úradmi a inštitúciami okresných
miest najmä s inštitúciami v oblasti výstavby a stavebníctva.

V rámci organizačných činností sa RK zaoberala najmä organizačným zabezpečením
porád, pracovných stretnutí a zasadnutí, seminárov a skúšok pre odbornú sp6sobilost
na výkon činnosti SV/SD, ktoré sa v roku 2019 konali v troch termínoch (28.-29.5.,
17.-18.9, 3.-4.12.) a organizovanim odborných podujatí pre čkenov SKSI.

Medzi administratívne činnosti vykonávané v roku 2019 patri[o zabezpečovanie
administratívnej a účtovnej agendy a hospodárenia s prideLenými finančnými
prostriedkami, poskytovanie informácií členom a dalším osobám, vybavovanie žiadostí,
odovzdávanie autorizačných osvedčeni a pečiatok a osvedčení o odbornej spósobilosti
pre SV, SD a EHB a s tým súvisiace vedenie evidencie o vydaných osvedčeniach,
zasielanie hesiel do členskej zóny a prístupov k členskej e-mailovej adrese členom
SKS!, vystavovanie potvrdení, predaj publikácií, vystavovanie faktúr zverejňovanie
informácií na stránke www.sksi.sk, archivovanie zložiek po vykonaní skúšok SV, SD
a mnoho mých činností.

RK SKS! Trnava sa administratívne a organizačne spolupodieläla na vzdelávaní členov
SKS!:
celoslovenské odborné podujatia organizované v spolupráci so Spolkom statikov
Slovenska a Asociáciou civilných inžinierov Slovenska Statika stavieb (marec 2019
Piešt‘any) a Zakladanie stavieb (október 2019, Stará Lesná). Počas týchto podujatí RK
zorganizovala zasadnutie SOS SKS! pre statiku stavieb za účasti zástupcov všetkých KOS
pre statiku. ĎaI.ej to bob viacero jednodňových krajských odborných podujatí
zameraných na rózne profesieAS!.

V rámci dabšej činnosti RK SKS! Trnava zabezpečila počas roku 2019 uskutočnenie
nasledujúcich aktivít:
Zasadnutia Výboru RZ SKS! Trnava v termínoch 29.01., 23.05., 27.06., 06.08., 16.11.
Stretnutia predsedov krajskej odbornej sekcie Statika stavieb v marci 2019 v
Piešt‘anoch a v októbri 2019 v Starej Lesnej.
Semináre a skúšky odbornej spósobibosti na výkon činnosti SV/SD - v máji, v septembri
a v decembri 2019, ktorých sa spolu zúčastnilo 64 uchádzačov.
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2019 - Regionálne združenie SKSI Trnava
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RK Trnava - podujatia

07.02.2019 - Hodnotenie existujúcich nosných konštrukci

18.02.2019 - Dynamika nosných konštrukcií

19.02.2019 - (nformačné stretnutie o poistení s firmou RESPECT

06.03.2019 - EcoaEnergy Innovation workshop

04.04.2019 - Požiarna odoLnost‘ oceľových konštrukcíi

14.05.2019 - Tepelné čerpadlá - riešenie zdroja tepla a chladu

29.10.2019 - Posudzovanie jestvujúcich konštrukcií

17.12.2019 - odborná exkurzia na most cez Dunaj - pred dokončením

05.12.2019 - vianočné posedenie



Aktivity regionálnych združení SKSI

Administratívna kancelária SKSI Trenčín

Administratívna kance[ária SKSI Trenčín organizačne a administratívne zabezpečuje agendu
č[enov regioná[neho združenia Trnava, poskytuje informácie čenom, predáva pub[ikácie,
pripravuje materiáLy potrebné na rokovanie orgánov RZ a pLní úLohy vypLývajúce z uznesení
Predstavenstva SKSI.

Predseda Výboru Regioná[neho združenia SKSI Trnava:

Pracovníčka Administratívnej kanceLárie SKSI Trenčín:

Ing. Ján KyseL‘

Ing. Lubíca Križanová

Dňa 21.2.2019 sa uskutočnik odborný seminár zameraný pre autorizovaných inžinierov SKSI
sekcia ELektrotechnické zariadenia stavieb
Odborný garant: Ing. Richard Duriš, predseda odbornej sekcie ELektrotechnické zariadenie
stavieb
Téma odborného seminára: Projektovanie a výroba rozvádzačov v súčasnosti z pohk‘adu súdneho
zna[ca
PrednášateU: Ing. Ján Meravý
1) Suché epoxidové transformátory stredného výkonu - preh[äd a príkLady použitia, Fotky
zrea[izovanej inštalácie,
2) Prípojnicové systémy Zucchini prehľad a príkLady použitia, Fotky zreakizovanej inštaLácie,
3) Istenie a distribúcia NN - prehUad prvkov pre výrobu rozvádzačov, fotky rozvádzačov do 4000A
- fyzická prezentácia vzoriek moduLárnych prístrojov
4) ObLúková ochrana AFDD - teória a použitie - fyzická ukážka vzorky.
PrednášateL‘: Ing. VLadisLav Murín, Ing. Juraj Košt‘áL ‚ Legrand SLovensko, s. r. o. BratisLava
Každý z účastníkov dostaL od firmy Legrand SLovensko s. r. o. aktuáLny kataLóg, darčekové
predmety a obed, prebeh[o aj Losovanie tomboLy.
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Aktivity Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín

Dňa 24.4.2019 sa uskutočnit. odborný seminár zameraný na autorizovaných inžinierov -

odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra, odborne spósobi[é osoby pre energetickú
certifikáciu, Technické vybavenie stavieb, Vedenia a uskutočňovanie stavieb.

Odborný garant: Ing. Edita Cmarková, predsednčka S[ovenskej odbornej sekcie Pozemné
stavby a architektúra

Téma odborného seminára: Navrhujeme a staviame budovy s takmer nu[ovou potrebou
energie.

Téma: Legis[atíva, Návrh zmeny tepeLnotechnickej normy.

Prednášate[‘: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeL‘ka Technického a skúšobného ústavu
stavebného, n. o. BratisLava
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Aktivity reg ionálnych zd ružen í SKSI
Odborné podujatia za rok 2019- Administratívna kancelária SKSI Trenčín

Dátum Názov podujatia krajská odborná sekcia odborný garant, prednášatel‘

20.02.2019 lnformačné stretnutie o poistení pre členov všetky odborné sekcie Ing. P. Rusnák, Mgr. F. Prachár
SKS I

21.02.2019 Projektovanie a výroba rozvádzačov v
súčasnosti z pohfadu súdneho znalca,
Suché epoxidové transformátory stredného
výkonu - prehľad a pr{klady
použitia, prípojnicové systémy, atd.

Elektrotechnické
zariadenie stavieb,
Kom plexné
architektonické služby

Odborný garant: Ing. Richard
Ďuriš
Prednášatelia: Ing. Ján Meravý,
Ing. Vladislav Murín, Ing. Juraj
Košťál

28.02.2019 Vernisáž výstavy „Dni architektúry“,
Architektúra, dizajn, interiér

Pozemné stavby a Odborný garant:
architektúra, Komplexné Ing. Edita Cmarková
architektonické služby

09.04.2019 Záložné napájacie systémy UPS Elektrotechnické
zariadenie stavieb,
KompleXné
architektonické služby

Odborný garant:
Ing. Richard Ďuriš
Prednášatelia:
Ing. Peter Svulík,
Ing. Karol Kubička

24.04.2019 Navrhujeme a staviame budovy s takmer
nulovou potrebou energie. Legislativa.

Pozemné stavby a
a rchi tektúra ‚

osoby s odbornou
spósobilostou EHB,
Technické vybavenie
stavieb, Vedenia a
uskutočňovanie stavieb

Odborný garant:
Ing. Edita Cmarková
Prednáša tel‘:
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

21 .05.2019 ISO 11801 -3 vydanie 2018- novinky, zmeny,
metalické systémy LCS3, optické systémy
LCS3, projektová podpora

Elektrotechnické
zariadenie stavieb

Odborný garant:
Ing. Richard Duriš
Prednášatelia: Ing. Dušan Križan,
Ing. Juraj Košťál

17.09.2019 Navrhujeme a staviame budovy s takmer
nulovou potrebou energie.
Celková obnova budovy, navrhovanie a
materiál

Pozemné stavby a
architektúra,
osoby s odbornou
sp6sobilostou EHB,
Technické vybavenie
stavieb,
Vedenie uskutočňovania
stavieb

Odborný garant: Edita Cmarková
Prednášate[ia:
Ing. Peter Batco, Ing. Tomáš Filo,
Ing. Jozef Horváth
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Regionálne združenie SKS! Banská Bystrica

Počet členov k 31.12.2019:
416 - Autorizovaní stavební inžinieri

43 - dobrovo[‘ní členovia, fyzické osoby
60 - dobrovoL‘nf č[enovia, právnické osoby

519-spolu

Sídlo RegionáÍnej kancelárie SKSI
Banská Bystrica:
Ko[[árova č.2
974 01 Banská Bystrica

Výbor RZ SKSI Banská Bystrica

Ing. Marián Böhmer, PhD.
Ing. Mi[oš Hudoba, PhD.
Ing. Ing. Pavo[ Hubinský
Ing. Lubos[av Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. VaLéria Sepáková
Ing. Matej Veverka
Ing. VLadimír Vránsky
Ing. KaroL Zaremba

predsedovia regionálnych odborných sekcií RZ SKSI Banská Bystrica:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné pkánovanie:
EI.ektrotechnické zariadenia stavieb:
Pozemné stavby a architektúra:
Statika stavieb:
Techno(ogické vybavenie stavieb:
Technické vybavenie stavieb:
Vodohospodárske stavby:
Vedenie uskutočňovania stavieb:
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Aktivity regionálnych združení SKSI

predseda
pod predseda

Ing. Marián Böhmer, PhD.
Ing. VI.adimír Vránsky
ng. Karol. Zaremba

Ing. PavoL Hubinský
Ing. Lubostav Jánoš
Ing. LubosLav Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. Ján Ko[[ár



Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica (RZ SKSI BB) zabezpečova[o úlohy vyp[ývajúce
z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru RZ SKSI BB, potrieb regioná[nej kance[árie
a jednotLivých odborných sekcií.

Práca v regionáLnej kancelárii zahňaLa administratívnu a ekonomickú činnost‘,
hospodárenie s majetkom, organizovanie odborných podujatí, seminárov, prednášok,
prezentácií, školení, zabezpečení webovej stránky, predaja pub[ikácií, zabezpečení
databázy SKSI a organizačných náležitostí týkajúcich sa skúšok odbornej spósobi[osti
pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov, odovzdávaní pečiatok a osvedčení o odbornej
sp6sobilosti stavbyvedúci/stavebný dozor, vystavení potvrdení o odbornej spösobilosti,
skenovaní zložiek zo skúšok odbornej sp6sobilosti stavbyvedúci/stavebný dozor;
vybavovaní žiadostí o zmenu osobných údajov, zmeny údajov o zrušení a pridelení ICO,
pLatenie členských príspevko‘ hospodárenie s finančnými prostriedkami, vybavovanie
žiadosti a požiadavky čLenov.

Počas Letných prázdnin sa uskutočnila úprava a prestavba zasadacej miestnosti
a chodbovej časti priestorov regionálnej kancelárie, ktorá bola zariadená aj novým
nábytkom.

Ing. Jánovi Ďuricovi bol udelený Ďakovný list za dLhoročnú organizačnú, zodpovednú,
ústretovú a obetavú prácu.

V sLedovanom období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 sa uskutočniLi
v regioná[nom združení:
- 4 zasadnutia Výboru RZ SKSI
- 16 členských schödzí odborných sekcií
- 13 odborných akcií ako napr. odborné semináre a prednášky:

• Kotvenie bez tepelných mostov, eliminácia chýb a nedostatkov stavebný zákon
po novom

• Vystužovanie asfaltových vrstiev vozoviek
• ECO a ENERGY Innovation
• Voda pre všetkých
• Požiarna odolnost‘ ocelvých nosných konštrukcií
• Drevené konštrukcie
• Navrhovanie mostov na seizmickú odolnost‘
• Cesta od pasívnych domov energeticky aktívnym a ekologickým stavbám
• Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry TP 085/2019
• Saint-Gobain Multi-Comfort program a jeho nástroje
• Projektovanie vykurovacích systémov pre budovy s energetickou triedou Al

a AO
• Murované konštrukcie
• Významné vodohospodárske stavby

- 1 vedecko-technická konferencia ENERGOINFO 2019
- 1 odborné školenie systémov spoločnosti REHAU a HONEYWELL
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Aktivity reg ionálnych združen í SKSI

Aktivity Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica

- 1 spoločenská akcia BaBy guláš v spolupráci s SEZ-KES
- 1 odborná exkurzia Vodného hradu v Hronseku
- 1 zasadnutie Predstavenstva SKSI
- 4 zasadnutia Dozornej rady
- 1 zasadnutie SOS Statika stavieb
- 2 semináre ku skúške odbornej spósobi[osti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný
dozor
- 2-krát skúšky odbornej spósobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúcich/stavebných
dozorov

Naplnila sa aj uzatvorená Dohoda o spolupráci so Spojenou školou v Kremničke, kde
sme sa podieľali na vyhodnocovaní najlepšieho študenta školy z odborných
predmetov, ktorému bob udelené pochvalné uznanie Výboru RZ SKSI BB a odovzdaný
diplom s finančnou odmenou. Predseda odbornej sekcie Technické vybavenie stavieb
a Technologické vybavenie stavieb ing. Luboslav Jánoš sa podie[‘al na organizácii
a príprave vedecko-technickej konferencii Energoinfo 2019, ktorá sa uskutočnila
v priestoroch školy a kde bol aj jedným z prednášajúcich zástupcov nášho regiónu
spolu s Ing. Valériou Sepákovou a Ing. Vladimírom Vránskym. Pokračuje aj spolupráca
so Strednou priemyselnou školou J. Murgaša v Banskej Bystrici, kde sme sa zúčastnili
ukončenia školského roku a pri tejto príležitosti odovzdali pochvaLné uznanie Výboru
RZ SKSI BB spolu s diplomom a finančnou odmenou pre žiaka s výbornými študijnými
výsledkami a s naj[epšou mimoškolskou činnost‘ou. Podieľali sme sa finančným darom
na zabezpečení propagačných materiálov k 100. výročiu školy a zúčastnili sa na
slávnosti konanej k tomuto výročiu. Predseda VRZ sa zúčastnil slávnostných promócií
na Technickej univerzite vo Zvolene Drevárskej faku[te a Fakulte environmentálnej
a výrobnej techniky, kde najlepším študentom s najlepšou diplomovou prácou bola
odovzdaná cena predsedu Výboru RZ SKSI BB spolu s diplomom a finančnou odmenou
a najlepším študentom za vynikajúce študijné výsledky bola odovzdaná cena predsedu
SKSI spolu s diplomom a finančnou odmenou. Podiel‘ali sme sa na akcii Mladý technik
v materskej škole 29. augusta v Banskej Bystrici.
Participovali sme na celoslovenskej odbornej konferencii „Odkaz prvej detskej
opatrovne pre súčasné materské školy“, konanej 6.11.2019 v Banskej Bystrici, ktorej
úlohou bob poukázat na význam analyzovania moderného myslenia a technickej
gramotnosti a zručnosti už v materských školách.
Členovia nášho Regionálneho združenia sa zúčastňovali ako predsedovia a členovia
v skúšobných senátoch autorizačných skúšok a skúšok na výkon činnosti
stavbyvedúci/stavebný dozor.
Pokračovalo sa v nadvázovaní a udržiavaní vzt‘ahov s úradmi a inštitúciami z oblasti
výstavby a stavebnictva.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica: Ing. Marián Böhmer, PhD.
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bystrica: Zuzana Parobeková
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2019- regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia
08.01.2019 prezentácia firmy VYRTYCH SK Eektrotechnické zariadenia

stavieb

30.01.2019 odborná prednáška „Kotvenie bez tepe[ných Vedenie uskutočňovania
mostov, e[iminácia chýb a nedostatkov stavieb
stavebný zákon po novom“

12.02.2019 prezentácia firmy SITEL ELektrotechnické zariadenia
stavieb

18.02.2019 informačné stretnutie o poistení pre č[enov
SKS

22.02.2019 odborný seminár „Vystužovanie asfaltových Dopravné stavby, mestské
vrstiev vozoviek“ inžinierstvo a územné

pLánovanie
27.02.2019 odborno-špecial.izačný workshop ECO a

ENERGY INNOVATION
06.03.2019 odborno-prezentačný seminár „Školenie Technické, technoLogické a

systémov spoločnosti REHAU+HONEYWELL“ energetické vybavenie stavieb

12.03.2019 prezentácia firmy A2B ELektrotechnické zariadenia
stavieb

22.03.2019 odborný seminár „Voda pre všetkých“ Vodohospodárske stavby
04.04.2019 odborná prednáška „Požiarna odolnost‘ Statika stavieb

oceLbvých nosných konštrukcií
09.04.2019 prezentácia firmy Schneider Electric Slovakia Elektrotechnické zariadenia

stavieb
25.04.2019 odborná exkurzia „ Vodného hradu v Pozemné stavby a

Hronseku“ architektúra

14.05.2019 odborný seminár „Drevené konštrukcie“ Statika stavieb

14.05.2019 Prezentácia firmy BEGHELLI -ELPLAST Elektrotechnické zariadenia
stavieb

16.05.2019 klubový štvrtok „Navrhovanie mostov na Statika stavieb
seizmickú odolnost“
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Odborné pod ujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujata za rok 2019 - regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Názov podujatia Krajská odborná sekcia

21 05 2019 odborna prednaška „Cesta od pasivnych domov Pozemne stavby a
k energeticky aktivnym a ekologickým architektúra
stavbám“

11 .06.2019 prezentácia firmy Promat+Strader Elektrotechnické zariadenia
stavieb

14.06.2019 odborno-spoločenská akcia BaBy guláš 2019 Elektrotechnické zariadenia
stavieb

10.09.2019 prezentácia firmy ASES GROUP, SE Elektrotechnické zariadenia
stavieb

08.10.2019 prezentácia firmy Anton Mózer-Elektronika Elektrotechnické zariadenia
stavieb

29.10.2019 odborný seminár „Navrhovanie cyklistickej Dopravné stavby, mestské
infraštruktúry - TP 085/2019 inžinierstvo a územné

p lánova nie

12.11 .2019 prezentácia firmy ARKYS Elektrotechnické zariadenia
stavieb

13.11.2019 konferencia ENERGOINFO 2019 Technické, technologické a
energetické vybavenie stavieb

14.11.2019 odborný seminár „Saint-Gobain Multi-Comfort Pozemné stavby a
program a jeho nástroje architektúra

19.11.2019 odborný seminár „Projektovanie vykurovadch Technické, technologické a
systémov pre budovy s energetickou triedou Al energetické vybavenie stavieb
aÁO“

26.11.2019 odborný seminár „Murované konštrukcie“ Statika stavieb

10.12.2019 prezentácia firmy DEHN Elektrotechnické zariadenia
stavieb

13.12.2019 odborný seminár „Významné vodohospodárske Vodohospodárske stavby
stavby“

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O19 47



Aktivity reg ionálnych zd ružen í S KSI

Regionálne združenie SKSI Žilina

Počet členov k 31.12.2019:
638 - Autorizovaní stavební inžinieri

55 - dobrovoL‘ní č[enovia, fyzické osoby
115 - dobrovol.‘ní č[enovia, právnické osoby
808 - spolu

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Žilina:
uL. VysokoškoLákov 8556/33B
010 08 ZiLina

Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina:

Ing. Boris VrábeL, CSc. - predseda
Ing. Richard Gáborík - podpredseda
prof. Ing. Ján CeLko, PhD. - podpredseda
Ing. Stefan Binó
Ing. KaroL Dobosz
Ing. Dušan Mišík
Ing. OLga Stroncerová
Ing. Ivana Subjaková
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Predsedovia regionálnych odborných sekcií RZ SKSI Žilina:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné pLánovanie:
ELektrotechnické zariadenia stavieb:
Pozemné stavby a architektúra:
Statika stavieb:
Tech no[ogické vybavenie stavieb:
Technické vybavenie stavieb:
Vodohospodárske stavby:
Vedenie uskutočňovania stavieb:

Ing. KaroL Dobosz
Ing. PavoL Siro
Ing. Oľga Stroncerová
Ing. Richard Gáborík
Ing. Ján ILavský
Ing. MiLan Roob
Ing. Marian Papp
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
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Aktivity regionálnych združení SKSI

RK SKSI Žilina organizačne a administratívne zabezpečuje agendu č[enov
regionálneho združenia, poskytuje informácie členom, predáva publikácie,
pripravuje materiály potrebné na rokovanie orgánov RZ, vyhotovuje zápisnice
z rokovaní a plní úlohy vyplývajúce z uzneseni vedenia SKSI.

RK SKSI Žilina v roku 2019 organizovala 3x skúšky odbornej sp6sobi[osti na výkon
činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj semináre k týmto skúškam, pričom
odbornú spösobilost‘ získalo 53 stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Už druhý rok
sa písomná čast‘ skúšky vykonávala elektronicky, čo zrýchlilo a ul‘ahčilo proces
vyhodnotenia testov.

V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity RK SKSI Žilina organizačne
zabezpečila v rámci celoživotného vzdelávania členov SKSI 9 odborných seminárov
určených hlavne pre sekcie PSA, Statika stavieb, DSUPM1.

Bo(i zorganizované aj prezentačné prednášky komerčných spoločností (napr. SPP
distribúcia, a.s., HiLTI S[ovakia s.r.o. alebo ECO Et ENERGY INNOVIATION), ako aj
obl‘úbené spoločenské akcie pre svojich členov: Novoročná kapustnica pre členov RZ
SKSI Zilina, Fašiangový koncert vážnej hudby.
Vo februári RK SKSI Zilina zorganizovala lyžiarske preteky o POHÁR PREDSEDU SKSI
vo Vel‘kej Rači. Išlo o nultý ročník, ale vzhl‘adom na pozitívnu spätnú väzbu od
členov, veríme, že sa stanú každoročnou tradíciou.

Vo februári sa konalo pracovné stretnutie s predsedníčkou Žilinského samosprávneho
kraja Erikou Jurinovou, ako aj primátorom Zilina - Petrom Fiabánem, za účelom
zintenzívnenia spolupráce medzi SKSI a ZSK.

Y septembri 2019 sa RK SKSI Žilina podiel‘ala na organizácii konferencie STAVEBNÉ
URÁDY 2019 v Jasnej, ktorej sa zúčastnilo cca 200 účastníkov.

Výbor RZ SKSI Žilina zasadal v roku 2019 štyrikrát, podlä potreby a naliehavosti
riešených probLémov.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Žilina: Ing. Boris Vrábel, CSc.
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Žilina: Ing. Lubica Pokorná
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Aktivity Regionálneho združenia SKSI Žilina

Odborný seminár „Drevostavby“ zo dňa 27.11.2019

Seminár ku skúške odbornej sp6sobĺLosti na výkon činnosti SV, SD



Aktivity regionál nych združení SKSI

Aktivity Regionálneho združenia SKSI ŽiÍina
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Koncert vážnej hudby v ŠKO

Koncert vážnej hudby v ŠKO
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.

Odborný semnár „FIDIC“ zo dňa 03.05.2019
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Odborný seminár „Drevené Lávky a mosty“ zo dňa 16.01 .2019



Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Dátum

16.01.2019 Odborný seminár „Drevené [ávky a mosty“

17.01.2019 Novoročná kapustnica pre čLenov

30.01.2019 Odborný seminár „Zakladanie stavieb“

14.02.2019 Lyžiarske preteky „O pohár predsedu SKSI“

15.02.2019 Fašiangový koncert v ŠKO + spoločenské
posedenie za účasti predstaviteľov volených
orgánov SKSI a predstaviteĽov významných
stavebných finem

20.02.2019 Informačné stretnutie o poistení pre čenov Všetky
RZ SKSI Zilina

HoteL Družba
v Jasnej
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Odborné podujatia za rok 2019- regionálne združenie SKSI Žiltna

Názov podujatia krajská odborná
sekcia
Statika stavieb,
DSÚPMI
Všetky

Statika stavieb

Všetky

Všetky

Miesto konania
(ak Ině ako RK)

VeLká Rača

Dom umenia Fatra

poznámka

Spoločenská
akcia

Športovo
spoločenská akcia

videoprenos

17.04.2019 Odborný špecia[izovaný workshop v rámci Všetky
vzdelávacieho projektu ECO a ENERGY
INNOVATION

03.05.2019 Odborný seminár “FIDIC - zmLuvné Všetky
podmienky, druhy, aplikácia v súčasnosti“

16.05.2019 Odborno-prezentačný seminár spoLočnosti
HILTI Slovakia spoL. s.r.o.

21.05.2019 Odborný seminár „Cesta od pasívnych domov
k energeticky aktívnym a ekologickým
stavbám“

19.06.2019 Odborný seminár „Únava oceľových
konštrukcií

18.09.2019 Odborný seminár “Murivo“

25. - Konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2019 v Jasnej
26.09.2019

02.10.2019 Odborný seminár „Bytové panelové domy“

16.10.2019 Odborný seminár “Poruchy budov“

27.11.2019 Odborný seminár „Drevostavby“

Statika stavieb,
Dopravné stavby

Pozemné stavby a
architektúra

Statika stavieb

Statika stavíeb

Statika stavieb,
Pozemné stavby

Statika stavieb,
Pozemné stavby

Statika stavieb,
Pozemné stavby
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Regionálne združenie SKS Košice

Počet členov k 31.12.2019:
1 247 - Autorizovaní stavební inžinieri

88 dobrovol‘ní členovia, fyzické osoby
175 - dobrovolní členovia, právnické oso

1 510-spolu

Sidlo Regionálnej kancelárie SKSI
Košice:
Južná trieda 93
040 01 Košice

Výbor RZ SKSI Košice
Ing. Ján Petržala
Ing. VLadimír Durbák
Ing. Martin Hromják
Ing. Jozef Antol.
Ing. Mária Durčáková
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Tibor Petrík
Ing. Ján Jakubov
doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.
Ing. Martin Kozák
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Ing. ALexander Lieskovský
Ing. František Priščák
Ing. Marián Slosarčík
Ing. Miroslav Sáriczki
Ing. Slavomír Soganič

predseda
1. podpredseda
2. podpredseda

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Martin Kozák
František Tomko
MichaL Krempa
Martin Hromják
Mária Durčáková
Vladimír Durbák
Slavomír Soganič
ALexander Lieskovský
Peter Breza
Jozef Schlosser
Levente Varga
Igor Uher

predsedovia regionáinych odborných sekcií RZ SKSI Košice - Prešov:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné pLánovanie:

ELektrotechnické zariadenia stavieb:
Pozemné stavby a architektúra:

Statika stavieb:
Technologické vybavenie stavieb:
Technické vybavenie stavieb:
Vodohospodárske stavby:

Vedenie uskutočňovania stavieb:
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Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Ciel‘om RZ SKSI Košice je spol‘ah[ivé zabezpečovanie každodenných úloh administratívneho
a organizačného charakteru za účelom plnenia úloh a služieb členom SKSI v košickom
a prešovskom kraji, vedenie agendy č[enov regionálneho združenia, poskytnutie informácií
členom, organizovania aktivít ce[oživotného vzde[ávania formou odborných podujatí,
seminárov, prednášok, prezentácií, zabezpečenie zverejňovania akcií na webovej stránke
SKSI, práce spojené s udržiavaním aktuálneho stavu databázy SKSI, ako aj d‘alších
potrebných služieb v rámci regioná[nych kompetencií.

Činnosti uskutočňované RZ SKSI Košice v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019
predstavovali v htavnej miere p[nenie základných úloh SKSI v našom regióne. Aktivity RZ
predstavovali organizovanie prípravných seminárov a uskutočnenie skúšok pre získanie
autorizácie, odbornej spósobilosti pre výkon činnosti SV/SD, ako aj organizovanie rčznych
odborných podujatí pre čtenov komory v regióne.

RK SKSI Košice v roku 2019 organizovaLa:

- 4 zasadnutia Výboru RZ SKSi Košice
- 2 x seminár ku skúške odbornej sp6sobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný

dozor a 2 x skúška odbornej spósobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor.
Odbornú spösobilost‘ získalo 59 účastníkov.

- 2 x seminár k autorizačnej skúške a 2 x autorizačná skúška. Autorizačným skúškam
predchádzali zasadnutia Autorizačnej komisie SKSI z toho 1 x v priestoroch RK SKSI
Košice. Skúšok ASI sa zúčastnilo 76 účastníkov z toho vyhove[o 65 účastníkov. V RK SKSI
Košice sa taktiež konat 2 x sľub autorizovaných inžiniero‘ ktorého sa zúčastnilo 55
nových čLenov.

- odborný seminár formou videoprenosu v rámci statického štvrtku s názvom: Hodnotenie
eXistujúcich nosných konštrukcií stavieb

V dňoch 30.-31.05.2019 sa v priestoroch RK SKSI Košice konalo 5. zasadnutie
Predstavenstva SKSI.

RZ SKSI Košice sa iniciatívne zapája do spolupráce s lokálnymi odbornými a vzdet.ávacími
organizáciami, ako aj zahraničnými partnerskými Komorami. Príkladom tejto iniciatívy je
nieko[‘ko hodnotných podujatí, ktorých boto RZ SKSI Košice hlavným organizátorom, a[ebo
spotuorganizátorom.

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s Národným energetickým klastrom
NEK pripravi[i sériu odborných špecializačných workshopov v rámci spoločného
vzdelávacieho projektu ECO a ENERGY INNOVA11ON, ktorého sa v našom regióne zúčastnilo
30 účastníkov.
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Aktivity Reg ionáIneho združenia SKS Košice
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Aktivity Regionálneho zciruženia SKSI Košice

Úspešnú a spo(očensky hodnotnú uda[ost zorganizovaLo RZ SKSI Košice v spo[upráci
s Technickou univerzitou Košice pri príLežitosti 100. výročia vzniku Ceskos[ovenska.
BoLa ňou vernisáž ku výstave „CESKE A SLOVENSKE STAVBY STOROCIA“, ktorá sa
uskutočni[a dňa 06. mája 2019 sa v priestoroch TUKE, UVP Technickom, na uL.
Boženy Němcovej.
Pri s[ávnostnom otvorení vernisáže rektorom TUKE prof. Ing. StanisLavom Kmet‘om,
PhD. a predsedom VRZ SKSI Košice Ing. .Jánom Petrža(om, boLi vyzdvihnuté aj mená
Laureátov ceny, ktorá nesie meno vynikajúceho sLovinského architekta Jože
PLečnika, ktorými sú: Ing. MiLoš Nevický, PhD., Ing. VLadimír Kohút a prof. Ing. arch.
Peter Pásztor, PhD..
Vernisáže sa zúčastniLi aj zástupcovia CKAIT - Ing. SvatopLuk Zídek, predseda
obLastnej kance[árie CKAIT KarLove Vary a Dr. inž. Zygmunt Rawicki, člen
predstavenstva, PoLská komora stavebných inžinierov (PIIB).
Výstava bola pre verejnost‘ otvorená od 26.04.2019 do 30.06.2019 v čase od 09.00
hod. do 17.00 hod.
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Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

RZ SKSI Košice spoWpracuje s Technickou univerzitou v Košiciach aj v mých
obkastiach. Dókazom d‘aLšej spoLupráce bo[a v júni 2019 účast‘ zástupcov VRZ na
promóciách úspešných absoLventov Stavebnej fakuLty, na ktorých boLi odovzdané
ceny SKSI (dipLom a finančná odmena) absokventom s ocenenými dipLomovými
prácami. Ing. Lukášovi Špakovi boLa odovzdaná Cena predsedu Výboru RZ SKSI Košice
za vynikajúce vypracovanie a úspešné obhájenie dipLomovej práce „Budova škoLy s
nosnou konštrukciou z krížom LameLového dreva‘ a Ing. Veronike Binarovej boLa
odovzdaná Cena predsedu SKSI za vynikajúce študijné výsLedky.
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Aktivity Reg ionálneho združenia SKSI Košice

V obLasti udržiavania medzinárodnej spolupráce Regionál.ne združenie SKSI Košice
organizovalo 20. zasadnutie „MaLej V4“, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 22.08. -

25.08.2019 v Prešove.
Stretnutia regioná[nych inžinierskych komór a zväzov krajin V4 Sa zúčastnili
delegácie krajin V4: OK CKAIT + OP CSSI Karlovy Vary, OK CKAIT + OP CSSI Ostrava,
MOIIB + PZITB Krakov, BOMEK Miskolc, RZ SKSI Trnava, RZ SKSI Košice.

Hlavnou programovou odbornou témou rokovania dňa 24. augusta 2019 bola
problematika „Elektronizácia v procesoch výstavby v krajinách V4“. Odborné
prednášky na tému prednies[i:

Slovenská republika:
„Súčasný stav elektronizácie procesov v oblasti výstavby v Slovenskej republike“
Prednášate[‘ príspevku: Ing. Ján Jakubov

Polská repubLika:
„Digita[izácia na priklad činností Malopo[‘skej okresnej komory stavebných
inžinierov“.
PrednášateĽ príspevku: Ing. Filip Pach La

Česká republika:
„Digitalizace a elektronizace v Ceské republice“
Prednášatel‘ príspevku: Ing. Svatopluk Bijok

„Vecný zámer nového stavebného zákona“
Prednášatel‘ príspevku: Ing. Jindřich Pater

Maďarská republika:
„ELektronizácia stavebných procesov v Mad‘arsku“
Prednášatel‘ príspevku: Ing. Hollá Csaba

Delegácie regionálnych inžinierskych komör a zväzov krajin V4 podporili spoluprácu
národných komár pre prih[ásenie sa na výzvy európskych finančných programov
v oblasti elektronizácie v programovom období 2020 až 2025.
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Aktivity Regionáíneho združenia SKSI Košice
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MOIIB a PZITB Krakov

BOMEK Miskolc
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Ďa[šie aktivity RZ SKSI Košice:

Tak ako v uplynulých rokoch aj v roku 2019 odborná sekcia PSaA zorganizovala 5dňový tematický
zájazd do „Mad‘arska“, zameraný na starú a novú výstavbu. Zájazd sa uskutočnil v dňoch 16. - 20.
septembra 2019.
V prvý deň zájazdu sa účastnici zájazdu presunuli z Prešova/Košic do Hortobagy, kde bob ich prvé
zoznámenie s mad‘arskou tradičnou kultúrou a kulinárstvom. Dalej pokračovali do mesta Debrecín,
kde si pozreli centrum mesta a moderný futbalový štadión Nadyerdei vrátane hracej plochy, VIP
boxov, tribún a zázemia šatní.
Druhý deň cestovali západným smerom. Cestou sa zastavili v Szolnoku, kde absolvovali krátku
prehliadku centra mesta vrátane lávky cez rieku Tisza a divadla Szigligeti.

Tretí deň navštívili v meste Paks kostol známeho mad‘arského architekta Imre Makovcza a potom
absolvovali prehliadku atómovej elektrárne. Po obede cesta pokračovala cez zaujímavý most
Pentele na M8 do Székesfehérváru a do Györu. Stvrtý deň začali prehliadkou centra mesta Györ, po
ktorej sa presunuli do Pannonhalmi, kde absolvovali návštevu benedikínskeho kláštora.
Poobedňajší program bol čiastočne na Slovensku a to prehliadkou centra mesta Komárno a stavby
nového mosta cez Dunaj medzi Slovenskou republikou a Mad‘arskom. Večer zavřšili v Ostrihome.

Program posledného dňa začal v centre Ostrihomu prehliadkou
si za krásneho počasia pozreli pozostatky hradu a okolia a šli
tematického zájazdu bol splnený.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice:
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Košice:

Baziliky. Po presune do Vyšehradu
na Slovensko. Plánovaný program
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Katarína Litavcová



Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2019- Regionálne združenie SKSI Košice

Názov podujatia Odborná sekcia

„Klubový štvrtok statikov‘ — Hodnotenie existujúcich nosných Statika stavieb
konštrukcií stavieb
Odborný seminár prostredníctvom videoprenosu

RESPECT Slovakia s.r.o. všetky
lnformačné stretnutie o poistení pre členov SKSI

FCO 8č ENERGY INNOVATION
Odborný špecializačný workshop v rámci spoločného
vzdelávcieho projektu.
SKSI v spolupráci s Národný energetický klaster NEK

Vernisáž — České a slovenské stavby storočia

Účasť zástupcov RZ SKSI Košice na promóciách úspešných
absolventov TU KE Stavebnej fakulty, na ktorých boli
odovzdané ceny absolventom s ocenenými diplomovými
prá ca mi

Stretnutie malej V4 v Prešove RZ SKSI Košice

Tematický zájazd — zameraný na starú a novú výstavbu Pozemrié stavby a
Madarska architektúra

I
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07.02.2019

26. 02.2019

21.02.2019
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FINANČNÁ SPRÁVA SKS!

Súvaha: Aktíva

1. Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok

Zásoby

2. Dlhodobé pohl‘adávky

Krátkodobé pohľadávky

Finančné účty

Časové rozlíšenie

MAJETOI( SPOLU

rok 2019

647 167,77 €

46 114,33 €

601 053,44 €

0,00 €

1 682 586,83 €

52 035,07 €

1 390,21 €

4 332,29 €

1 624 829,26 €

4385,29€

2 334 139,89 €

rok 2018

719 119,42 €

55 115,79 €

664 003,63 €

0,00€

1 706 220,07 €

49399,11 €

0,00 €

8 855,63 €

1 647 965,33 €

1 259,81 €

2 426 599,30 €

A. Neobežný majetok

AKTÍVA SKSI

2.

3.

B.

1.

3.

4.

C.

I
1 800 000 €

AKTÍVA SKSI
F

1 600 000 €

1 400 000 €

1 200 000 €

Í

800 000 €

600 000 €

Neobežný majetok Obežný majetok

rok2019

400 000 €

200 000 €

I

_

Časové rozlíšenie

C.
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FINANČNÁ SPRÁVA SKS!

Súvaha: Pasíva

PASÍVA SKSI

A. Vlastně zdroje krytia majetku

1. lmanie a peňažné fondy

2. Fondy tvorené zo zisku

3. Nevysporiadanývýsledok hospodárenia minulých rokov

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

B. Cudzie zdroje

1. Rezervy

2. Dlhodobé záväzky

3. Krátkodobé závazky

4. Ban kové výpomoci a pöžičky

C. Časové rozlíšenie

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

1 000 000€

800 000 €

A B.

rok 2019

1 873 911,75 €

2 022 474,15 €

0,00 €

-17 467,18 €

-131 095,22 €

348 040,14 €

273 373,19 €

2 886,99 €

71 779,96 €

0,00€

112 188,00 €

2 334 139,89 €

rok 2018

2 005 006,97 €

2 022 474,15 €

0,00 €

110 545,45 €

-128 012,63 €

340 091,33 €

270 491,67 €

3 661,17 €

65 938,49 €

0,00€

81 501,00 €

2 426 599,30 €

2 200 000 €

PA!JASKSI

2 000 000 €

1 800 000 €

1 600 000 €

1400 000 €

1 200 000 €

600 000€

400 000 €

200 000 €

0€

• rok 2019

rok 2018

Vlastné zdroje krytia
majetku

Časové rozlíšenieCudzie zdroje
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

VÝNOSY SKSI

60 Tržby za vlastné výkony a tovar

64 Ostatné výnosy

65 Tržby z predaja a prenájmu majetku

66 Prijaté príspevky

VÝNOSY SPOLU

rok 2019

355 711,58 €

14 100,55 €

212,76 €

750 065,00 €

1 120 089,89 €

rok 2018

325 919,84 €

9 625,98 €

212,76 €

801 029,83 €

1. 136 788,41 €

Výsledok hospodárenia pred zdanením

59 Daň z príjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

-130 167,15 €

928,07 €

-131 095,22 €

-126 198,61 €

1 814,02 €

-128 012,63 €
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Výkaz ziskov a strát

NÁKLADY SKSI rok 2019 rok 2018

50 Spotrebované nákupy 100 267,89€ 92481,26€

51 Služby 418 273,34 € 477 111,81 €

52 Osobné náklady 550 270,61 € 505 111,55 €

53 Dane a poplatky 3 924,52 € 4 063,72 €

54 Ostatné náklady 17 89 1,06 € 40 030,66 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky 133 656,22 € 120 184,02 €

56 Poskytnuté príspevky 25 973,40 € 24 004,00 €

NÁKLADY SPOLU 1 250 2 57,04 € 1 262 987,02 €



FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
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‘:úč NUJ 1—01) j IČO I I I I I I sloj I I I I
Bezprostredne

či. Bežné úětovné obdobie pre‘dchádzajůce
Strana aktiv útovné obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a b I 2 3 4

A NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 1783524,49 1138356.72 647167,77 719119,42

1 Dlhodobýnehmotnýniajetok rOO3ažr 008 002 OOf 10,42 44300,00 48114,33 55115,79

Nehmotné výsledky z vývqove a obdobne1 činnost
012-(072+OOIAU) —

Softvér 013-073+OQ1AÚ) 004 00510,42 44306.00 48114,33 42982.50

Ocenterné prava 014-(074+C)OIAÚ) 005

Ostatnýdlhodobý nehmotný majetok (018+010)-(078 + 079
+OOIA0)

Obs1arie odobóho nehmotného majetku (041 -O3) 007 12133.20

Poskytnuté preddaky na dlhodobý nehmotný nietok
(051- 005AO)

2 Dlhodobý hmotný majetek r. 010 až r 020 009 1693014,07 1001980,63 ‘301053,44 08400383

Pozemky 1031š 010 27840,00 27840,00 27649.09

Umelecké d.ea a zbieriy (032 011 X

Stawty 021-(081+0O2Aú) 012 1292480,11 91078325 381862,88 411074,96

Samostatné hnutelriě vec‘ a sóboryhnuterných VOCI
013 372898.87 81177 38 191721,49 225279,58

Dopravné prostnedky 023 -(083 + 092AÚ) 014

estovaterské celky tvalých porastov 025- (085 + 092AÚ 015

I$dnó stádo a ťažné zverat 026 - 08O + 092Aú) 016

)bý dlhodobý hmob majetek 028 - 088 + 002Aů1 017

hýdlhodobý hmotný majetek 029- (089 +092AÚ; 018

‘bstie dodobého hmotného majetku (042 -094) 010

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný maetok (052
-095Aů)

‘ Dlbodobý flnanEný majetok r. 022 až r 028 021

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných
‘ 022

spdočnostiadi v ovLdanej osoe (081- 000 AU) —

Podielovó cenné papiere a pedely v obdodných
spdočnostiaeh s pocstat“ým vplyvem (082 - 098 AO)

Dthově cenné papere držané do splatnosu (085 - 090 AÚ; 024

Růžičky podnkom v skup ne a ostatnó póžičky (008 + 087 -

096AÚ

Ostatný dlhodcbý fančný me(ok (069 -096 AO 026

Obstarane codonéo linančněho majetku (043 -006 AO) 027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý flnančný majetek (053 -

096AÚ)
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Bezprostredne
Bežné účtovně obdobie predchadzajuce

Strana aktiv cr. účtovně obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

a I 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJEľOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r 042 + r. 051 029 ‘7262C 26 70233,45 1662536,63 1706220.07

Zásoby r. 031 ažr. 036 030 52035,07 52035.07 4039,I1

Materiál {t12+ 119- 19 031 33038.34 33938.3.4 3305,73

Nedokončena výroba a pootovary Iast‘oj výroby 12
+122)-{102÷193) —

Výrobky (123 - 104) 033

Zvieratá (124-105> 034

Tovar (132- 139;- 035 1800573 183‘95,73 14093.38

Poskytnutě prevádzkové preddavky na úsoĎy (314 AU -

301 AU)
2. Dlhodobé pohťadávky r. 038 až r 041 037 1390 21 1 33,2 1

Pohradávkyz obchodnostyiu 3‘l AŮ až 314 AC) -381 AÚ 038

Ostatně pohfadávky t31 AÚ - 3O1AÚ) 030

Pohtadávhy voči ičastnkcm združeni I358AÚ - 3OIAÚ) 040

lnépohladávky )33AŮ+373AÚ+37AŮ+378AÚ) 041 13901 133021-3OIAU
3 Krátkodobé pohradávky r. 0.13 až r. 050 042 7456.74 70233,45 4332,29 8855,53

Pohľadávky z obchodriěo styiu j3I1AÚ až 314 AŮ) - 301AŮ 043 300752 3D7,52 532,8

Ostatnépohradávky 315Aú - 391 Aú) 044 7154142 70233A5 1307.07 1132.07

Zůětovare so S‘ocánou poistov‘ou a :dravotýmt posťovAam
338

Da‘ověpohiadávky (341 až 345‘ 048 x 383,51

Pohradivky z clóvodu rarčných vzťiov k štáinemu rozoočtu
a rozpčtom úzernrej samosprávy (348+ 348: —

Pohradávkyvoči častnkom združen (358 AU - 391AÚ 046

Spojovaci I pn zdr‘jžen (33 - 391AÚ) 040

mé poI‘Tadáy (3.35AÚ + 373AÚ + 375AŮ 378AÚ- 391Aů 050 16 80 “5.30 1485,20

4 Finančně účty r. 052 až r. 056 051 1824829 26 162482926 1647055,33

Pokladaica (211 +213) 052 747221 X 7472,21 6053,20

Bankovóúčti (221AĽJ+2511 053 151735705 x 1617357,05 1641002,04

Bankové Jčty s dobo.. viazanosl dlhšou akojeder rok 221 AÚ 054 X

Krátkodobý fnaný rr3jetz.k 251÷ 253 + 255 258 + 257)
-2O1AU

Obstarane krátkooběho ř‘ančného rnaetku i259 - 291AU? 058

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 4385 20 4365,20 1250,81

1. Náklady budúcch období (381) 056. 437275 4372.75 1247,27

Prjmy buúcch obdobi (385) 05 12 54 2,54 12.54

MAJETOK SPOLU r.001 + r. 029+,. 057 060 354073006 120550017 2334130.80 2426500.30
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. . Bežné účtovně Bezprostredne
Strana pasiv C.r.

obdobie predcaj1 účtovně
obdobie

a b 5 6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU
r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 1873911.75 2005006.97

1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 2022474.15 2022474,15
Základné tmanie (411) 063 2022474,15 2022474.15
Peňažné fondy tvorené podra osobitného predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065
Oceňovacie rozdieiy z precenenia majetku a závazkov (414) 066
Oceňovacie rozdleiy z precenenia kaptáIových účast in (415) 067

2. Fondy tvorenó ze zisku r. 069 až r. 071 068
Rezervný fond (421) 069
Fondy tvorené zo zisku (423> 070
Ostatné fondy (427) 071

3. NevysporladanývÝsledok hospodárenia minulých rokov 072 17467,18 110545,45
(+:-428)

4. Výsledok hospodarenla za účtovně obdobie r. 060 - (r. 062 + r.
073 5 1068+r.072+r. 074+r. 101) i3l09.,22 = 28012,63

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 34804014 340091,33
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 273373,19 270491.67

Rezervy zákonné (451AŮ) 076

Ostatné rezervy (459AÚ) 077
Krátkodobé rezervy (323 + 451Aú + 459AÚ) 078 273373,19 270491,67

2. Dihodobé zavázky r. 080 až r. 086 079 2886,99 3661,17
ZávázkyzosociáIneho fondu (472) 080 2886,99 3661,17
Vydané dlhopisy (473) 081
Závazky z nájmu (474 AÚ) 082
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083

()lhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

I*dobé zmenky na úhradu (478)

Liřfle dlhodobe zavazky (373 AU + 479 AU) 086

3 Ki*odobé závazky r 088 až r 096 087 71779 96 65938 49

3zky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 27220,84 24189,27
Závazky voči zamestnancom (331 + 333) 089 24700.96 23222.68
Zúčtovanie so Sociálnou poistovňou a zdravotnými poisťovňarni

14690,18 14060,70

Daňové závazky (341 až 345) 091 5167,98 4465,84

Závazky z dóvodu Iinančných vztahov k štátnemu rozpočtu a
092rozpočtom územnej samosprávy (346+348)

Záväzky Z upisaných nesplatených cenných papierov a vkladov
093

(367)
Záväzky voči účastníkom združení (366) 094

Spojovací účet pn zdiužení (396) 095

Ostatné závazky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096
4. Bankovó výpomoci a póžičky r. 098 až r. 100 097

Dlhodobé bankové úvery (461 AÚ) 098

Be.žnébankovéúvery (231+232+461AÚ) 099

Pfljaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 ar. 103 101 112188,00 8 1501.00
1. Výdavky budúcich období (383) 102

Výnosy budúcich období (384) 103 112188,00 81501,00
VLASTNÉ ZDROJE A CUOZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 2334 139,89 2426599,30
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. -. Činnost Bezprostredne
Cislo . Cislo
.. Naklady Hlavná predchadzajuce
ucui ria

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu účtovné obdobie

a b c I 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 7914917 7914917 72660.11

502 Spotreba energie 02 18682,12 18682,12 18767,54

504 Predaný tovar 03 2436,60 2436,60 1053,61

SIl Opravyaudržiavanie 04 11761,61 11761,61 4992,71

512 Cestovné 05 48491,53 48491,53 41334,65

513 Náklady na reprezentáciu 06 22477,83 22477,83 27997,45

518 Ostatně služby 07 331804,87 3737,50 335542,37 402787,00

521 Mzdové náklady 08 405735,42 1260,09 406995,51 361364,70

Zákonné sociálne poistenie a zdravotné
09 132334,83 443,55 132778,38 135009,09

poistenie

525 Ostatně sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11 10496,72 10496,72 8737,76

528 Ostatné sociálne náklady 12

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnutetnosti 14 2790,33 2790,33 2790.33

538 Ostatné dane a poplatky 15 1 134,19 I 134,19 1273,39

541 Zmluvné pokuty a penále 16 7.20

542 Ostatnépokutya penále 17 6 102,86

543 Odpsanie pohradávky 18

544 Úroky 19

545 Kurzové straty 20 0,39 0,39 020

546 Dary 21 2278,64 2278,64 14146,09

547 Osobitné náklady 22 10856.16 10856,16 14419,01

548 Mankáaškody 23 1113,66

549 lnéostatné náklady 24 4755,87 4755,87 4241.64

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a
551 dlhodobého hmotného majetku 25 123813,22 1238 13,22 112979,02

Zostatková cena predaného dlhodobého
552 nehmotného majetku a dlhodobého 26

hmotného majetku

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 28

555 Náklady na krátkodobý íinančný majetok 29

556 Tvorba tondov 30

557 Náklady na precenenie cenných pap;erov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 984300 9843.00 7205,00

561
Poskytnuté príspevky organlzačným 33
zložkám

562
Poskytnuté príspevky inym uctovným

34 25973,40 25973,40 24004,00

563 Poskytnuté prispevky fyzickým osobám 35

Poskytnuté prispevky z podielu zaplatenej
36

dane

567 Poskytnuté prispevky Z verejnej zbierky 37

Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37 38 1242379,30 7877,74 1250257,04 1262987,02
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10 . ČisIo
Činnost Bezprostredne

Účtu Vynosy riadku Hlavná predchadzajuce

nezdaňovaná
Zdanovana Spolu účtovnó obdobie

b C 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39

602 Tržby Z predaja služieb 40 343746,00 9086.38 352832,38 324129.64

604 Tržby za predaný tovar 41 2879.20 2879,20 1790,20

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

612 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia matenálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpisané pohradávky 52

644 Úroky 53 90,51 90,51 118.41
645 Kurzové zisky 54 0.62 0.62

646 Prijaté dary 55 7700,00 7700,00 8000.00

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 lnéostatnévýnosy 58 6271.92 37.50 6309,42 1507.57

7 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku a dlhodobého hmotného majetku

652 Výnosy z dlhodobého lnančného majetku 60

653 Tržby z predaja cenných papierov a 61
podielov

654 Tržby z predaja materiálu 62

655 z krátkodobého finančného 63
majetku

656 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65

658 Výriosyz nájmu majetku 66 212.76 212,76 212.76

661 Pnjaté prispevky Od organizačných zložíek 67

662 Piljaté prispevky od mých organizácií 68 1000,00 1000,00 67415.52

663 Prijaté príspevky Od fyzických osób 69

664 Pnjaté členské príspevky 70 749065,00 749065,00 733614.31

665 Prispevky Z podielu zaplatenej dane 71

667 Prijaté prÍspevky z verejných zbierok 72

691 Dotácie 73

ůiivá trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 1107874.05 12215,84 1120089,89 I 136788.4 1
Výslecžok hospodárenia pred zclanenim

75 -134505.25 4338,10 -130167,15 -126198,61
r. 74 - r. 38

591 Daň z príjmov 76 17.07 911,00 928,07 1814,02

595 Dodatočné odvody dane z prijmov 77
Výsledok hospodáreniapozdaneni

r. 77))(+I-)
78 -134522,32 3427,10 -131095,22 -128012,63
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

POZNÁMKY
k 31.12.2019

PoznámkyůČ NUJ3-01 7

Za bezprostredne
predchádzajúce
účtovně obdobie od

mesac rok

[ofiJ 121011191

mesiac rok

LiJ I210hI8
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Účtovná závlerka:

X - riadna

-
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T N Ž ‘ Nil E ROV I I U LI I LL_____
Právna forma účtovnej_ednotky
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Sfdlo účtovnej jednotky
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PSČ Názov obce

181111J0171 IBIRIAITI1ISILIAI\‘IAI I I I I I I I I I I LI
Smerové Čisto
telefónu Čfsbo telefónu Člsbo faxu

10121 I LJL1 LJ9ióJVi10I4121 I I I I I I I I I I I

e-mail

IeIkloInIoimI±IkIeI@IslkIsTiT. IslkI J I I 1 I I I I I I I 1
Zostavené dňa Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam

zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostaveriie Štatutámeho orgánu alebo

04 04 2020 účtovri(ctva; ‚_— účtovnej závterky: Člena šiatutěrneho orgánu
účlovriej Jednotky
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[známky (Úč NUJ 3-01) I IČO ÍSID

Či. I Všeobecné údaje

Slovenská komora stavebných inžinierov(ďalejaj ako SKSl alebo komora) je nštitúcia s dlhoi‘očnou a bohatou hstónou Je nástupnickou organizáciou nžinierskej komory,
ktorá bota založená v roku 1913 V roku 1951 však bola zwšená a spolu S OU aj vtedajšie oprávnenia civIných technikov Cinnosť SKSI bota neskór znovu obnovená Zákoriom
Slovenskej národnej rady č 138/1992 Zb o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžnieroch.

Či. 1(1) (3) (5) Základné údaje

SKSIJe stavovskou organizáciou ktorá v súčasnosti zdwžuje viac ako 4800 aklivnych autorizovaných stavebných wižinieroy. Jej rady dopiia viac ako 1100 dohrovofných
členov, medzi ktorými možno nájst tak fyzické, ako aj právnické osob>‘ Clenstvo v SKSI sice vzniká na základe povinnosti Zo zákona, ale Volené orany a zamestnanc, SKSI sa
sna.žia, aby členova mai Zo svojho členstva aj určité výhody Teši nás preto. že povinni členovia po skončeni aktivnej pósobnosti pokračujú spolu s nami ako dobrovofni
členova Základné principy. ktorými sa SKSI nadi pn svoje) činnosti je kvalita, podpora, ochrana a česť

Či. (1) Meno a pnezvisko fyzickej osoby a‘ebo názov právnickej osoby. ktorá je zakladateíom alebo znaďovaleťom účlovnel lednotky, dátum založenia alebo znodenia
účtovnej jednotky

Meno a pnezvisko tyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladaterom alebo znadovatefom účtovnej jednotky:

zriadená Zákonorn Č 138/1992 Zb O autorizovaných archektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskoršich predpisov

Dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky:

01.06.1992

ČI. 1(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikatefskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva

Základnou úlohou komory je zdwžovat autorizovaných stavebných inžiníerov a dobrovofných čjenov komorj, podporovať a obhajovat ch práva ako aj profesné, sociálne a
hospodárske záujmy. Z podnikaterských činnosti SKSI realizovala reklamnú a propagačnú činnosť, prenájom vlastných priestorov a predaj tovaru v podobe publikácii a DVD.

Či. 1(5) lnformácia o organizáciách v zriaďovatefskej působnosti účtovnej jednotky

Čnnost organizácie zabezpečuje Úrad SKSI so sidiom v Bratislave. Reionálne kancelárie sidliace v mestách Bratislava, Tmava. Banská Bystrica Žilina. Košjce a
Administrativna kancelána v Trenč me

Či. I (2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mých orgánov
účtovnej jednotky

Štatutámy orgán: prof Dipl. Ing. Dr. Vladimir Benko, PhD ‚ - predseda SKSI (Od 17.04 2012— trvá)
Orgány komory sú:
a) Valné zhromaždenie
b) Predstavenstvo
c) Dozorná rada
d) Autorizačná komisia
e) Ebcká rada
1) Regionálne zduženia komory

Či. (2) lnformácie o členoch štatutárnych orgánov. dozorných orgánov a mých orgánov účtovnej jednotky. uvádzajú sa mená 3 priezviská členov šlatutárnych orQánov,
dozorných orgánov a nýd, orgánov účtovnej jednotky
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Či. 1(4) Priemerný počet zamestnancov, počet dobrovoľníkov

Ičo I3OI7j7I9IQ!2I2j ISID

či. 1(4) Pnememý prepočitaný počet zarnestnancov. a z toho počet vedúcich zanieslnancov 1ičtone1 ediiolky za bežné účtovně Obdobie a :a bezproslredne predchádzajúce

účtovně obdob,e Počet dobrovotnikov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dohrovotnikov, klon koriaI dobrovoln(Cku Činnost pre účtovnú ednolku počas bežného
Cičtosného obdobja a bezprostredne predchádzajúceho ŮČtovnéllo obdobia

Bezprostredne
Názov položky Beiné ůčtovnó obdob,e predchúdzajúce účtovné

obdobie

Priememý prepočitaný počet zarnestnancov 15 13

- z toho počet vedť,cich zamestnanco 1

Počet dobrovoinikov vyslaných účtovnou jednotkou

Počet dol)rovotnikov ktori vykonávali dobrovotnicku čnnosl pre Crčlovnú jednotku počas dčlovněho olxlobia 2 2

Či. Ii Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach

Či. 11(1) Nepretržité pokračovanie účtovnej jednotky

UČlovná závieilaje zostavená za predpokladu. že účtovná jednotka bude nepretržile pokračovat vo svojej Činnosti
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Poznámky (Úč NUJ 3O1)

Názov orgánu (loenů a priezvisko..) Druh orgánu spoločnosli

prof Dlpl lng Dr Vladimir BENKO. PhD. predseda SKS)

Ing. Ján PErRžALA 1 podpredseda SKS)

Ing Ladislav LEHOCKÝ podpredseda SKSI

Ing \ ‚lianrn HRUBQVČAK člen Predslavenstva SKSI

Ing. Ján JAKUBOV člen predstavenstva SKSI

Ing FrantAek LUŽICA člen predstavenstva SKSI

doc Ing Luboš MORAVČ1K. PhD Člen predstavenstva SKS)

Ing Jozef PÁLEŠ Člen predstavenstva SKS)

Ing Roris VRÁBEL, PhD Člen predslavenstva SKSI

Ing Vladimir VRANSKY člen predstavenstva SKSI

Ing Anton VYSKOČ člen predstavenstva SKSI

Ing. ř1arlair I3LOSARČÍK predseda Autonizačnej komisie

Ing. Miloš KEDROVIČ podpredseda Autorizačnej kornaie

lng Jozef ANTOL člen AutorizaČnej koniisie

Ing Bohumil BOHUNICKÝ člen Aulorizačnej kornisie

doc Ing. Michal BOŽIK, PhD člen Autonzačnej kornisie

Ing Karol DOBOSZ čten Autorizačnej kornaie

JUDr Lucia FALSOVÁ Člen Autorizačnej kornaie

Ing Ale‘ ander LIESI<OVSKY Člen Autonzačnej kornaie

Ing Fiantiek PALUŠKA Člen Autorizačnej kornaie

Ing Frantikel‘ PRIŠČAK Člen Autori:ačnej kornisie

Ing arch Eugen REHOROVSKÝ. PhD člen Autoni:ačrnej kornaie

Ing František SOLAR člen Autori2zičinej kornse

Ing Stavům Ir ŠOGANIČ člen AutorOačnej kornisie

doc Dr Ing Katarina ZI3ÚTO\‘Á Člen Autori:ačne( kornaie

Ing Adolf LUNEV predseda Dozornej rady

Ing lrnncrl BEKEČ Člen Dozomej rady

Ing Peter GEMERAN Člen Oozornej rady

Ing Alojz BOJDA Člen Dozome; rady

Ing Slanislav CHMELO člen Dozomej rady

Luborn(r KRAJČI Člen Dozornel rady

Ing Ján SEMANČÁK Člen Dozornej rady
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j Poznámky(Ůč NUJ 3-01) I
Či. 11(1) Účtovna jednotka bude nepretržite pokračovat vo svojej činnosti;

‘Ano

Ne

Ičo L310I717I9I012I21 ISID

Či. 11(2) Zmeny účtovných zásad a metód

Vůčtovnom obdobi nenastali zmeny účlovných zásada zmeny ŮČtovných metód s uvedením dóvodu týchto zmien a vyčislenim lch vplyvu na tlrraričnú hodnotu majetku,
záva:kov základného imania a výsledku hospodárenl3 účlovnej jednotky

Či. II (21 Zmeny úČtovných zásad a zmeny účtovných metůd S uvedenim dÓvodu týchlo zmien a vyčíslením ch vplyvu na ltnančnú hodnotu majetku, závázkov, základného
mania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Druh zrneny zásady alebo metódy I Dóvod zmeny Hodnota vPlyvu na prislušnú
položku súvahy

Či. II (3) Spósob oceňovania jednotlivých poiožiek majetku a záväzkov

Či. 11(3) Spósob oceňovania jednotlivých položek majetku a ZávaZkov

Popis položky Ocenenie majetku a závázkov Poznámka k oceneniu

Dlhodobý nehmotný majetné obstaraný kupou obstarávacou cenou

Dlhodobý nehmotný majetné obstaraný vlasinou Činnosrou
úČtovriá jednotka nemá pre túto položku
náplň

Dlhodobý nehmotný majetné obstaraný mým spůsobom Účtovná jednotka nemá pre túto položku
náplň

Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou obstarávanou cenou

DIlmodobý hmotný ma(etok obstaraný slastnou čmnnostou účtovná jednotka nemá pre túto položku
náplň

Olhodobý hmotný majetok obstaraný mým spósot)Om účtovná jednotka nemá pre tůto položku
náplň

Olhodoóý Iinančný rnajetok účtovná jednotka nemá pre túto polo!ku
náplň

Zásoby obstarané kúpou obslarávacou cenou

Zásoby obstarané vlasinou čmnnostou
účtovná jednotka nemá pre túto položku
náplň

Zásoby obstarané mým spósobom Ůčiovná jednotka nemá pre loto položku
náplň

Pohraclávky
pn vzniku menovmtou hodnotou, pn
odplatrmom nadobudnuti cenou obstararmma

Krátkodobý ltnančný majetné účtovná jednotka nemá pre túto položku
nčiplň

Časové rozlišenie na strane aktiv očakávanou menovitou hodnotou

Závázky vratane rezerv. dlflopisov, pěžmčiek 3 úverov menovltou hodnotou. Pil prevzati cenou
obstarávacou

Časové rozlišenie na strane pasiv očakávanou menovitou hodnotou

Oenváty
účtovná jednotka nemá pre loto položku
náplň

Majetolm a závazky z3l)e:pečeflé derivátmm ůčtovná jednotka nemá pre túto položku
náplň

IDlflodobý hmotný majetok

#j Dlhodobý hmotný majeiok:

Odpisový plán bol ovplyvflený týmmto skutočnostamni
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Či. 11(4) Spósob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čt. li(4 Spm3sob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

w‘j Dlhodobý nehmotný majetok odpisový plán účtovných odpisov vychádzal Z požmadavky zona Č. 431120020 Účtovnictve. Majetok Sa Odpisoval počas
predpotmladanej doby použlvanla zodpovedajúcej spotrebe budůclctm ekonomických úžitkov z niajetku Odpisové sadzby pre
účtovné a daňové odpisy dlho<lobého nehmotného majetku sa rovnajů.

odpisový plán účtovných odpisov sa zostavil mntemým predpisom, v ktorom sa vychád:aio Z predpokladaného opotrebenia
zaradovaného majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho použivania ličtovné a daňové odpisy sa nerovnajú

odpisový plán ůČtovných cdpmsov 53 zostavil mntemým predpisom, V ktorom Sa vychádzalo Z metód použivanýcfl pn vyčislovani
daňových cmdpisov Učtovné a daňové odpisy Sa rovnajÚ.
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Poznámky (Úč NUJ 30l> čo ISID

Spósob :ostavenl3 odpisového plánu pre jednothvé dwhy dlhodobého nehmotnéro a hmotného majetku

Druh majetku Doba odpisovania Sadzba odpisov Odpisová metóda

Dlhodobý nehmotný niajetok - sottvér 6 rolrov útovné odpisy daňové odpisy rovnomeme

Dlhodobý hmotný majetok - stavby 20 rokov útovně odpisy daňové odpisy rovnomeme

Dlhodohy hmotný maetok - SHV a SHV 4 roky ttovné odpisy daňoé odpisy rovnomeme

Dlhodobý hmotný majetok - SH\ a SHV 6 rokov útovné odpisy: daňové odpisy rovnomeme

Či. Ii (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku

Či. II (5) Zásady pre zohtadnenie zníženia hodnoty majetku Uvd:a sa. či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a íezenw

Pn zniženi hodnoty majetku účtujeme v pripade pohtadávok z titulu neuhadených členských prispevkov a zápisného tvorbu opravnej položky vo výške hodnoty pohťadávky.
SKSI účtuje tvorbu zákonných rezerv na nevyčerpané dovolenky a na overenie účtovnej záverky auditorom

Či. Iii lnformácie, ktoré dopÍňajú a vysvetrujú údaje v súvahe

Či. Iii (1) Prehľad o dlhodobom majetku

a) prehrad O ohodoborn majetku podia poloiek tohlo maJetku v členeni podia položiek súvahy. uvádza sa stav dhodobého majetku v prvotnom ocenenj na začiatku bežného
účtovného obdohia. prirastky. úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
b) prehtad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podia jeiotIivých položiek tohto majetku v členeni podia potožiek Súvahy, uvúdza sa stav oprávok 3 opravných
položiek k dlhodobému maJetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prirastky a úbytky počas bežného ůčtovného obdobia a zostatok na konci bežného ŮČtovrého
ohdobia.
c) prehíad o :ostatkových cenách dlhodohého majetku na zač atku bežnéflo účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia

Či. iii (1) a) až c) Prehľad o dihodobom nehmotnom majetku

Či. III tli Prehfad o dlhodobom nehmotnom majetku

a až c) Pohyb obstarávacicfl cien. oprávok. opravných položiek a prehrad zostatkových cien dihodobého nehmotného majetku - bežné obdobie
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{PomámkYčNu301) IČO ISID

Nehmotné Obstaranie Poskytnuté
výsledky z dlhodobého preddavky na

Dlhodobý nehmotný majetok vývojovej a Ostatný dlhodobý nehmotného dlhodobý
obdobnej činnosti Sottvh Oceniterné prava nehmotný majetok majetku nehmotný majetok

Riadok súvahy. 003 003 005 006 007 008

Prvotnó oceneme

Stav na zaiau bežného útovného
72 922 12 133 85 055obdobia

Prratky 17588 17588

Úbytky 12 133 12 133

Presuny

Stav na konci bežn4ht tovného
OO 510 90 510obdobia

Oprávky

Stav na začiatku bežného útovného
29 940 29 940

obdobia

Prirasty 14456 14 4515

Úbytky

Stav na konci bežriého útovnóho
44 398 44 398obdobia

Opravné položky

Stav na zaČatki bežného útovného
obdobia

Prrastky

Úbytky

Stav na konci bežného ú.tovnétio
obdobla

Zostatkov3 hodnota

Stav na za.iatku bežn4Io útovného
I 12 133 87 249

obdobia

Stav na konci bežného útovniho
48 114 48 114

obdobia

Či. iii (1) a) až c) Prehľad o dihodobom hmotnom majetku

Či. III (1)Prehradodhodobom hmotnom majetku

a) až c) Pohyb obstarávacich cien, oprvok, opravných položiek a prehrad zostatkových cien dlhodoběho hmotného majetku - bežné obdobíe
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J Poznámky (úč NUJ 3-01)

Či. III (8) Významné položky pohľadávok

Č. Iii (8) Opis ‘jznan1ných pohfadvob v rtadva:nosti na po(ožkj súvahy a v ěleneni na pohíadávký za hlavnú ne:daovanú iinnost. zdaňooanú činnosť a podniateľskú
činnost
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1č0 j3J0J7J7J9J0J2)2J /S(D

Samostatne Drobny a Poskytnute
hnutetně Penlovatersk ontatný Obstaranie reddavky fl.

timeleckó cd a sŮbory ó celky Ziktadne dlhodobý dlhodobho dlhodobý

Olhodoby hmotný majetok dlela a hnulefných Dopravné trvalých lido a ťain hmotný hmotného hmotný Spolu

Pozemky zbiediy Stavby veci prontnedky porastov zvierati majetok majetku majetok

Riadoksůvahy. 010 011 012 013 01.0 015 OlG 017,018 019 020

Prvotně ocenene

Slav na zaČatlcu bezneho
27 540 I 297 232 381 728 I 045 007

uctovneho obdoba

Pr-asky 35 234 II 173 48 407

Ubytky

Presjny

Stav na koc be2nv‘o
27 848 I 202488 32 888 I 003 014

Lctovreho obdoba

Oprivky

Stav n za.t,atku bežné1o
848 157 135 445 992 803

uctovneho obdob

Prastky 54820 44731 109357

Úbytky

Stav na korc, bvnÓho
910 733 tBl 177 091 950

ucto.neho obdoba

Opravně položky

Stav na z33lbu težnv

ů3tcoriého obdoba

Priratky

Úbyy

Stav na kolcs bežného
óčtovněho obdoba

Zostatkovi hodnota

t3vn3zač3tkvbežner 27849 411 075 225200 554003
cctovnvho obdob

Stav na bon bežnéro
27848 381 883 722

uctovneho obdoba

Či. lil (3) Informácie o spósobe a výške poistenia dlhodobého majetku

Či Iii (3) Infornicle O spósobe a uške poistenla dlhodohého nehmotného a hmotného majetku

Dthodobý majetok Spůsoh poístenia Hodnota BO Hodnota PO

Ailiartz - S)ovenska poisťoa. a.s - Poistene

Budov‘j SKS) + stroje + zanadenie majetku a strojov. veobecne1 zodpovednosu za 2 709 2 709
škodu

I
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Pozm)mky (Úč NUJ 3-01) I

Či. lil (13) Rozdelenie účtovného zisku aiebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Hospodársky výsledok za rok 2018 bol preúčtovaný na analytický účet 428 119— Newisponadaný výs(edol hospodarenia rok 2019 - za rok 2018

Či. lil (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Či lil ((3 Vysoorladanle úČtovne stratý Z minulého úČtovnÉho obdohia

Názov položky Bezprostredrie predchádzajůce účtovné obdobie

Účtovni strata 128 012

Vysporiadanie účtovnej straly

Zo zálJadneho imanla

Z re:ervnho tondu

Z fondu tvoreného Zo zisku

Z ostatných fondův

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysponadaného výsledku hospodárenia minulých rokov 128 012

mé

Či. III (14) Cudzie zdroje

Čl. lil (14) a) Tvorba a použitie rezerv

Čl lil (1413) Tvorba 3 pouŽite rezerv

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2OI9 83

Ičo 13101717191012121 ISID

Opis polokky hoo
Prirstky Úbytky Pre:ny Stan:kono,b.in.ho

hnaní. a fondy

Zakiadn mani.. z toho 003 2 022 474 2 322 474

- nadan4 man,. v nJdiC,,

okldy zak!adatéO

- pnonln majetok 2 022 474 2 022 474

FOnd tot.né podl3 osototneho predptsu 084

Fond r.prodoko. 005

Oceňovac,e ‘OZ1iey z pr,cenen,a mayelšu a zivazkOv 000

O.ňcoo,. ood,y z or.c.ne‘oa kapt.ioích ůastin 007

Fondy to zisku

Reze-ný fond 068

Fondy tooené zo sfo 070

OntaOte fondy 071

ieoySposdany ýsedok hosodmn,3 mnLyn Ol 072 110 545 -129 012 -17 487

Výsl.dok hospoO ei.n za ú o-nó odobte 073 -129 012 131 085 128 012 -131 085

Spolu 2 005 007 131 099 I 873 912
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[u1á1kY (Úč NUJ 3-01) iČo ISID

Stav na zaěiatku
Zrušenie alebo stav na konci beinéhPredpokladarrý rok

benóho úétovného Tvorba rezerv Použitie rezervDruh rezervy použitu rezervy znizenle rezerv útovneho obdobiaobdobia

Jdnodrve druhy krtkodobýclr zákonných rezerv 2020 8 841 14 23 8 841 14 g23

Jednotivé druhy dlhodobýc1 zákonných rezerv

Zkonnó rezervy spolu 8 €41 14 923 8 631 14 923

Jednotrvé druhy krátkodobých ostatných rezerv 258 450 258 450

Jednotné druhy dthodcbých cstatrrých rezerv

Oststné rezervy spolu 258 450 258 450

Rezervy spolu z 267 091 14 923 8 641 273 373

Či. III (14) c), d) Záväzky do lehoty a po lehote splatnosti a v členení podľa položiek súvahy

Či. III (14) c), d) Závazky do lehoty a po lehote splatnosti av členeni podfa položiek súahy

Stav na konci bežn h
Stav na konci bezprostredne

Druh zavazkov účtovného obdobia predchádzajúcehoúčtovného

Závazky po lehote splatnosti

Závzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dolou splatnosti do jedného roka 71 780 65 938

Krátkodobě záväzky spolu 71 780 65 938

Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov vrá tane

Zaväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako pat rokov

Dlhodobé záväzky spolu

Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 71 780 65 938

Či. III (14) e) Záväzky zo sociálneho fondu

Čl. lil (14(e) Závázky zo socilneho fondu

Sociálny fond Hodnota BO Hodnota PO

Stav k prvému dňu účtovně ho obdobia 3 661 3 693

Tvorla na tarchu nkladov 1 353 1 189

Tvorba zo ZISkU

Čerpanie 2 127 I 221

Stav k poslednému dňu účtovněho obdobia 2 887 3 661

Čl. III (15) Časové rozlíšenie výnosov budúcich období

Či. III (15) Významné položky časového rozlišenia výnosov budúcich obdobi
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IČO ISID

ľ Položka výnosov Hodnota BO Hodnota PO

[ prijaté dary 7 700 8 000

Čl. IV (4) Fnančné výnosy a kurzové rozdiely

Čl IV 14) inanČn4 vynosy 3 kurosé ro:diely
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Poznámky (ŮČ NW 3-011

Stav na konci

Položky výnosov budúcich období z důvodu bezprostredne Stav na konct bežného
Prirastky Úbytky

predcttádzajúceho účtovného obdobia
účtovnóho obdobia

be:Ůdplatne nadobudnutého dlhodobého majetku

dihodobého majetku otistararěho Z dotácie

dlhodobého niaetku obstaraného : flnančného daru

zostatku doticIe Zo št3tneho rozpočtu alebo: prostriedkov
Európskej ůnie

zostatku dotácie Z ro:poČtu obce alebo z rozpočtu vy8šieflo
ú:enlneflo celku

zostatku grantu

zostatku podielu :aplzttenej dane

dihodobého majetku obstar3néflo z podielu zaplatenej dane

nepoužiteho spoit:orskeho

dlhodohého rnaetku obstaraného :0 spon:orskehů

členské pr)spevky tykajúce sa budúceho úČtovnho obdobia 80 051 1013 114 80 051 106 114
uhradens v ))eŽrorn účtovnom obdob)

Či. IV lnformácie, ktoré dopÍňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

ČI. IV (1) Tržby za vlastné výkony a tovar

Či IV(l) Ti-žbyza vlastně vkonj atosar - opis, hodnota hIaných druhov výrohkov, služieh hlavnejčirtnosti, podnkaterejčinnost

Opis tržby Druh výrobku, služby, podnikaterskej činnosti Hodnota BO Hodnota PO

Tržby Z predaja služieb - elektronické ro:poslanie 2 386 I 626Podnikatetsli3 Činnost:
ponuky

Tržby z predaja siužieb - reklamné zmluvy. 3 5QQ 4 56QPodnikatelská Činnost sponzorské zrnluvy

Podnikatelska Činnost: Tržby: predaja služieb- najomne prenájom 2 360 4 430

Tržby za predaný tovar - odborné publkácie SKSI
Podnikaterska činnost 2079 1790

DVD

Hlasná Činnost Tržby z predaja služieb - zápisné 30 387 33 562

Hlasná Činnost Tržby: predaja služieb - sliüšky ASI. SV.SO, EHB 162 616 147 960

Hlasná Činnost Tržby z predaja služieb - semináre ASI, SVSD, EHB 86 330 69 610

Hlasná Činnost. Tržby Z predaja služieb - llostujúci ASI, SV, SD 32 820 30 970

Hlasná Činnost. Tržby z predaja služieb - STN 6 900 6 540

Tržby: predaja služieb - účastnicke poplatky na
16 761 17 374Hlavná Činnost. šbolenia, semináre a konferencie

Hlasná Činnost: mé ostatrré výnosy 6 309 1 507

Hlasná činnost‘ Prijté členské prispevky ‘ ASI 615 525 1301 663

i-llavná Činnost: Prijaté Členské prispevky - dobrovotný Členovia 133 540 131 951

Či. IV (2) Prijaté dary, osobitné výnosy, zákonné poplatky a mé výnosy

Či. IV (2) Pri)31É dary, osobitné výnosy. :ákonné poplatlry a ině výnosy
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Či. Vl Ďalšie informácie

ičo I3i0779I0I2I2I ISID

Či. Vi (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
závierka a dňom jej zostavenia
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[ Poznámky (Úč NUJ I
Opis položky Hodnota BO Hodnota PO

Finančně výnosy, z toho:

- Kurzové zisky, z toho:

Kurzové zisky ku dňu, ku klorérnu sa zostavuje účtovná závierka 1

- Ostatně znamrĺé položky Iinanných výriosov. z toho:

Či. IV (5) Významné položky nákladov - náklady na ostatné služby, osobitné a mé ostatné
náklady

Či IV (5) Významné položky nkIadov - náklady na ostalné služby. osobitné a mé ostatné náklady

Významná položka nákladov Hodnota BO Hodnota PO

náklady na kanceláriu a matená) na skúšky odbomel spósohilosti 21 065 23 944

drobný dlhodobý halotrrý maetok 30 287 15 762

literatúra a periodiká 19 112 21 774

spotreba energie 18682 18767

cestovné 48491 41 334

Náklady na reprezentáciu 22 477 27 997

komunihačnó služby 41 424 33 008

ekonomické Účtoyné a auditorské služby 34 769 52 113

Produkčně a technicko organizačně služby 15 086 39 174

elektronický pristup k STN 97 196 91 828

Strava aktivit SKS) 35 482 43 704

Sottvér, licencie 13 845 13 822

mzdové náklady 290 132 253 780

dohody 73 578 67 086

náhrady za stratu času 43 283 40 497

zákonné sociálne a zdravotně polsterrie 135 028 135 009

dary 2278 14 146

ceny SKS) 4 725 8 198

odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku 123 813 112 979

tvorba a zúČtovanie opravných položiek 9843 7 205

poskytnuté prispevky mým účtovným jednotkám 25 973 24 004

Či. IV (8) Náklady vynaložené na overenie účtovnej závierky audítorom

Či IV (8) Náklady vynaložené na overenie účlosnej záverky auditorom

Jednotlivě druhy nákladov za Hodnota

overenie účlovneJ závmerky 3 400

uiSťovacme auditorské služby okrem overerna účtovnej záverky

dařmově poradenstvo

ostatné neauditorské služby

Spolu 3 400
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Poznärnky (Úč NUJ 3-01) čo íSD

ČI VI (5) Vý:narnné skutočnost, ktoré nastali rnedzi dňorn, ku ktorérnu sa zostavuje účtovn záverka a dňoni jej zostavenia

Pod vplyon1 mmoriadnej stuäcie v SR vyvolanej viwsom COVID19 srne prehodnot šetk inforniácie, ktoré sme malf k dspozicii ku dnešnému dňu a sme presvedčeni. že
Z dlhodobej perspektivy je SKSI schopná nepretržite pokračovať v činnosti
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31.12.2019

samosprávnej stavovskej právnickej osoby

Slovenskej komory stavebných inžinierov

Mýtna 29, 811 07 Bratislava



Správa nezávislého audítora

Štatutárnemu orgánu samosprávnej stavovskej právnickej osobe

Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor
Uskutočnila som audit účtovnej závierky spoločnosti Slovenská komora stavebných inžinierov
(„Spoločnost“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
metód a d‘aľšie vysvetl‘ujúce informácie.

Podl‘a mójho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz fnančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému
dátumu podl‘a zákona č.43 1/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardmi ISA. Moja zodpovednost‘
podl‘a týchto štandardov je d‘alej opísaná v odseku Zodpovednost‘ audítora za audit účtovnej
závierky. Od Spoločnosti som nezávislá v súlade s etickými požiadavkami, ktoré sú relevantné pre
mój audit účtovnej závierky podľa slovenského zákona o štatutárnorn audite a v súlade s Etickým
kódexom audítora SKAU a naplnila som aj ostatné zodpovednosti v súlade s týmito požiadavkami
zákona a v súlade s etickým ködexom. Som presvedčená, že audítorské dókazy, ktoré som získala,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre mój názor.

Zodpovednosť štatutárneho oránu za účtovnú závierku
Statutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý
a verný obraz podl‘a zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na
zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu
alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Spoločnosti nepretržite pokračovat‘ vo svojej čimiosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, pokiaľ nemá v úmysle Spoločnost‘ zlikvidovat‘ alebo ukončit‘
prevádzku alebo nemá inú reálnu možnost‘.

Zodpovednost‘ audítora za audit účtovnej závierky
Mojou zodpovednost‘ou je získat‘ primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dósledku podvodu alebo chyby, a vydat‘ správu audítora, vrátane
názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný



podl‘a medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také

existuj ú. Nesprávnosti móžu vzniknút‘ v dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považuj Ú

vtedy, ak by sa dalo odóvodnene očakávat‘, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvnit‘

ekonomické rozhodnutia používatel‘ov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podl‘a medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu

uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

• Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v

dósledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na

tieto riziká a získavam audítorské dókazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie

základu pre mój názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je

vyššie ako toto riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže zahřňat‘ tajnÚ dohodu,

falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

• Oboznamujem sa s internýrni kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnút‘

audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na
efektívnost‘ interných kontrol Spoločnosti.

• Hodnotím vhodnost‘ použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranost‘ účtovných

odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.

• Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad

nepretržitého pokračovania v čirmosti a na základe získaných audítorských dókazov záver o

tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalost‘ami alebo okolnost‘ami, ktoré by
mohli významne spochybnit‘ schopnost‘ Spoločnosti nepretržite pokračovat‘ v činnosti. Ak
dospejem k záveru, že významná neistota eXistuje, som povinná upozornit‘ v mojej správe
audítora na súvisiace informácie uvedené v Účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie
nedostatočné, modifikovat‘ mój názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dókazov
získaných do dátumu vydania mojej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však
móžu spósobit‘, že spoločnost‘ prestane pokračovat‘ v nepretržitej činnosti.

• Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej
uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti
spósobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k d‘alším požiadavkám zákonov a mých právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzaju vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podl‘a
požiadaviek zákona o účtovníctve. Mój vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzt‘ahuje na
mé informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom Účtovnej závierky je mojou zodpovednost‘ou oboznámenie sa s informáciami
uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade
s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získala počas auditu účtovnej
závierky. alebo sa inak zdajú byt‘ významne nesprávne. Posúdila som, či výročná správa Spoločnosti
obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu Účtovnej závierky ‚ podl‘a mójho názoru:

• Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou
závierkou za daný rok,

• Výročná správa obsahuje inf‘ormácie podľa zákona o účtovníctve.



Okrem toho ‚ na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získala
počas auditu účtovnej závierky, som povinná uviest‘, či som zistila významné nesprávnosti vo
výročnej správe, ktorú som dostala pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti
neeXistujú zistenia, ktoré by som mala uviest‘.

Dátum správy: 11.júna 2020

Ing. Soňa Smejkalová
Tichá 5
92101 Piešťany
Císlo licencie SKA U 744

Podpis
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