
IKS)1



Obsah

_________________________________________________

Li

Príhovor predsedu SKSI 3

ZÁKLADNÉ NFORMÁCIE O NAŠEJ KOMORE
Kto sme a čo robíme 4 L
VoLené orgány SKSI 6
SLovenské odborné sekcie SKSI - predsedovia 10
Zamestnanci Uradu SKSI 11
Zamestnanci regionáLnych kanceLárií SKSI 12

ČLENOVIA SKSI
Porovnanie počtu č[enov za roky 2019 a 2020 13
Autorizovaní inžinieri v jednotLivých regionáLnych združeniach SKSI k 31.12.2020 14
DobrovoLní čI.enovia - fyzické osoby podL‘a jednotLivých regiónov v roku 2020 15
Dobrovo[ni čLenovia pravnicke osoby pod[a jednot[ivych regíonov v roku 2020 16
Autorizovaní inžinieri podl‘a autorizačných kategórií v jednotLivých regiónoch 17 [
ČINNOSŤ KOMORY V ROKU 2020
Správa predsedu SKSI o činnosti a hospodárení komory 18 fl
Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI 21
Správa z činnosti Dozornej rady SKSI 23
Správa z činnosti Discipl.inárnej komisie SKSI 24
Správa z činnosti Etickej rady SKSI 25
Podnety na čI.enov SKSI doručené komore v roku 2020 26

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
Regioná[ne združenie SKSI BratisLava 28
Regioná[ne združenie SKSI Trnava 36
RegionáLne združenie SKSt Trnava - Administratívna kanceLária Trenčín 40
RegionáLne združenie SKSI Banská Bystrica 41
RegionáLne združenie SKSI ZiLina 45
Regioná[ne združenie SKSI Košice 51

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI 54
Súvaha: Aktíva, Pasíva, Výkaz ziskov a strát 54
Učtovná závierka 60
Výrok audítora 78

E
L

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 2



Vážení členovia, vážené dámy, vážení páni,

rok 2020 máme za nami. Aký bol? Asi sa všetci
zhodneme, že bol, náročný. Mnohých z nás zasiahla
koronakríza, ktorá mala a stále má nepriaznivý dopad
nielen na stavebníctvo, ale na celú našu spoločnosť.

Aký bol rok 2020 pre SKSJ? Naše odvetvie stagnovalo
a každý z nás pocítil viac alebo menej dopady pandémie
na svojej práci. SKSI sa snažila byt‘ počas celého roka
dobrým partnerom pre svojich členov. Aj ked‘ nám
situácia nedovol‘ovala stretávat‘ sa osobne, o to viac sme
toto obdobie využili na komunikáciu s novou vládou
a Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Chceme byt‘ stále silným partnerom pre
členov a prispiet‘ našou odbornost‘ou a
k čo najl.epším podmienkam na trhu, a
snažili počas celého roku 2020.

‘sobné stretnutia sme presunuli do online priestoru, kde sme pracovne rokovali a vzdelávali sme
3šich členov prostredníctvom odborných seminárov a konferencií. Vytvorili sme vzdelávací portál

ERUDIO 2020, kde zverejňujeme video prednášky zo seminárov a konferencií a výhodou je najmä
‘utočnost‘, že sú prístupné aj pre členov, ktorí sa nemohli zúčastnit‘ online prenosu.

1ie všetky naše aktivity sme však mohli nešit‘ online. Skúšky, členské schčdze a Valné
‘iromaždenie sme usporiadali prezenčne v súlade 50 zákonom a pri dodržaní všetkých aktuálnych
ariadení vlády a hygienických opatrení.

a 19. septembra 2020 sa konalo Valné zhromaždenie SKSI, na ktorom si novozvol.ené
;edstavenstvo komory predsavzalo do roku 2022 predovšetkým posilnit‘ informačné systémy
omory, zabezpečit‘ lepšiu informovanost‘ pre svojich členov o aktivitách komory, ktoré im majú
/t‘ prínosom a priniest‘ im viac podpory priamo do ich kancelárií.

v roku 2020 sme pokračovali v začatých aktivitách a rozvíjal.i ich, či ide o oblast‘ vzdelávania
ebo sme poukazovali na problémy v stavebníctve a prinášali riešenia, aby stavby na Slovensku

)o[i kva[itné a bezpečné. Chceme stále prinášat‘ aktuálne témy a spoločne o nich diskutovat‘.
“ mi ct‘ou, že spolu tvoríme SKSI a dovol‘te mi pod‘akovat‘ sa vám všetkým členom

spolu prácu.

L
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Príhovor predsedu SKSI
U,

dimír Benko, predseda SKSI

vládu, našich
skúsenost‘a mi
o to sme sa



Základné informácie o komore

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKS 1)

Ĺ
Sme inštitúcia s dhoročnou
a bohatou históriou, nástupnicka [1

organzácia Inžinierskej komory,
ktorá bol.a založená už v roku 1913.

SKSI je samosprávnou stavovskou
organizáciou, ktorá k 31.12.2020
združovaIa 4876 autorizovaných
stavebných inžinierov a 1330
dobrovoL‘ných č[enov (fyzické
a právnické osoby).

ZákLadnými princípmi, ktorými sa
SKSI riadi pri svojej činnosti, sú
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 aj oprávnené záujmy
spoLočností.

Sme č[enom Európskej rady inžinierskych
kom6r ECEC (www.ecec.net), Európskej
rady stavebných inžinierov ECCE
(www.ecceenineers.eu) a Medzinárodnej
federácia mestského inžinierstva IFME.

E

Foto SKS Sid[o Uradu SKSI v Bratis[ave
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Základné informácie o komore

SKS! na zákLade zákona č. 138/1992 Zb. organizuje
a vykonáva autorizačné skúšky, skúšky odbornej
spösobiLosti 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 osób a Evidenciu odborne
spósobil.ých osöb na výkon činnosti stavbyvedúci
a stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov.

Uznáva odborné kva[ifikácie pre povolanie
autorizovaný stavebný inžinier a vyjadruje sa
k uznávaniu odborných kva[ifikácií pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozora pre energetickú
certifikáciu. SKS! v spoLupráci so Statistickým úradom
SR zabezpečuje administratívne úkony potrebné pre
pride[enie, opätovné prideLenie, pozastavenie a[ebo
zánik CO, ako aj so zmenou údajov súvisiacich
s vykonávaní m povo[ania autorizovaných inžinierov
ako s[obodne povolanie SZCO SKSI je opravnena
osoba aj na zabezpečenie výpisu z registra trestov

‚ ‘ Slávnostný stub autorizovaných inžinierov,pre uchadzacov na skusky. BratisLava

Na ceLos[ovenskej aj regioná[nej úrovni aktívne spoLupracuje s verejným aj súkromným
sektorom. Zapája sa do vzdeLávacích 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. SKS! je čLenom Európskej rady inžinierskych
kom6r ECEC, Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a Medzinárodnej federácie
mestského inžinierstva IFME.

V rámci ce[oživotného vzdeLávania a pre odbornikov v obLastí stavebníctva organizuje
odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov. Súčast‘ou vzde[ávacích
aktivit sú aj Legislatívne semináre pred skúškami. Podporuje stredné a vysoké škoLstvo
na SLovensku za účeLom zvýšenia kvality a počtu záujemcov o štúdium v odboroch
prisLúchajúcich k stavebníctvu.

Podporou vydávania odborných pubLikácií, 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.
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Predstavenstvo SKSI

prof. DipL. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda

Ing. Ján Petržal.a - 1. pod predseda

Ing. Ladislav Lehocký - podpredseda

Ing. ViI.iam 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 28.5.201 9, a od 03.09.2020)

JUDr. Lucia Falbová

Ing. Miloš Kedrovič

Ing. Alexander Lieskovský

Ing. František Pa[uška

Ing. František Priščák

Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.

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

Ing. František Solár

Ing. Slavomir 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

Ľubomír 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. Ladislav Rajczy

Základné informácie o komore
I

Členovia volených orgánov SKSI v roku 2020 (do 19. septembra 2020)
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lZákladné informácie o komore

Členovia volených orgánov SKSI v roku 2020 (od 19. septembra 2020)

Predstavenstvo SKSI

prof. Dip[. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. predseda
Ing. Ján Petržala - podpredseda
Ing. Ladislav Lehocký - podpredseda

doc. Ing. Luboš Moravčík, PhD. - podpredseda
Ing. ViLiam Hrubovčák

Ing. Ján Jakubov

Ing. Erik Hrnčiar

Ing. Jozef Páleš

Ing. Boris Vrábel., CSc.

Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Anton Vyskoč

Autorizačná komisia SKSI
Ing. Ján Tomko- predseda

Ing. Jozef Antol. - pod predseda
Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD. - podpredseda
Ing. Bohumil. Bohunický

JUDr. Lucia Falbová

Ing. Pavel. Filip

Ing. Slavomír Hankovský

Ing. Miloš Kedrovič

Ing. Ján Kollár

Ing. František Pa[uška

Ing. Peter Rastocký

Ing. S[avomír Šoganič

Ing. Daniel. Urbanovič

doc. Dr. Ing. Katarina Zgútová

Disciplinárna komisia SKSI

Ing. Vladimír Hanzel. - predseda
Ing. Martin Hromják - podpredseda

Ing. Marián Ďurica

Ing. Bohumil. Heis

Ing. Martin Kozák

Ing. Marian Kubiš

Ing. Ivana Šubjaková

Dozorná rada SKSI

Ing. Adolf Lunev - predseda
Ing. Imrich Bekeč- podpredseda
Ing. Peter Gemeran

Ing. Alojz Bojda

Ing. Stan is[av Chmelo

Ľubomír Krajči

Ing. Ján Semančák

Etická rada SKSI

Ing. Ivan Va[ušiak -predseda
Vlastimil Búry - podpredseda

Ing. Anton Letko, MBA
Dušan S[ašt‘an

Ing. Peter Tegza

doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Ing. Ladislav Rajczy

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O2O 7
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Základné informácie o komore

WIžIÁVV
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doc. Ing. Luboš MORAVČÍK, PhD. Ing. Jozef PÁLEŠ
čLen Predstavenstva člen Predstavenstva

Ing. LadisLav LEHOCKÝ
podpredseda SKSI

Ing. Anton VYSKOČ
člen Predstavenstva

‚L
U
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Predstavenstvo SKSI (do 19.9.2020) ‚J

prof. Dipt. -Ing. Dr. VLadimír BENKO, PhD.
predseda

Ing. Ján PETRŽALA
1. podpredseda

S

Ing. Viliam HRUBOVČÁK
člen Predstavenstva

Ing. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva

Ing. František LUŽICA
čLen Predstavenstva

iIIIIÁ“
‚J
L
[
EIng. Boris VRÁBEL, CSc.

člen Predstavenstva
Ing. VLadimír VRÁNSKY
čten Predstavenstva



IZákladné informácie o komore

Ing. Ladislav LEHOCKÝ
podpredseda

Ing. Anton VYSKOČ
člen Predstavenstva

Ing. Boris VRÁBEL, CSc.
člen Predstavenstva

Ing. Erik HRNČIAR
člen Predstavenstva

Ing. Vladimír VRÁNSKY
člen Predstavenstva

‘SKSIVÝROČNÁSPRÁVA202O 9

dstavenstvo SKSI (od 19.9.2020)

Ing. Ján PETRŽALA
podpredseda

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

IL

doc. Ing. Luboš MORAVČÍK, PhD.
podpredseda

Ing. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva

2
Ing. Jozef PÁLEŠ
člen Predstavenstva



Základné informácie o komore
fl
[1Odborné sekcie SKSI

Každy z čLenov SKS! ma možnost byt aktivny aj prostrednictvom odbornej sekcie
na celoslovenskej aj regionalnej urovni Odborne sekcie združuju č[enov SKS!
na základe ich odbornej príslušnosti, sú zodpovedné za prípravu celoživotného
vzde[ávania pre autorizovaných inžinierov a ostatných členov SKS!, spolupodieĽajú sa
na propagovaní č[enov SKSI - v sú[ade so smerovaním SKS!, ktoré stanovuje Valné
zhromaždenie SKS! a Predstavenstvo SKS!.

Odborné sekcie sledujú vývoj právnych predpiso 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 sekcií, ktorých
navrhujú predsedovia krajských odborných sekcií. Vymenúva a odvokáva ich
Predstavenstvo SKS!.

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Edita CMÁRKOVÁ

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo Ing. Ján TOMKO
a uzemne p[anovanie

Statika stavieb doc Ing Štefan GRAMBLIČKA, PhD
(do 6 2 2020 Ing Jan Kysel)

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter GEMERAN [
Technické vybavenie stavieb: Ing. Alexander LIESKOVSKÝ

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Lubos[av JÁNOŠ

Elektrotechnické zariadenia stavieb: !ng. Matej VEVERKA

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Ondrej SOVA

Slovenská prierezová odborná sekcia doc. Ing. Milan NIČ, PhD.
Expertízy stavieb

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 10
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IZákladné informácie o komore

L Zamestnanci Uradu SKSI

Urad SKSI zabezpečuje administrativnu, orgarnzačnu a persona[nu agendu SKSI,
Zaroveň zabezpečuje ceLosl.ovensku komurnkaciu s čkenmi SKSI, podporuje činnost
regionáLnych kance[ári a vyvija aktivity smerom k štátnej, verejnej
a sukromnej sfere, tak aby bo[i chranene zaujmy č[enov SKSI
Na zak[ade odsuh[asenych projektov z Predstavenstva SKSJ zabezpečuje d[hodoby
rozvoj SKSI, aby bo[a dosiahnuta efektivna hospodarnost s prostriedkami SKSI

riaditel‘ Úradu SKSI:
Ing Martin HLINKA

Sekretariat Uradu SKSI
Michelle MIKEROVA
Nikola STRUHAROVA (od 13.7.2020)
Mgr Mana MATUŠKOVA (do 31 7 2020)

Ekonomicka a mzdova agenda, tlač Pravne zaležitosti, legislativa,
noriem STN stažnosti
Ing Roman ŠUN Mgr Veronika HOSPUDKOVA
Ing Viktoria DAVIDIKOVA

Ú
Databázy a uznávanie odborných Autorizácia, odborné skúšky
kvalifikacii:

‚ a poistenie:
Martina KOTLAROVA Ing. Mária OLŠAKOVSKÁ

Vzt‘ahy s verejnostou a ‚marketing: Vzdelávanie:
Mgr. Katarina HODOROVA Mgr. Zuzana GIGAC

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 11



Zamestnanci regionálnych kanceiári í SKSI

Regioná[ne kance[árie zabezpečujú úzky kontakt s č[enmi SKSI, organizujú
vzde[ávacie aktivity, odborno-prezentačné semináre, sú škoUacimi miestamí pre
skúšky, spo[upracujú s Uradom na projektoch, sú prvým kontaktom s
potencioná[nymi čtenmi a uchádzačmi o skúšky odbornej sp6sobi[osti. Zároveň
poskytujú priestory pre odborné aktivity čkenov RZ SKSI.

ing. Ingrid MOKOOVÁ
Regioná[na kanceLária
Bratis[ava

Jarmila KOMŇAŤANOVÁ, DIS.
RegionáLna kance[ária
Trnava

Základné informácie o komore
Li

Í1

r

ji

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
Administratívna kance[ária
Tren Čín

Zuzana PAROBEKOVÁ
RegionáLna kance[ária
Banská Bystrica

Ing. Ľubica POKORNÁ
Regioná[na kance[ária
Zi[ina

Katarína LITAVCOVÁ
Regionátna kanceLária
Košice

‚J

[J
E
C
E
[
E
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I Členovia SKSI — porovnaníe počtu za roky 2019-2020

Porovnanie počtu čienov podia typu členstva SKSI k 31.12.2019 a k 31.12.2020

Z hL‘adiska č[enskej zák[adne mčžeme konštatovat‘, že
zák[adňa každoročne merne rastie. Na druhej strane
dobrovo[‘ných čLenov.

2019

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 430

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 806

6127

Porovnanie počtu členov podl‘a typu členstva SKSI
k 31.12.2019 a k 31.12.2020

SPOLU

obrovoľní členovia - právnické osoby

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

Autorizovaní inžinieri

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

I I
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vývoj je pozitívny a
je to hLavne vd‘aka

Rok

Autorizovaní inžinieri 4891.

čLenská
nárastu

2020

4876

456

874

6206SPOLU

874
806

4876
4891



Regioná lne združenia SKSI BA TT ZA BB KE SPOLU

R

fl
fl
[1

Počet autorizovaných
inžinierov 1361. 1215 642 414 1244 4876

Ii
fl
Li

AUTORIZOVANÍ INŽINIERI V JEDNOTLIVÝCH

REG IONÁLNYCH ZDRUŽENIACH SKSI K 3 1.12.2020

U
‚J

tJ
U
Ľ

L

Členovia SKSI k 31.12.2020

Autorizovaní inžinieri vjednotlivých regionálnych združeniach SKS k 31.12.2020

•BA TT EZA BB •KE

8%

F



Dobrovoľní členovia - fyzické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI
I k3t122O2O

Regionálne združenia SKSI BA TT ZA BB KE SPOLU

Dobrovoľní členovia - fyzické
osoby 141. 117 65 48 85 456

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O2O 15

I Členovia SKSI k31.12.2020
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_____

fl

DOBROVOLNÍ ČLENOVIA - FYZICKÉ OSOBY
K 31.12.2020

48; 10%

I
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Členovia SKSI k 31.12.2020

Dobrovoľní členovia - právnické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach
SKSI k 31.12.2020

b

Li

U
El

TT ZA BB KE SPOLU

218 122 68 185 874

O

E
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Regionálne združenia SKSI BA

Dobrovol‘ní členovia -

právnické osoby 281

DOBROVOĽNÍ ČLEN QVIA - PRÁVNICKÉ

OSOBY K 3 1.12.2020
‚J
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Členovia SKSI k 31.122020

Vydané oprávnenia podia kategórií autorizácie v
k31.12.2020

fl
TT, TN,

Región SKSI BA, Z NR ZA BB KE, PO SPOLU

Al, A2 - 100, 210, 220, 230, 240 503 379 179 132 421 1614

11-410,430,440 167 245 130 68 250 860

12-421,422,423,424 234 110 115 67 148 674

13-310,320 346 227 150 74 190 987

14-510,520,530,540,550,560 585 710 278 208 729 2510

SPOLU 1835 1671 852 549 1738 6645

*nezhoduje sa s počtom autorizovaných členov SKSI, niektorí členovía sú držitefmi viacerých kategórií autorizácle
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Činnost‘ SKSI v roku 2020
1.

Správa predsedu SKSI o činnosti [j
Činnost‘ v oblasti legislatWy:
nový stavebný zákon a súvisiace vyhlášky, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
arch itektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

H[avnou iniciativou SKSI v oblasti [egislatívy v stavebníctve bol aj v roku 2020 návrh
nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní, ktoré mali nahradit‘ súčasne
platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. V súčasnom volebnom období od marca 2020 fl
SKSJ aktívne pokračuje v spolupráci s novou vládou v príprave „Návrhu nového [J
stavebného zákona“. Celá aktivita legislatívnej tvorby v tejto oblasti kompetenčne
prešla na úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a plánovanie Stefanovi Holému. Ii
Zástupcovia SKSI boli v roku 2020 členmi pracovných skupin pre tvorbu „Návrhov
novych stavebnych predpisov“ pri MDV SR, zavadzanie digitalizacie a elektronizacie
v stavebníctve, priprave projektov pre Elektronické úložisko PD a pre tvorbu
elektronických registrov. Takisto bola dohodnutá spolupráca odborníkov SKSI aj pre
konzultácie „riadiacej komisie“ podpredsedu vlády pána Holého.

Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory: ji
On line semináre a konferencie, publikačná činnost‘, konferencia Stavebné úrady,
S tavba roka, Newsletter SKS!, konferencia o energetickej hospodárnosti budov

Čím d‘alej, tým viac je potrebné, aby si spoločnost‘ ako taká, uvedomovala vážnost‘
povolania autorizovaného inžiniera v krajine. Stály mediálny priestor pre propagáciu fJmá SKSI aj vd‘aka dlhodobej spolupráce s vydavatel‘stvom JAGA v štyroch odborných
časopisoch a s vydavatel‘stvom HMH, s.r.o. V roku 2020 sme pokračovali v spolupráci
s tlačovou agentúrou SITA, ktorá nám zabezpečuje denný monitoring médií,
zverejňovanie tlačových správ a PR správ za SKSI.

V roku 2020 sme sa ešte viac zamerali na vzdelávanie našich členov formou El
odborných seminárov a konferencií najmá do online prostredia, ked‘že sa
pandemická situácia počas roka menila.

Konferencia Energeticka hospodarnost budov a zmeny zavadzane v roku 2020, ktoru
sme usporiadali 16 1 2020, bola prvou konferenciou v tomto roku Odštartovala senu
konferencu zameranych na oblast EHB Pokračovanim tejto konferencie bol online
seminár 11 .6.2020 Energetická hospodárnost‘ budov a zmeny zavádzané v roku 2020.

_I I
Úspešne sme zorganizovali druhý ročník konferencie „Ekonomika, legislativa a smart
riešenia pre nízkoenergetické budovy“, ktorá sa konala 20.10.2020 online formou.
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Činnosť SKSI v roku 2020

fl Sériu prednášok k téme EHB sme uzavreli 25.11.2020 online konferenciou
Hodnotenie eneretickej hospodárnosti osvetlenia v budovách v zmysle aktuálnych
predpisov.

V roku 2020 sa nám podarilo opät‘ úspešne zorganizovat‘ konferenciu Stavebné úrady,
ktorá sa konala pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. SKSi prevza[a na

U seba zodpovednú úlohu usporiadate[‘a konferencie, ktorá bola zameraná na
j problematické otázky súvisiace s legislativou, na zefektívnenie spolupráce

stavebnych uradov a učastnikov stavebnych konani Konferencie sa zučastnilo viac
Ut ako 152 učastnikov Konferencia sa niesla v duchu prisnych pandemickych

a bezpečnostných opatreniach.

Pravidelne sme sa prezentovali aj prostrednictvom publikačnej činnosti mediálnych
vystupo participovali sme na vydavani odbornych knih a odbornych slovnikov, na
ktore maju členovia SKSI zlavu

SKSI sa pozitivne zviditelňuje aj ako jeden z vyhlasovatel.ov sutaže Stavba roka,
ktorá vrchoLí s[ávnostným gala večerom vysielaným v priamom prenose, ktorý sa teší
vysokej sledovanosti. Tento rok bola aj táto akcia poznačená pandémiou Covid 19
a póvodný termín sa presúval na júl.

V rámci propagácie stavbárskej profesie medzi mladšou generáciou, SKSI
spolupracuje so strednými a vysokými školami, či d‘alšími organizáciami
a inštitúciami p6sobiacimi v stavebníctve, ktoré sa v rámci motivačných
a podporných aktivít pre študentov technického zamerania rozhodli pravidelne
oceňovat‘ prácu tých najlepších a najkvalitnejšich z nich. SKSI sa v tomto smere
každoročne angažuje ako hlavný zriad‘ovatel‘ „inžinierskej ceny“ a oceňuje autorov
najlepšich diplomových prác inžinierskeho štúdia, zároveň SKSI v sút‘aži „Bakalár“
oceňuje autorov naj lepších bakalárskych prác.

Celoživotné vzdelávanie:
e-vzdelávanie, podpora odborných podujatí, seminárov a workshopov
Medzi dobrovolné aktivity členov, v rámci SKSI, považujeme rozbehnutie efektivneho
systému d‘alšieho odborného vzdelávania. Vzdelávanie by malo každému doplnit‘,

U rozšírit‘ a prehlbit‘ doteraz získané vedomosti. Celoživotné vzdelávanie by malo byt‘
prirodzenou súčast‘ou profesijného života každého autorizovaného inžiniera. Okrem

rii zabezpečovania pripravnych seminarov ku skuškam, sme sa aj v roku 2020, či už za

J orgarnzačnej podpory Uradu, alebo regionalnych kancelarii SKSI, snažili pripravit
odborne seminare z röznych oblasti stavebnictva SKSI dba o kvalitu a aktualnost
podujatí a pri hl‘adani tém sa snažíme reagovat‘ aj na podnety jednotlivých členov. V
závere roka 2020 sme spustili vzdelávací e-learningový portál ERUDJO 2020, ktorého
hlavným cieľom je priniest‘ odborné informácie našim členom priamo do ich
kancelárii.

Okrem

vyššie uvedeného je SKSI spoluorganizátorom a finančným podporovatel‘om
stále pribúdajúceho počtu odborných konferencií a seminárov partnerských
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Činnost‘ SKSI v roku 2020

organizáci pösobiacich v stavebnom sektore, ktorých sa zúčastňujú naši členovia.

Teší ma, že stále möžeme poskytnút‘ členom služby: 11
STN - online, informačný portál, poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú
zmluvu, odborné časopisy JAGA a HMH, zl‘avy na publikácie a odborné poduja tla

Poskytovanie elektronického prístupu ku všetkým zm[uvne dohodnutým normám STN
- on[ine za výhodných podmienok a fakultatívnej tlače sa SKSI podarilo udržat‘ pre
č[enov aj nad‘alej. Na našej webovej stránke vám pravidelne poskytujeme
informácie o zmenách V normách. SKSI sa podarilo, ako jednej z mála organizácií na
Slovensku, dohodnút‘ s Uradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od
apríla 2019 pre svojich členov d‘alší dóležitý benefit členstva, a to generálny súhlas
pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN a[ebo podstatnej časti
technickej normalizačnej ínformácie v rámci zakúpených 10 000 noriem.

V rámci informačného portálu a databázy SKSI každoročne narastajú prístupy
a žiadosti o informácie z neho. Sme radi, že portál znížil administratívnu zát‘až
a zrýchli( procesy informovanosti. Zlepšujeme a doplňame online formuláre, aby
procesy boli jednoduchšie a časovo nenáročné. Z dlhodobého hl‘adiska je ešte
potrebne zapojit sa do e[ektrornzacie štatnej a verejnej spravy

SKSI aj nad‘aLej pre členov zabezpečuje jeden zo štyroch odborných časopisov
z vydavateľstva JAGA (ASB, Inžinierske stavby, Stavebné materiály a TZB
Haustechnik) v tlačenej alebo elektrornckej forme (zasielanej na komorove e
mailove adresy) na zaklade ziskanej kategorie autorizacie Každy člen ma okrem
aktuálneho čísla časopisu prístup aj do archívu časopisov starších ako 1 rok, vo
formáte PDF bez časového obmedzenia. Z vydavateľstva HMH, s.r.o. majú členovia
sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb k dispozícii časopis ATP Journal. 11
Regioná[ne 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 tem spojenych s bežnou agendou a chodom regionalnych kancelarii,
ako aj aktua[nych problemo ktore dokažeme nešit rychlejšie a efektivnejšie

Všetky opatrenia zavedene na zvyšenle informovanosti a zlepšeme komurnkacie
funkcionarov a zamestnancov prostrednictvom pracovnych stretnuti, ako aj osobny
prístup ku každému členovi SKS!, plánovanie aktivít komory napojené na rozpočet
a zvýšená propagácia povolania autorizovaných nžinierov a komory v uplynulom
období opät posilnili našu pozíciu silnej a stabilnej profesijnej organizácie. [1
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,
predseda SKS [
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Činnost‘ SKSI v roku 2020

Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI

r V roku 2020 vykonávala Autorizačná komisia SKS! svoju činnost‘ počas prelínania dvoch
volebných období. Do konania Valného zhromaždenia SKSI, dňa 19. septembra 2020
v Bratislave, pracovala v pövodnom zLožení, ktoré bob zvolené na volebné obdobie 2018-

‘ 2020: Ing. Jozef Antol, Ing. Bohumil Bohunický, doc. Ing. MichaL Božík, PhD., Ing. Karol
Dobosz, JUDr. Lucia FaLbová, Ing. Miloš Kedrovič (podpredseda), Ing. Alexander
Lieskovský, Ing. František Priščák, Ing. František Paluška, Ing. arch. Eugen Rehorovský,
PhD., Ing. Marián Slosarčík (predseda), Ing. František SoLár, Ing. Slavomír Soganič, doc. Dr.
Ing. Katarína Zgútová.

Nové volebné obdobie autorizačnej komisie začalo v zložení schváLenom na VZ SKS! 2020:
Ing. Jozef Antol, Ing. Bohumil Bohunický, JUDr. Lucia Falbová, Ing. Pavel Filip, Ing.
Slavomír Hankovský, Ing. Miloš Kedrovič, Ing. Ján Kollár, Ing. František Paluška, Ing. Peter
Rastocký, Ing. arch. Eugen Rehorovský, Ing. Slavomír Soganič, Ing. Ján Tomko, Ing. Daniel
Urbanovič, doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová.

Svoju činnost‘ začala dňa 2.10.2020 prvým zasadnutím, na ktorom si zvolila predsedu
komisie, ktorým sa stal Ing. Ján Tomko a dvoch podpredsedov: Ing. arch. Eugen
Rehorovský - za pozemné stavby a Ing. Jozef AntoL za inžinierske stavby.
Autorizačná komisia ako výkonný orgán Slovenskej komory stavebných inžinierov svojím
zložením z hradiska počtu členov ako aj jej odborného profesijného zastúpenia
zodpovedalo požiadavkám a kritériám Statútu SKS!.

Členovia p6vodnej a novozvo[enej Autorizačnej komisie sa počas roka 2020 stretl.i spolu

na
piatich zasadnutiach (z toho dve v Košicíach, dve v Bratislave a jedno formou online).

Terminy zasadnuti Autorizačnej komisie korešpondovali s terminovou štrukturou prace
všetkych organov komory

Na rokovania autorizačnej komisie boli pravidelne prizyvani predseda SKS! prof Dipl Ing
Dr Vladimir Benko, PhD ‚ predseda Skušobnej komisie SKS! prof Ing Anton Puškar, PhD ‚

Ing Martin Hlinka, riaditel Uradu SKS! a Ing Mana Olšakovska, ktora vedie za Urad SKS!
celu agendu Autorizačnej komisie

Rozsah činností a kompetencii autorizačnej komisie sú stanovené v článku 21 Štatútu
SKSI. Programová náplň jednotlivých zasadnutí komisie sa týkala predovšetkým

Ir autorizácie a výkonu povolania autorizovaných inžinierov (d‘alej len „AI“). Predmetom
každého zasadnutia komisie bob posudzovanie viacerých žiadostí uchádzačov
o autorizáciu, u ktorých bob potrebné overit‘ a posúdit‘ príslušnost‘ dosiahnutého
vzdelania technického zamerania vzhl‘adom na požadovanú kategóriu; žiadostí záujemcov
o host‘ovanie na Slovensku; ako aj zostavovanie a schval‘ovanie skúšobných senátov na
autorizačné skúšky v Bratislave a v Košiciach, ktoré boli navrhované a schval‘ované
v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie. Diskutovalo sa tiež o aktuábnych probLémoch
autorizovaných inžinierov pri vykonávaní povolania. Ako každý rok sa s blížiacim koncom
ka[endárneho roka nešili aj inžinieni, ktorí si nesplnili zákonnú povinnost‘ a neuhradili
členský príspevok vóbec abebo v stanovenom čase.
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Činnost‘ SKSI v roku 2020

Správa z činnosti Autonzačnej komisie SKSI

Autorizačná komisia SKSI sa na svojich pracovných rokovaniach venova[a aj problematike
súvisiacej s rozsahom činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií, kritériám pri
posudzovaní komplexnosti ASI, problémovým priebehom najmä pri slabších alebo
neúspešných uchádzačoch, ako aj poznatkom získaným z autorizačných skúšok. Komisia
neustále sleduje a zlepšuje usmernenia pre skúšobné senáty a postupy pri skúškach.
Vyskytli sa aj st‘ažnosti na autorizovaných inžinierov. Komisia sa venovala aj otázke
údajov vedených v zozname ADI a host‘ujúcim inžinierom.

Na základe predchádzajúcej d6kladnej prípravy písomnej časti autorizačných skúšok
elektronickou formou si mali možnost‘ najprv vyskúšat‘ elektronické testy aj členovia
komisie a následne bo[i testy Úspešne spustené na autorizačných skúškach prvýkrát v lete
2020 v Košiciach. Odvtedy sa vykonávajú testy už len elektronickým spósobom. Uchádzači
majú sprístupnených 5 cvičných pokusov, čo je postačujúce na oboznámenie sa :

s testovacím prostredím.

Rok 2020 bol poznačený velmi zložitou situáciou, ktorá zasiah[a všetkých [‘udí na svete
a bo[a spösobená pandémiou v súvislosti s vírusovým ochorením Covid 19. Aj komora
prispösobi[a svoje fungovanie v[ádnym nariadeniam a zavied[a prkne bezpečnostné
a hygienické opatrenia, aby ochránila zdravie nielen svojich zamestnancov, ale aj
všetkých č[enov a nečl.enov, skúšobné senáty a uchádzačov o skúšky. Z týchto dövodov
bo[i dočasne pozastavené autorizačné skúšky v 1. po[roku 2020 a presunuté na neskoršie
terminy v lete Jesenne terminy sa konali v pI.anovanych terminoch

Počas roku 2020 autorizačná komisia prijala spolu 154 žiadostí od uchádzačov
o autorizačnú skúšku, z toho 136 záujemcov splnilo zákonné podmienky na skúšky
a zúčastnilo sa ich. Autorízačnú skúšku úspešne absolvovalo a získalo oprávnenie na
projektovú činnost‘ 101 autorizovaných inžinierov. Neúspešných uchádzačov o autorizáciu
bob 29 a dvom uchádzačom bola skúška prerušená.

V roku 2020 bob vybavených 105 žiadostí zo zahraničia o host‘ovanie na Slovensku, ktoré
funguje na dočasnom, resp. príležitostnom základe, z toho 76 žiadostí bob kladne
vybavených na autorizáciu a 29 žiadostí o host‘ovanie na výkon činností stavbyvedúceho
a stavebného dozoru.

Ing. Ján Tomko
predseda Autorizačnej komisie SKSI

SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O2O 22

CI
O

J



IČinnost‘ SKSI v roku 2020

Správa z činnosti Dozornej rady SKSI

Na Valnom zhromaždení SKSI, ktoré sa konalo 26. mája 2018 bolí zvolení do Dozornej
rady SKSI (DR SKSI) autorizovaní inžiníeri: Ing. Imrich Bekeč - podpredseda, Ing. Peter
Gemeran, Ing. Stanislav Chmelo, Ing. Alojz Bojda, Ing. Adolf Lunev predseda, Ing. Ján
Semančák a Ľubomír Krajči.

Činnost‘ DR SKSI sa riadi podl‘a článku 16 Orgány SKSI a článku 24 Dozorná rada SKSI.
Od začiatku volebného obdobia DR SKSI, rešpektujúc ustanovenia Statútu.

Na Valnom zhromaždení SKSI konanom 19. septembra 2020, v priestoroch Stavebnej
fakulty STU v Bratislave boli zvoleni do Dozornej rady SKSI autorizovani inžinieri Ing

fl Imrich Bekeč, Ing Peter Gemeran, Ing Stanislav Chmelo, Ing Alojz Bojda, Ing Adolf
Lunev, Ing. Ján Semančák a Ľubomír Krajči.
Na ustanovujucom prvom zasadnuti členov DR SKSI konanom online 07 oktobra 2020, boli

fl zvoleni č[enmi DR SKSI za predsedu Ing Adolfa Luneva a podpredsedu Ing Imricha
Bekeča

V ramci programu zasadnutia za učasti predsedu SKSI prof Vladimira Benka a riaditela
Uradu SKSI Ing Martina Hlinku, bo[i nastolene a prerokovane aktualne zavery z Valneho
zhromaždenia SKSI.

Dozorná rada, ktorá musí konat‘ vo svojej činnosti podIa schválených Vnútorných
poriadkov SKSI, pripraví program činnosti na nasledujúce volebné obdobie, v ktorom budú
predmetom záujmu Dozornej rady SKSI aj aktuálne aktivity členov SKSI, okrem mého aj
kritické hlasy, žiadosti o informácie z činnosti volených orgánov SKSI a podobne, ak tieto
aktivity členov SKSI budú prednášané v korektnom duchu.

Druhé pracovné zasadnutie DR SKSI, ktoré bob zvolané na 21. decembra 2020 bob
zrušené rešpektujúc nariadenia Vlády SR o núdzovom stave. Dalšie predpokLadané
zasadnutia vzhl‘adom k zdravotnému stavu niektorých členov DR a stále pretrvávajúcemu
stavu neboli zvolané, pričom základná komunikácia medzi členmí DR SKSI prebiehala
telefonicky, resp. elektronicky.

Pod[‘a ustanovení Rokovacieho poriadku Predstavenstva SKSI sú na zasadnutia
predstavenstva pozývaní aj predsedovia alebo podpredsedovia volených orgánov SKSI.
Doteraz boli uskutočnené štyri zasadnutia predstavenstva, z ktorých boli dve online
s individuálnym pripojením, na všetkých prijal účast‘ predseda DR SKSI Ing. Adolf Lunev
a na jednom - poslednom online aj podpredseda DR SKSI Ing. Imrich Bekeč, tak ako aj
na pracovnej sku pine pre legislatívu (Stavebný zákon), online formou.

Na zasadnutiach Predstavenstva participuje predseda DR SKSI Ing. Adolf Lunev pri
zhodnocovaní vynaložených finančných prostriedkov medzi zasadnutiami Predstavenstva.

Ing. Adolf Lunev
predseda Dozornej rady SKSI
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Činnost‘ SKSI v roku 2020

Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI

V roku 2020 vykonávala Disciplinárna komisia SKSI (d‘alej „DK SKSI“) svoju činnost‘ počas
prelinania dvoch volebných období. Do konania Valného zhromaždenia SKSI, dňa 19.
septembra 2020, DK SKSI pracovala v póvodnom zložení, ktoré boto zvolené na volebné
obdobie roku 2018-2020: Ing. Vladimír Hanzel - predseda, Ing. Martin Hromják
podpredseda, Ing. Marián Durica, Ing. Martin Kozák, Ing. Marián Kubiš, Ing. Michal
Krucina, Ing. Ivana Subjaková.

Nové volebné obdobie DK SKSI začalo v zloženi schvá[enom 19. septembra 2020 na VZ
SKSÍ 2020: Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Marián Durica, Ing. Bohumil Heis, Ing. Martin
Hromják, Ing. Martin Kozák, Ing. Marian Kubiš.

DK SKSI začata svoju činnost‘ dňa 15. októbra 2020 prvým zasadnutím, na ktorom si zvolila
predsedu komisie, ktorým sa stal Ing. Vladimír Hanzel a podpredsedu Ing. Martina
Hromjáka.

V roku 2020 boto začaté jedno disciplinárne konanie. V marci 2020 bot podaný návrh
predsedu SKSI na začatie disciplinárneho konania voči autorizovanému inžinierovi. V júli
2020 Disciplinárna komisia SKSI v súlade s č[ánkom 10, ods. 2 zostavila pät‘č[enný senát.
Dňa 10. septembra 2020 sa konalo zasadnutie disciplinárneho senátu SKSI, ktoré rozhodlo
o prerušení disciplinárneho konania voči autorizovanému inžinierovi pod[‘a článku 14 ods.
1 písm. a) Disciptinárneho poriadku SKSI.

Disciplinárna komisia SKSI je výkonný orgán SKSI pre výkon disciplinárnej právomoci nad
čtenmi SKSI a je zložená z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Prešetruje návrhy na
disciplinárne konanie členov SKSI, ukladá niektoré z disciplinárnych opatreni v súlade so
zákonom a vedie evidenciu opatrení a oznamuje ich Predstavenstvu SKSI a Autorizačnej
komisii SKSI na zapisanie do zoznamu.

DK SKSI sa v roku 2020 podie[‘a[a na príprave aktualizácie disciplinárneho poriadku. Celá
agenda DK SKSI je archivovaná na Urade SKSI v sú[ade s vnútornými poriadkami SKSI.

Ing. Vladimír Hanzel
predseda Disciplinárnej komisie SKSI
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innost‘_SKSI v roku 2020

[ Správa z činnosti Etickej rady SKS

Etická rada SKSI

V roku 2020 vykonávala Etická rada SKSI (ER SKSI) svoju činnost‘ počas pre[mnania
dvoch volebných období.

4
ER SKSI pracovala v póvodnom zložení, ktoré bob zvolené na volebné obdobie rokov
2018/2020: ing. Elena Majerová - predseda, Ing. Tibor Petrík - podpredseda,

J% Vlastimil. Bury, Ing Miroslav Hrivik, doc Ing Milan Nič, PhD ‚ Ing Vladimir Pauer,
Ing. Ladislav Rajczy do 19.9.2020, kedy sa konalo Valné zhromaždenie SKSI.

Nove vo[ebne obdobie 2020/2022 Etickej rady SKSI začalo v zloženi schva[enom na
VZ SKSI 2020 Ing Ivan Valušiak, Vlastimil Bury, Ing Anton Letko, MBA, Dušan
Sbaštan, Ing Peter Tegza, doc Ing Milan Nič, PhD ‚ Ing Ladislav Rajczy

Svoju činnost‘ ER SKSI začala dňa 8.10.2020 prvým zasadnutim, na ktorom si zvolila
predsedu rady, ktorým sa stal Ing. Ivan Valušiak a podpredsedu, ktorým sa stal
Vlastimil Búry.

Etická rada SKSI sa podieb‘ala na posudzovaní zaslaných st‘ažností týkajúcich sa
č[enov SKSI, ktoré bo[i zo strany SKSI kvalifikované ako opodstatnené. Clenovia ER
SKSI po preštudovaní podkladov k jednotlivým st‘ažnostiam posudzovali stupeň
závažnosti pochybenia a na zákLade dohody všetkých členov bob vydané
rozhodnutie predsedu Etickej rady k jednotlivým st‘ažnostiam.

Rozhodnutím bol stanovený druh postihu osoby, ktorá schybila, a to od napomenutia
listom až po odporučenie nešít‘ st‘ažnost‘ Disciplinárnou komisiou SKSI.

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

Ing. Ivan Va[ušiak
predseda Etickej rady SKSI
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Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2020

V roku 2020 SKSI prija[a 62 nových podnetov a 15 st‘ažností. 11 st‘ažností podali
nečlenovia na č[enov (ASI), 2 stažnosti podali členovia na č[enov (ASI na ASI), 2 stažnosti
podali nečlenovia na nečlenov.

Najčastejšími dövodmi podania st‘ažností a podnetov na autorizovaných inžinierov bob
nedodržanie dohody, nespracovanie projektu (statického) posudku v dohodnutom čase,
nedodržiavanie termínov pre rozpracovanost‘ ani pre odovzdanie; vypracovanie
projektovej dokumentácie nad rámec svojho oprávnenia; vypracovanie neúplnej
projektovej dokumentácie; účelové vyhotovenie nepravdivej a ned6s[edne vypracovanej
PD s nepresnými údajmi, nesprávnym pomenovaním stavby v snahe vyhoviet‘
požiadavkam stavebnika, namietarne obsahu statickych, odbornych posudkov abebo
projektov vypracovanych inžiniermi, žiadost o overenie ich spravnosti, podozrenie z
nedodržiavania vnútorných poriadkov SKSI - porušenie Etického kódexu člena SKSI ako aj
zakona Č 138/1992 Zb ‚ neeticke spravanie medzi inžiniermi, použitie/prebratie časti
PD bez suhlasu pövodneho autora a bez zapLatenia ceny za vypracovanu PD zo strany
hkavného projektanta; prisp6sobovanie záverov posudku na základe požiadaviek
objednávate[‘ov; podávanie žiadostí o vydanie jednotlivých rozhodnuti v rámci
stavebných konaní bez pris[ušných príboh; poskytovanie informácii investorovi v rozpore
s realitou, ktoré vyústilo až do uloženia pokút objednávate[‘ovi PD; vyhrážanie sa spät‘
vzatím projektov v rozpore so zmluvami uzatvorenými medzi ASI a objednávatel‘om PD;
SKSI nešila aj stažnost uchadzačky o autorizačnu skušku na skušobny senat za udajnu
diskrminaciu, drze a arogantne spravanie a za hrube porušovan]e skušobneho poriadku
SKSI počas ustnej časti autorizačnej skušky

Stažnosti na osoby vykonavajuce činnost stavbyveduceho abebo stavebny dozor boli
zamerane najma na preverenie protipravneho konania a pachania stavebnych
priestupkov v rozpore so stavebným zákonom a k nemu pris[úchajúcej begis[atÍvy;
preverenie neodborného konania stavebného dozoru, ktorý neupozornil stavebníka na
nedostatky a rozpor s PD pri uskutočňovaní stavby; neplnenie si povinností odborne
spösobi[ých os6b; likvidovanie pövodného stavebného denníka 50 zápismi, upozorneniami
na nedostatky na stavbe a nahradenie novým stavebným dennikom; postupu prác
a posúdenie odbornosti pri výkone týchto činností; vedomé porušovanie a zneužívanie
právomocí.

Medzi doručenými podaniami, ktoré nesúvise[i so st‘ažnost‘ami na odbornost‘ a[ebo
porušenie etickych pravidiel opravnenych osób, prevbadabi podozrenia z falšovania
pečiatok a osvedčeni na činnosti stavbyveduceho abebo stavebny dozor, zneužitie
autorizačnej pečiatky našich inžinierov, podozrenie z fa[šovania vykresov {]
Etická rada SKSI (FR SKSI) participovala na posúdeniach viacerých st‘ažností. V rámci
šetrenia jednej st‘ažnosti členky na dvoch č[enov (ASI), ER SKSI zistila viacnásobné
porušenie Etického kódeXu člena SKSI, z uvedeného dövodu podala návrh na postúpenie
st‘ažnosti na d‘a[šie riešenie Disciplinárnej komisii SKSI.
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SKSI v roku 2020

Ľ Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2020

Zapojenie Disciplinárnej komisie SKSI bude v rámci šetrenia spomínanej st‘ažnosti

LI v tomto jednom prípade st‘ažnosti čtenky SKSI na dvoch č[enov SKSI, ked‘že sa preukázaU
opodstatnené d6vody na začatie discip[inárneho konania. Viaceré podania boli tiež
uzavreté formou od[oženia z dóvodu, že neš[o o č[enov SKSI, na ktorých sa Etický kódex

LI SKSI a Discip[inárny poriadok SKSI nevzt‘ahujú a[ebo boto v rámci šetrenia zo strany SKSI
zístené, že vo veci, ktorá je predmetom st‘ažnosti, konal a[ebo koná súd, prokuratúra,

fl iny organ činny v trestnom konani a[ebo kona iny organ verejnej spravy atebo SKSI Zisti[a,

U že problematika a obsah podania nespada do p6sobnosti SKSI a teda SKSI nie je prislušna
na ich riešenie, nakotko na to nema na[ežite kompetencie

V roku 2020 z poverenia Predstavenstva SKSI zastával funkciu koordinátora určenia
postupov pri riešeniach týchto podnetov a st‘ažností Ing. Vladimír Vránsky, čten
Predstavenstva SKSI. Zodpovednou osobou pre riešenie st‘ažností je na Urade SKSI
právnička SKSI.

Mgr. Veronika Hospůdková
Urad SKS I, právne zá[ežitosti, tegistatíva, st‘ažnosti
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Početčlenovk 31.12.2020: 1783 Fl

1361 Autorizovaní stavební inžinieri
141 dobrovo[‘ní členovia, fyzické osoby
281 dobrovoľní čLenovia, právnické osoby

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

Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Anton Vyskoč predseda
Ing. Ondrej Sova podpredseda
Ing. Ján Tomko podpredseda
Ing. MiI.oš Cervenka
Ing. Peter Gemeran
Ing. VLadimír HanzeL
Ing. Peter Hluch
Ing. Martin Jamnický, PhD.
Ing. Norbert Jókay
Ing. Luboš Kocka
Ing. Karol. KoLada
Ing. Gabriel. Petřvalský
Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Ján Sulík
Ing. Daniel Tarča

Ing. Ján Tomko
Ing. Karol Ko[ada
Ing. Andrej Marcík
doc. Ing. Stefan GrambLička, PhD.
Ing. Peter Hluch
Ing. Luboš Kocka
Ing. Peter Gemeran
Ing. Ondrej Sova

Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združene SKSI Bratislava

MA ‚

Predsedovia krajských odborných sekcií (OS) RZ SKSI Bratislava:
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 regionálnych združení SKSI

Takmer celý rok 2020 sa niesol v znamení boja proti pandémii koronavírusu, k čomu sa aj
komora od začiatku postavila zodpovedne. Hod zamestnanci komory pracovali aj zo
svojich domovov a odborné podujatia sme presunuli do online prostredia, stále sme sa
snažili byt‘ našim členom k dispozícii.

Regionalne združenie Slovenskej komory stavebnych inžinierov (dalej Len RZ SKSI)
Bratislava je najpočetnejším regiónom komory, predstavuje viac ako 30 % z celkového
počtu členov komory.

RZ SKSI Bratislava ma niekolko rokov sidlo v budove Uradu komory, vdaka čomu RZ a Urad
velmi uzko spolupracuju

RZ SKSI Bratislava si aj v roku 2020 počas pandémie plnilo svoje základné úlohy
“. vyplyvajuce zo Statutu RZ

fl • zaobera sa problemami suvisiace s vykonom povo[ania inžinierov vo svojom regione
LJ • 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 pósobia v oblasti výstavby a stavebníctva

• napomáha odbornému rastu absolventov vysokých škól technického zamerania
• organizuje odborné podujatia v rámci celoživotného vzdelávania pre autorizovaných

stavebných inžinierov ako aj pre odborníkov v oblasti stavebníctva - 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 štvrtkov, ktoré už dlhé roky organizuje predseda OS Statika stavieb, doc. Stefan
Gramblička, konali odborné semináre na témy:
06.02.2020 VYSTAVBA NOVEHO MOSTA CEZ DUNAJ, D4 R7 Construction s.r.o.

prednášajúci: prof. Ľudovít Nad‘, Ing. Peter Kerni
seminára sa zúčastnilo 5 prevažne autorizovaných stavebných inžinierov
z oblasti statika stavieb

18.06.2020 POROVNANIE VÝSLEDKOV GEOTECHNICKÝCH VÝPOČTOV s “IN SITU“
meraniami - vybrané príklady z inžinierskej praxe
prednášajúci: doc. Luboš Hruštinec, Katedra geotechniky, SvF STU v BA
z d6vodu proti-epidemických opatrení bol pčvodný termín konania
zrušený; dňa 18.6.2020 sa seminára zúčastnilo 12 členov, d‘alších 31 členov
sledovalo seminár formou on[ine pripojenia

29.10.2020 DREVENE NOSNE STRESNE KONSTRUKCIE
navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe
prednášajúci: doc. Ing. Jaroslav Sandanus, PhD., Ing. František Lužica
z d6vodu pretrvávajúcich proti-epidemických opatrení osobná účast‘ na
seminári nebola možná, seminár sledovalo 89 pripojených záujemcov
z celého Slovenska

O prednášky zo statických štvrtkov prejavujú záujem aj statici z mých regiónov SKSI,
z toho d6vodu sú statické štvrtky organizované ako celoslovenská odborná akcia pre
členov z celého Slovenska.
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI BraUslava

Fotky zo Statkkých štvrtkov

Výstavba nového mosta cez Dunaj, D4 R7 Construction s.r.o., 6.2.2020, prof. Ľudovít Nad‘, Ing. Peter Kerni

1!1 \\\\

Porovnanie výsedkov geotechnických výpočtov s “IN SITU“ meraniami, 18.6.2020, doc. Ľuboš Hruštinec
Foto: SKSI

Foto: SKSI

V
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reg ionálnych zd ruŽenĺ SKSI
Reg ionálne združenie SKSI Bratislava

Drevené nosné konštrukcie, 29.10.2020, doc. Jarosav Sandanus, Ing. František Lužica
Foto: SKSI

‘-1
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava

Seminárov/besied odbornej sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné
pLánovanie (DSMIUP), ktorej predsedom je dLhé roky Ing. Ján Tomko, sa zúčastňujú
prevažne autorizovaní stavební inžinieri z odborných sekcií DSMIUP, Vodohospodárske
stavby, Statika stavieb, a[e aj odborníci z MDaV SR, SVTS, ZSR, SZSI a SvF STU. Odbornost‘
prednášatel.‘ov a aktuálnost‘ tém sa prejavuje aj v počte diskusných príspevkov, čím sa
v pLnej miere naplňa zámer odbornej sekcie DSMIUP, organizovat‘ odborno-diskusné
semináre za účasti prednášateL‘ov z praxe pösobiacich v röznych oblastiach Dopravného

staviteľstva.

sa v rámci sekcie DSMIÚP konali naskedovné odborné diskusné semináre:
STUTTGART 21, Nová železničná trasa Stuttgart Ulm
prednášajúci: Dr.Ing. WoLfgang Keuser, Ing. Peter Pittner (BUNG GmbH,
Heidelberg) ‚

seminára sa zúčastniLo 25 prevažne autorizovaných inžinierov z DSMIUP

GEOSYNTETIKA, mé výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom
a pozemnom stavite[‘stve
prednášajúci: Ing. Radovan Baslík, CSc., ing. Eduard Vašík ‚

seminára sa zúčastniLo 11 prevažne autorizovaných inžinierov z DSMIUP,
8 č[enov sa pripojilo z RK SKSI Banská Bystrica

fl
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Odborný seminár STUTTGART - ULm, 20.1.2020 Foto: SKSI



lAktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava
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Odborný semnár STUTTGART - Um, 20.1.2020 Foto: SKSI

Odborný semnár GEOSYNTETIKA, 27.2.2020 Foto: SKSI



Aktivity regionálnych združení SKSI
Reg ionálne združenie SKSI Bratislava

Regionálne združenie SKS BratisLava sa administrativne, organizačne a finančne spotupodieĽa
na vzdelávani č[enov SKSI prostredníctvom celosLovenských odborných podujatí, na ktorých
majú čI.enovia SKSI znížený účastnicky popLatok. Podl‘a podmienok sponzorských zmlúv sú
z niektorých podujatí na webovej stránke sprístupnené anotácie z prednášok, prípadne sú
k dispozícii zborníky z prednášok.

ODBORNÉ PODUJATIA spoluorganizované Regionálnym združením SKSI Bratislava fl
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia:

O
Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

05.02. - 07.02.2020 Konferencia NESTMELENÉ A HYDRAULICKY Dopravné stavby, mestské
STMELENE VRSTVY VOZOVIEK, Podbanské - Vysoké inžinierstvo
Tatry a územné pLánovanie O

10.02. - 14.02.2020 Konferericia VYKUROVANIE 2019, Podbanské Technické vybavenie stavieb

17.09.2020 Odborný seminár VÝMENNÍKY TEPLA A Technické vybavenie stavieb
ODOVZDAVACIE STANICE TEPLA 2020, BratisLava

28.09. - 29.09.2020 Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2020, Štrbské Technické vybavenie stavieb
PLeso

18 11 19 11 2020 XXV Seminar Ivana Poliačka CESTNE Dopravne stavby, mestske
STAVITEĽ.STVO, SÚČASNOST A PERSPEKTÍVY, Nzke inžinierstvo
Tatry a územné pLánovanie

ČLENSKÁ SCHÓDZA RZ SKSI BA 2020

Členská schódza RZ SKSI Bratislava, ktorá sa namiesto pövodne plánovaného jarného termínu
dňa 1. apríla 2020 z d6vodu šírenia pandémie zrušila, sa nakoniec konala 1. júi.a 2020.
Pozvánky spolu so sptnomocneniami boli odoslané cez Urad SKS elektronicky. Miesto konania
bob tradične v Aule Dionýza II.koviča v budove STU na Mýtnej ulici č. 36 v Bratisbave EJ
Prítomní: 51, z toho:
Autorizovaní stavební ínžinieri: 33 1J
Dobrovo[‘ní č[enovia - fyzické osoby: 17
Dobrovol‘ní č[enovia - právnické osoby: 1
Sp[nomocnenia: 82
Oprávnených h[asov: 133 čo predstavuje 7,49 % z celkového počtu 1 .791 čLenov Regionátneho
združenia SKSI Bratislava
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava

r, Regionálna kancelária SKSI BratisLava administrativne, organizačne a technicky

[ zabezpečuje vykonávanie skúšok, jedná sa o autorizačné skúšky (ASI), skúšky odbornej
spósobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor (SV/SD) a pre energetíckú
certifikáciu/hospodárnost‘ (EHB).

Li V roku 2020 sa konali skúšky v nas[edovných termínoch:

typ skúšky dátum konania počet uchádzačov

skúšky SV/SD 03. - 04.3.2020 30
skúšky ASI 25.8. - 27.8.2020 33

7.12. - 14.12.2020 42

spolu 105

VzhUadom na veLkost‘ regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok zúčastniL
opät‘ najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionálnych kancelárií SKSI.

RK plní úlohy vyplývajúce uznesení Predstavenstva SKS! a Výboru Regionálneho
združenia SKSI BratisLava, vykonáva administratívno-organizačné práce podlä požiadaviek
Uradu SKS! a vykonáva činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne Bratislava.
Poskytujeme svojim členom potrebnú administratívnu pomoc a predovšetkým potrebné
informácie nielen svojim členom, ale aj d‘alším osobám.
RK zabezpečuje predaj odborných publikácií či panelových bytových sústav na DVD/USB
a taktiež sa participuje na zverejňovaní informácií na webovej stránke SKS!.

Výbor RZ SKSI Bratislava v roku 2020 zasadal 3krát.

RK SKSI Bratislava je od októbra 2018 prest‘ahovaná do prízemných priestorov budovy
SKSI, ktorá sídli na Mýtnej Č. 29.

RZ SKS! Bratislava v roku 2020 vykonávalo svoju činnost‘ v zložení:
Predseda Výboru RZ SKS! BA: Iny. Anton Vyskoč
Oranizačná pracovníčka RK: Ina. Ingrid Mokošová
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Počet č[enov k 31.12.2020 -1550
1215 Autorizovaní stavební inžinieri
117 dobrovol.‘ní čLenovia, fyzické osoby
218 dobrovoLní čLenovia, právnické osoby

Adresa RK Trnava:
Hornopotočná 1 (3. posch.)
917 01 Trnava

Administratívna kance(ária Trenčín
DoLný Sianec 1
911 01 Trenčín

Predseda Výboru RZ SKSI TT:
Podpredseda:
Podpredseda:
Prednosta:
Organizačná pracovnĺčka TT:
Organizačná pracovnička AK TN:

Výbor RZ SKS! Trnava:
Ing. Ján Kysel.‘ - predseda
Ing. František Lužica - podpredseda
Ing. Róbert Kati - podpredseda
Ing. Rudolf Babulík
Ing. Edita Cmarková
Ing. Pavel. Filip
Ing. Stanislav Chmelo
Ing. Igor KLačko
Ing. Marián Kubiš
Ing. Anton Letko
Ing. Marián Petráš
Ing. Jaromír Rybár
Ing. Vladimír Stvrtecký

Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Trnava
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Ing. Ján Kysel.‘
Ing. František Lužica
Ing. Róbert Kati
Ing. Marián Petráš
Jarmila Komňat‘anová, Dis.
Ing. Ľubica Križanová

‚J
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Aktivity reg ionálnych zd ružen í S KSI
Regionálne združenie SKSI Trnava

Predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Trnava:

Dopravné stavby, mestské mži nierstvo
a územné p[ánovanie:
Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. Stanislav Chmeo

E[ektrotechnické zariadenia stavieb:
Trnava, Trenčín, Nitra:

Pozemné stavby a architektúra:
Trnava, Trenčín, Nitra:

Ing. Richard Ďuriš

Ing. Edita Cmarková

Ing. Ján KyseL‘
Ing. Ján Kubiš
Ing. František Lužica

Technické, technoLogické a energetické vybavenie stavieb:
Predseda:
Trnava:
Trenčín:
Nitra:

Statika stavieb:
Trnava:
Trenčín:
Nitra:

Ing. Anton Letko
Ing. Pavel Filip
Ing. Zdeňek Spurný
Ing. Jaroslav PoLák

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

Vedenie uskutočňovania stavieb: ‘

Trnava, Trenčín, Nitra: Ing. ViLiam Ko[enič

J
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Aktivity regionálnych združení SKSI I
RegonaIne združenie SKSI Trnava

Regionátna kancetária SKSI v Trnave v roku 2020 vykonávala administratívno-organizačné
práce podl‘a požiadaviek a nariadení Uradu SKSI, plnila úlohy vyplývajúce z uznesení
Predstavenstva SKS! a Výboru Regionálneho združenia SKS! 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 zaobera[a najmä organizačným zabezpečením .

porád, pracovných stretnutí a zasadnutí, seminárov a skúšok pre odbornú sp6sobilost‘ na
výkon činnosti SV/SD, ktoré sa v roku 2020 konali v dvoch termínoch (16.-17.09.2020, 24.
25.11.2020), tretí termín skúšok bol z dóvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie
COVJD 19 zrušeny Dvojdňove legislativne seminare pre uchadzačov na skušky odbornej
spósobilosti na vykon činnosti SV/SD sa konali v terminoch 08 09 9 2020 a 18
19 11 2020, spolu sana nich zučastnilo 55 uchadzačov

Ďalej RK zabezpečovala organizovanie mých odborných podujatí pre členov SKS!,
napríklad Informačné stretnutie o povinnom poistení ASI, či online seminár ETIKA, ktorý
sa konal dňa 16.12.2020 a ktorý mal vysokú účast‘ a vel‘mi dobré ohlasy. Pre zvýšenie
informovanosti č[enov boli zasielané rešerše z odborných časopisov.

Medzi administratívne činnosti vykonávané v roku 2020 patrilo zabezpečovanie
administratívnej a účtovnej agendy a hospodárenia s pridelenými finančnými
prostriedkami, poskytovanie informácií členom a dalším osobám, vybavovanie žiadosti,
odovzdávanie autorizačných osvedčení 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 pub[íkácií, vystavovanie faktúr, zverejňovanie informácií
na stránke www.sksi.sk, archivovanie zložiek po vykonaní skúšok SV/SD a mnoho mých
činností. L

Každoročné celoslovenské odborné podujatia organizované v spolupráci so Spolkom
statikov Slovenska a Asociáciou civilných inžinierov Slovenska - Statika stavieb (póvodný
termín - marec 2020 v Piešt‘anoch) a Zakladanie stavieb (póvodný termín - október 2020 v
Starej Lesnej) boli napriek všetkým snahám a prípravám zrušené z dóvodu pandemickej
situácie.

Ďalej RK zabezpečovala viacero odborných zasadnutí volených orgánov a v tomto roku aj
organizačné zabezpečenie Clenskej schódze, kde sa votili zástupcovia do Výboru RZ
Trnava na d‘alšie dva roky.

E
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I Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2020 - Regionálne združenie SKSI Trnava

Zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava boLí v terminoch 23.01.2020, 04.06.2020,
08.07.2020, 17.12.2020.

U ČLenská schódza RZ Trnava boka rovnako v termine 8. júla 2020. VoLené orgány budú
‚ svoju funkciu vykonávat‘ do roku 2022.

Odborné podujatia za rok 2020

Dátum

Odborný seminár ETIKA
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Aktivity regionálnych združení SKSI
L

E

Administratívna kancelária SKSI Trenčín

Administratívna kancelária SKSI Trenčín organizačne a administratívne zabezpečuje agendu
členov regionálneho združenia Trnava, poskytuje informácie členom, predáva publikácie,
pripravuje materiály potrebné na rokovanie orgánov RZ a plní úlohy vyplývajúce z uznesení
Predstavenstva SKSI.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava: Ina. Ján Kysel‘

Pracovníčka Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín: Ina. Ľubica Križanová

V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Stavebnou fakultou v Bratislave
organizačne zabezpečila v rámci celoživotného vzdelávania členov SKSI 5 odborných seminárov
pre všetky odborné sekcie.

Odborne podujatia rok 2020

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

16.01.2020 Energetická hospodárnost budova zmeny zavádzané v roku 2020 všetky odborné sekcie
onl.ine

03.03.2020 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nu‘ovou potrebou Pozemné stavby a architektúra,
energie Navrhovanie a architektura KompleXne architektonicke sluzby

osoby s odbornou spósobilost‘ou EHB,
Technické vybavenie stavíeb,
Vedenie uskutočňovania stavíeb

08.09.2020 Bezpečné vypnutie. Vypínanie e[ektrickej energie. ELektrotechnické zariadeníe stavieb
Použitie nových elektroinštaLačných materiálov v súvislosti
s projektovaním.

16.09.2020 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou Pozemné stavby a architektúra,
energie. Efektivita a ekonomika 2020. Komp[exné architektonické sLužby,

osoby s odbornou spösobiLost‘ou EHB,
Technické vybavenie stavieb,
Vedenie uskutočňovania stavieb

10.11.2020 ON LINE OS “Posudzovanie eLektrických zariadení, ktoré bolí ELektrotechnické zariadenie stavieb,
vyhotovené podIa predchádzajúcich predpisov v súčasnosti sú už Komp[eXné architektonické služby
neplatné.‘ 11

23.11.2020 ON LINE OS “7. ročník - Navrhujeme a staviame budovy s takmerPozemné stavby a architektúra,
nulovou potrebou energie. Efektivita a ekonomika 2020-2021. “ Komplexné architektonické služby,

osoby s odbornou sposobilostou EHB,
Technicke vybavenie stavieb,
Vedenie uskutočňovania stavieb
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Počet členov k 31.12.2020: 530

414 autorizovaní stavební inžinieri

48 dobrovoľní členovia, fyzické osoby

68 dobrovol‘ní členovia, právnické osoby

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Banská Bystrica:
Kollárova č.2
974 01 Banská Bystrica

Výbor RZ SKSI Banská Bystrica

Ing. Marián Böhmer, PhD. predseda
Ing. Miloš Hudoba, PhD. podpredseda
Ing. Ing. Pavol Hubinský
Ing. Luboslav Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. Valéria Sepáková
Ing. Matej Veverka
Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Karol Zaremba

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Banská Bystrica:
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:

Ing. Marián Böhmer, PhD.
Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Karol Zaremba
Ing. Pavol Hubinský
Ing. Luboslav Jánoš
Ing. Luboslav Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. Ján Kollár

9
9
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Aktivity regionálnych združení SKSI

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Regionátne združenie SKSJ Banská Bystrica (RZ SKSI BB) zabezpečovalo úlohy vyp[ývajúce
z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru RZ SKSI BB, potrieb regionálnej kance[árie
a jednotlivých odborných sekcií.

Práca v regionálnej kance[árii zahřňa[a administrativnu a ekonomickú činnost‘, hospodárenie fl
s majetkom, organizovanie odborných podujatí, seminárov, prednášok, školení,
zabezpečení webovej stránky, predaja publikácií, zabezpečení databázy SKS
a organizačných náležitostí týkajúcich sa skúšok energetickej hospodárnosti budov,
odbornej sp6sobi losti pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov, odovzdávani pečiatok
a osvedčení o odbornej spösobilosti stavbyvedúci/stavebný dozor, vystavení potvrdeni
o odbornej spösobilosti, skenovaní zložiek zo skúšok odbornej sp6sobilosti
stavbyvedúci/stavebný dozor, vybavovaní žiadostí o zmenu základných údajov, zmeny
údajov o zrušení a pridelení ICO, platenie členských príspevkov, hospodárenie s finančnými flprostriedkami, vybavovanie žiadosti a požiadavky členov.

V sledovanom obdobi od 1 januara 2020 do 31 decembra 2020 sa uskutočni[o
v regíonálnom združeni:
- 6 zasadnutí Výboru RZ SKS
- 1 členská schódza Regionálneho združenia, na ktorej bob prítomných 41 členov
a zastúpených sp[nomocneniami 56 č[enov čo predstavova[o 18,7 % z celkového počtu
členov 525
- 10 členských sch6dzí odborných sekcií

7 odborných akcií, ako napr. odborné semináre a prednášky:
Odborná prednáška „EHB a zmeny zavádzané v roku 2020“
Odborná prednáška „Tepelné mosty a nedostatky pri realizácií s produktmi YTONG,

Novinky v katastri, čierne stavby, ako d‘alej stavebný zákon...“
- Odborné školenie „Dostatočná vzdialenost‘ s, výpočet pomocou 5W“
- Odborný seminár „Zásady správneho návrhu skladby strešného plášt‘a zelenej plochej
strechy“
- Odborný seminár „Geosyntetika - mé výrobky a gabionové konštrukcie v inžinierskom

a pozemnom stavitel‘stve ‚

- Informačné stretnutie o POISTENI pre členov SKSI na rok 2020
- Video seminár Určovanie vonkajších vp[yvov

- 1 zasadnutie Dozornej rady
- 1 zasadnutíe SOS Vedenie uskutočňovania stavieb
- 2 semináre ku skúške odbornej spósobilosti na výkon činnosti SV/SD
- 2-krát skúšky odbornej spósobilosti pre výkon činnosti SV/SD
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

U‘
Pripravova[i sa aj da[šie odborne seminare, prednašky, exkurzie, ktore bo[i naplanovane na
rok 2020, ale ich zorganizovanie bob zrušene pre nepriaznivy vyvoj koronavirusu Covid
19

Čbenovia našho Regiona[neho združenia sa zučastňovabi ako predsedovia a č[enovia
v skušobnych senatoch autorizačnych skušok a skušok na vykon činnosti
stavbyvedúci/stavebný dozor.

Predseda Výboru Reioná(neho združenia SKS! Banská Bystrica : ín. Marián Böhmer, PhD.
Pracovníčka ReionáInej kance/árie SKS! Banská Bystrica: Zuzana Parobeková

Odborné podujatia za rok 2020 - regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

14.01.2020 Prezentácia firmy ZTS Elektronika Elektrotechnické zariadenia stavieb

16.01 .2020 Odborná prednáška „EHB a zmeny zavádzané v roku Pozemné stavby a architektúra
2020“

18.02.2020 Odborná prednáška „Tepelné mosty a nedostatky pri Vedenie uskutočňovania stavieb
rea[izácií s produktmi YTONG, Novinky v katastri,

čierne

stavby, ako d‘aLej stavebný zákon...“

19.02.2020 Odborné ško(enie „Dostatočná vzdialenost‘ s, výpočet Elektrotechnické zariadenia stavieb

U
pomocou SW‘

20 02 2020 Odborny seminar ‚ Zasady spravneho navrhu sk[ady Pozemne stavby a architektura
strešneho p[asta zelenej p[ochej strechy“

27.02.2020 Odborný seminár „Geosyntetika - mé výrobky Dopravné stavby, mestské
a gabionové konštrukcie v inžinierskom a pozemnom inžinierstvo a územné plánovanie
stavitel‘stve“

04.03.2020 Informačné stretnutie o POISTENÍ pre č[enov SKS na rok
2020

10.03.2020 Prezentácia firmy Rewan Elektrotechnické zariadenia stavieb

08.09.2020 Prezentácia firmy Vonsch Elektrotechnické zariadenia stavieb

27.11.2020 Odborná prednáška“Určovanie vonkajši‘ch vp[yvov“ Elektrotechnické zariadenia stavieb
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2020 - regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
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Čenská schádza RZ SKSI v zasadačke KÚ Banská Bystrica
Foto: SKSI

Prednáška Tepelné mosty a nedostatky pri realizácii s produktom YTONG

Foto: SKSI
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Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina zvolený na Členskej schódzi 7.7. 2020:

Ing. Boris Vrábe[, CSc. - predseda
Ing. Karol Dobosz - podpredseda
ing. Stefan Binó
prof. Ing. Ján Celko, PhD.
Ing. Richard Gáborík
Ing. Juraj Martinisko
Ing. Ivana Subjaková
Ing. Miroslav Vyparina
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKS! Žilina:
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:
Expertízy stavieb- Slovenská prierezová
odborná sekcia:

Karol Dobosz
Peter Podmanický
Rastislav Kypus
Richard Gáborík
Ján Ilavský
Milan Roob
Marian Papp
Dr. Ing. Katarína Zgútová
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i Aktivity reg ionálnych zd ružen í S KSI
Regionálne združenie SKSI ŽiUna

Počet členov k 31.12.2020: 829

642 autorizovaní stavební i nži nieri

65 dobrovolní č[enovia, fyzické osoby

122 dobrovol‘ní č[enovia, právnické osoby

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Zilina:
ul. Vysokoško[ákov 8556/33B
010 08 Zi[ina
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Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

doc.

Ing. Ján Hlina
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Aktivity regionálnych združení SKSI 1

Regionálne združenie SKSI Žilina Ii

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

Pandémia ohl‘adne COVID19 a s ňou spojené stále sa meniace hygienické nariadenia fl
st‘aži[i organizáciu odborných seminárov, ktorých sa konalo v roku 2020 výrazne
menej ako po minulé roky. fl
RK SKS! Žilina v roku 2020 organizovala 2x skúšky odbornej spösobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj semináre k týmto skúškam, pričom [1

odbornú spčsobi[ost‘ získalo 29 stavbyvedúcich a stavebných dozorov.

V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity RK SKSI Žilina organizačne fl
zabezpečila v rámci celoživotného vzdelávania členov SKS! 2 odborné semináre
určených h[avne pre sekcie Statika stavieb a Dopravné stavby.

Začiatkom roka RK SKS! Žilina stihla zorganizovat‘ obl‘úbené spoločenské akcie pre
svojich členov: Novoročnú kapustnicu, Operný galakoncert ako aj lyžiarske preteky
o POHÁR PREDSEDU SKS! vo Vel‘kej Rači.

7.7.2020 sa konala Členská schódza RZ SKS! Žilina, na ktorej sa zúčastnilo 44 z 822
členov, čo predstavuje 5,35 % z celkového počtu členov RZ Zilina. Na Clenskej
schödzi sa nešili problémy členov a volili sa členovia Výboru RK SKSI Zilina ako aj
mých volených orgánov SKS!.

V septembri 2020 sa RK SKSI Žilina podiel‘ala na organizácii konferencie STAVEBNÉ
URADY v Jasnej.

Výbor RZ SKS! Žilina zasadaL v roku 2020 dvakrát, podIa potreby a naliehavosti
niešených problémov sa konali porady elektronicky.
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flPredseda Výboru Reionálneho združenia SKSI Žilina: Iny. Boris Vrábel, CSc.

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKS! Žilina: Ing. Ľubica Pokorná

11
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Žilina

Ľ]
Odborný seminár „ Stabi[ita svahov“
Foto: SKSI
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Odborný seminár „ Oceľové konštrukcie SPOJE Foto: SKSI



Aktivity Regionálneho združenia SKSI Žilina

Operný gaLakoncert v Dome umenia Fatra
Foto: SKSI

Aktivity regionálnych združení SKSI

Operný gaLakoncert v Dome umenŤa Fatra Foto: SKSI
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Lyžiarske preteky
O pohár predsedu SKSI

Vít‘azi jednotLivých sút‘ažných
kategórií

Foto: SKSI
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2020 - regionálne združenie SKSI Žilina

_I1
Dátum Názov podujatia krajská odborná Miesto konania poznámka [j

sekcia (ak mé oko RK)

20.01 .2020 Novoročná kapustnica pre členov RZ SKSI Všetky Nová Menza Spoločenská akcia

Zitina

07.02.2020 Operný galakoncert v ŠKO + spotočenské Všetky Dom umenia Fatra Spoločenská akcia

posedenie za ucasti predstavitelov
votenych organov SKS! a predstavitelov
významných stavebných finem

Sportovo

14.02.2020 Lyžiarske preteky „O pohár predsedu Všetky Velká Rača spoločenská akcia
SKS 1“

19.02.2020 Odborný seminár „OCELOVÉ Statika stavieb RK SKSI Žilina
KONSTRUKCIE SPOJE“

26 02 2020 Odborny seminar STABILITA SVAHOV Statika stavieb RK SKS! Zitina

05 03 2020 Informačne stretnutie o poisteni pre Vsetky RK SKS! Žilina
členov RZ SKS! Zitina

07.07.2020 Členská schödza RZ SKSI Žilina Všetky Žilina

05. - Seminár ku Skúške odbornej spósobilosti SV, SD RK SKSI Žilina

06.08.2020 na výkon činnosti SV/SD

12.08.2020 Skúška odbornej spósobilosti na výkon SV, SD RK SKS! Žilina
činnosti SV, SD v

24. - Konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2020 v Hotel Družba v

25.09.2020 Jasnej Jasnej

25. - Skúška odbornej spösobitosti na výkon SV, SD RK SKS! Žilina

26.11.2020 činnosti SV/SD

O
D
i:
D
D
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Regionálne združenie SKSI Košice

Početčlenovk 31.12.2020: 1 514
1244 autorizovaní stavební inžinieri

85 dobrovol‘ní členovia, fyzické osoby

185 dobrovol.‘ní členovia, právnické osoby

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Košice:

/ Južna trieda 93
040 01 Košice

Výbor RZ SKSI Košice
Ing. Ján Petržala
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Martin Hromják
Ing. Jozef Antol
Ing. Mária Durčáková
Ing. Slavomír Hankovský
Ing. Ján Jakubov
Ing. Stanislav Kočiš
doc. Ing. Stefan Kolcun, CSc.
Ing. Martin Kozák
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Ing. Roman Leško
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. Tibor Petrík
Ing. Marián Slosarčík
Ing. Miroslav Sáriczki
Ing. S[avomír Soganič

Elektrotechnické zariadenia stavieb:
Pozemné stavby a architektúra:

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

Vedenie uskutočňovania stavieb:

Ing. Martin Kozák
Ing. František Tomko
Ing. Michal Krempa
Ing. Martin Hromják
Ing. Mária Durčáková
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Slavomír Soganič
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. Jozef Schlosser
Ing. Adrián Jutka
Ing. Miroslav Sáriczki
Ing. Igor Uher
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predsedovia a podpredsedovia regionálnych odborných sekcií RZ SKSI Košice
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územně plánovanie:



Aktivity regionálnych združení SKSI
U
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Aktivity Regionalneho združenia SKSI Košice

11
Ciel‘om RZ SKSI Košice je spol‘ah[ivé zabezpečovanie každodenných úLoh administratívneho
a organizačného charakteru za účelom pLnenia úLoh a s[užieb členom SKSI v košickom
a prešovskom kraji, vedenie agendy čI.enov regionátneho združenia, poskytnutie informácří
č[enom, organizovania aktivit CZV formou odborných podujatí, seminárov, prednášok,
prezentácií, zabezpečenie zverejňovania akcií na webovej stránke SKSI, práce spojené
s udržiavaním aktuálneho stavu databázy SKS!, ako aj d‘atších potrebných s(užieb v rámci
regionátnych kompetencií.

Činnosti uskutočňované RZ SKSI Košice v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020
predstavovali v hlavnej miere plnenie zákLadných úloh SKSI v našom regióne.
Aktivity RZ predstavovali organizovanie prípravných seminárov a uskutočnenie skúšok pre
získaníe autorizácie, odbornej spčsobitosti pre výkon činnosti SV/SD, ako aj organizovanie
r6znych odborných podujatí pre čLenov Komory v regióne.

RK SKSI Košice v roku 2020 organizovala:

- 4 zasadnutia Výboru RZ SKSI Košice
- 1 x seminár ku skúške odbornej spósobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný

dozor a 1 x skúška odbornej spösobi[osti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor.
Odbornú spósobi[ost‘ získalo 26 účastníkov.

- 2 x seminár k autorizačnej skúške a 2 x autorizačná skúška. Autorizačným skúškam
predchádzati zasadnutia Autorizačnej komisie SKS! z toho 1 x v priestoroch RK SKS! fl
Košice. Skúšok ASI sa zúčastnilo 59 účastníkov z toho vyhovelo 45 účastnikov. V RK SKS!
Košice sa taktiež konat 2 x slub autorizovanych inžiniero ktoreho sa zučastnilo 38
nových čtenov. fl

- v januári 2020 sa uskutočniti členské schödze regionálnych odborných sekcií SKS! Statika
stavieb, Pozemné stavby a architektúra, Vodohospodárske stavby, Vedenie
uskutočňovania stavieb fl

ŽiaL‘, v roku 2020 z dövodu mimoriadnych bezpečnostných opatrení súvisiacich s epidémiou
koronavirusu COVID-19 bo[i pozastavené/zrušené aktivity spojené s organizáciou
odborných konferencií a mých podujatí. V súvistosti s touto mimoriadnou situáciou boli
zrušené autorizačné skúšky v pLánovanom termíne 10.-11.03.2020 a skúšky odbornej
spósobí(osti na výkon činnosti stavbyvedúci a[ebo stavebný dozor v plánovanom termíne
19.-20.05.2020. Po uvoL‘není opatrení sa v náhradnom termíne 14.-16.07.2020 uskutočniLi
autonzačne skušky za prisnych bezpečnostnych opatreni V tomto termine boto prvykrat
spustene etektronicke testovanie učastnikov autorizačnych skušok
Sirenie pandemickej epidemie zasiahto aj stretnutie regionalnych inžinierskych komór
a zvazov krajin, ktore sa v roku 2020 nekonalo a boto pre[ožene na rok 2021 fl
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Po dvoch rokoch Od konania predchádzajúcej Čs RZ, ktorá sa uskutočnila 22. marca 2018
v Košiciach bo[a zvolaná Clenská schódza regionálneho združenia SKSI Košice na termín 07.
apríl 2020. VzhUadom na mimoriadne opatrenia štátu z d6vodu šíriacej sa pandémie bola
CI.enská schódza v tomto termíne zrušená. Regionálne združenie SKSI Košice zabezpečilo
konanie C[enskej sch6dze RZ SKSI Košice v náhradnom termíne dňa 02. júla 2020 v
prestoroch Magistrátu mesta Košice - v malej zasadačke. Počas CS bob odovzdané
ocenenie Ing. Jánom Petrža[om, predsedom VRZ SKSI Košice, Ing. Milade Zipajovej za

fl vyznamnu a dI.horočnu spoločensku a organizačnu činnost v SKSI pn pribežitosti životneho
Lď jubilea.

Ku dňu 01.07.2020 malo RZ SKSI Košice celkove 1505 členov. Z tohto počtu je:

UI - 1241 ASI
- 82 dobrovolnych č[enov FO
- 182 dobrovolnych členov PO

Na ČS bol nasledujúci počet registrovaných členov RZ SKS! Košice:

U - 26 pritomnych ASI
- 40 spknomocneni od ASI

- 66 AS! spolu

L
- 3 pritomnych dobrovolnych č[enov FO
- 3 splnomocnenia dobrovo[nych č[enov FO

- 6 prítomných dobrovo[‘ných FO spolu

- 6 prítomných dobrovo[‘ných čI.enov PO
- 5 splnomocnenie dobrovol‘ných čI.enov PO

- 11 prítomných dobrovo[‘ných PO spolu

CELKOMAI + DČ : 83, t.j. 5,52 % z celkového počtu 1505 č(enov RZ SKSI Košice.
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RZ SKSI Košice pokračuje v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, čoho je
každoročne dókazom účast‘ zástupcov VRZ na promóciách úspešných absolventov
Stavebnej fakulty v júni 2020, na ktorých boli odovzdané ceny SKSI (diplom a finančná
odmena) absolventom s ocenenými diplomovými prácami. Ing. Petrovi Dzugasovi boka
odovzdaná Cena predsedu Výboru RZ SKSI Košice za vynikajúce vypracovanie a úspešné
obhájenie diplomovej práce „Alternatívne riešenie zabezpečenia stabiLity svahov na
vybranej konštrukciť‘ a Ing. El.vire Hodovanets bola odovzdaná Cena predsedu SKSI za
vynikajúce študijné výsLedky.

Ďalšie aktivity RZ SKSI Košice:

Rovnako ako v uplynulých rokoch aj v roku 2020 odborná sekcia PSA zorganizovala 5-
dňový tematický zájazd „Vybrané stavby a lokality Slovenska“. Zájazd sa uskutočnil
v dňoch 14. - 18. septembra 2020 (p6vodne bol plánovaný zájazd do Slovinska).

V prvý deň 14.09.2020 vyštartovali účastníci z Prešova a Košic s cie[‘ovou stanicou
v Banskej Stiavnici. Prvou návštevou bola zrekonštruovaná Kalvária. DaLej pokračovali
prehliadkou Banského múzea v prírode. Zastavili sa na obed v Pivovare ERB, ktorý bol
spojený s technickým výkladom o varení piva. Plánovaný program dňa ukončili
prehliadkou starého mesta a presunuli sa na ubytovanie do Topol‘čianok.

Po raňajkách v hoteli, druhý deň začali prehliadkou vodného diela Gabčíkovo, kde
absolvovali prehliadku v sprievode riaditel‘a výstavby. Nasledoval presun do Cunova J
(arealu športov), kde mali možnost v sprievode manažerky arealu prezrlet si cely areal
a zoznámit‘ sa aj so službami, ktoré poskytujú. V ned‘alekej galérii - múzeum umenia
Danubiana, si mali možnost‘ prezriet‘ stále aj aktuálne výstavy prác umelcov. Vo
večerných hodinách absolvovali prehliadku vinárstva spojenú s technickým výkladom vo
výrobni vína v Topol‘čiankach.

Tretí deň pokračoval. presunom do Bojníc, kde navštívili vyh[iadkovú vežu „Čajka
v oblakoch“. Dalšou zastávkou bol najväčší drevený artikulárny kostol v Strednej Európe
vo Svätom križi a po ňom nasledovalo múzeum Liptovskej dediny v Pribyline.

Z Kežmarku, kde boli ubytovaní, sa presunuli do Hniezdneho, kde bola prehliadka
eXpozície liehovarníctva s technickým výk(adom. V poobedňajšich hodinách ich čakala
prehtiadka múzea v Cervenom kláštore a splav Dunajca na pltiach. Stvrtý nocl‘ah mali na
Sninskych rybnikoch Ii
Posledny deň začali s prehliadkou kupaliska, ktore sa vyznačuje ekoLogickym spösobom
čistenia vody, kde ich sprevádzali kolegovia zo Sniny. Potom navštívili kaštiel‘ v Snine
a presunuli sa na Kolonické sedlo, kde má svoje sídlo observatórium. Mali možnost‘
zoznámit‘ sa so všetkými technickými zariadeniami za odborného výkladu pracovníka
observatória.
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lAktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Pokračovali do Hrabovej roztoky na prehtiadku dreveného kostoLíka, ako typickú stavbu
v tomto regiáne. Neobišli ani Beňatinské jazero, atebo tiež Beňatinský travertin. ide o
bývaLý travertinový Lom, ktorý zapLaviLa priezračná spodná voda vytvoriac prekrásne
tyrkysové jazierko pripomínajúce známe PLitvické jazerá v Chorvátsku.

Posledná zastávka na spiatočnej ceste domov boLa vo vinárstve v Orechovej, kde ukončiLi
pLánovaný program zájazdu prehLiadkou viníc.

Vyh[iadková veža v Bojniciach Čajka v ob[akoch Foto: SKSI

Predseda Výboru Reionálneho združenia SKS! Košice: Iny. Ján Petržala
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKS! Košice: Katarína Litavcová
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Súvaha: Aktíva

A.

1..

2.

3.

B.

1.

2.

3.

4.

C.

Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý hmotný majetok

Dlhodobý finančný majetok

Obežný majetok

Zásoby

Dlhodobé poht‘adávky

Krátkodobé pohľadávky

Finančné účty

Časové rozlíšenie

MAJETOK SPOLU

546 528,19 €

34 961,16 €

511 567,03 €

0,00 €

1 686 609,58 €

50 621,52 €

1 390,21 €

7 606,92 €

1 626 990,93 €

3 896,00 €

2 237 033,77 €

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 €

4 385,29 €

2 334 139,89 €
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AKTĺVA SKSI

Neobežný majetok Obežný majetok

A. I rok 2020 Brok 2019
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Časové rozlíšenie

C.
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Súvaha: Pasíva

PASÍVA SKSI

Vlastné zdroje krytia
majetku

A.

Cudzie zdroje

rok 2020 rok 2019
B.

Časové rozlíšenie
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PASÍVA SKSI rok 2020 rok 2019

A. Vlastné zdroje krytia majetku 1 724 035,36 € 1 873 911,75 €

1. Imaniea peňažnéfondy 2022474,15€ 2022474,15€

2. Fondy tvorené zo zisku 0,00 € 0,00 €

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov -148 562,40 € -17 467,18 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -149 876,39 € -131 095,22 €

B. Cudzie zdroje 511 183,41 € 348 040, 14 €

1. Rezervy 275 998,70€ 273 373,19€

2. Dlhodobé záväzky 1 917,29 € 2 886,99 €

3. Krátkodobé záväzky 233 267,42 € 71 779,96 €

4. Ban kové výpomoci a póžičky 0,00 € 0,00 €

C. Časové rozlíšenie 1 815,00 € 112 188,00 €

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 2 237 033,77 € 2 334 139,89 €

2 000 000 €

1 800 000 €

1 600 000 €

1 400 000 €

1200000€

1000000€

800000€

600 000 €
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rok 2020

86 369,28 €

380 966,69 €

539 696,55 €

4 618,07 €

21 465,96 €

138 198,05 €

12 680,00 €

1 183 994,60 €

rok 2020

266 770,87 €

2 885,75 €

221,76 €

766 729,58 €

1 036 607,96 €

-147 386,64 €

2 489,75 €

-149 876,39 €

‚ ‚

FINANCNA SPRAVA SKSI

Výkaz ziskov a strát

NÁKLADY SKSI

50 Spotrebované nákupy

51 Služby

52 Osobné náklady

53 Dane a poplatky

54 Ostatné náklady

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky

56 Poskytnuté príspevky

NÁKLADY SPOLU

VÝNOSY SKSI

60 Tržby za vlastné výkony a tovar

64 Ostatné výnosy

65 Tržby z predaja a prenájmu majetku

66 Prijaté príspevky

VÝNOSY SPOLU

Výsledok hospodárenia pred zdanením

59 Daňzpríjmov

Výsledok hospodárenia po zdanení

rok 2019

100 2 67,89 €

418 273,34 €

550 270,61 C

3 924,52 €

17 891,06 €

133 656,22 C

25 9 73,40 €

1 250 257,04 €

rok 2019

355 711,58 €

14 100,55 €

212,76 €

750 065,00 €

1 120 089,89 €

-130 167,15 C

9 28,07 €

-131 095,22 €

ĺ-l

r-l

L

‚J
O
O
O

r
1]
O
E
[J
O

Ľ
SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 58



1400 000,00 f

1200 000,00 €

1000 000,00 €

800 000,00 €

600 000, 00 €

400 000,00 €

200 000,00 €

0,00€

-200 000,00 €

-400 000,00 €

N NÁKLADY SPOLU VÝNOSY SPOLU Výstedok hospodárena po zdanení

NÁKLADY SKSI
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SLUŽBY

OSOBNĚ NÁKLADY

DANE A POPLATKY

OSTATNÉ NÁKLADY

ODPISY, PREDANÝ MAJETOK A OPRAVNÉ..

POSKYTNUTÉ PRĺSPEVKY

TRŽBY Z PREDAJA A PRENÁJMU MAJETKU

W PRIJATE PRISPEVKY

IFINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Hospodárenie SKSI

I
rok 2020

O

Lfl
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86 369,28 € 100 267,89

380 966,69 € 418 273,34i‘1
539 696,55 € 550 270,61 €

4618,07€ 3924,š1

21465,96 € 17891.,06 €

138 198,05€ J 133 656,J

12 680,00 €

______________________

25 973,4Z ‘]

VÝNOSY SKSI
rok 2020 rok 2019

TRŽBY ZA VLASTNÉ VÝKONY A TOVAR

OSTATNĚ VÝNOSY
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UZNUJ

Úč NUJ
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

neziskovej účtovnej jednotky
v sůstave podvojného účtovnictva

zostaveriák 3 1 1 2 2 O 2 O

II II I II I1 I •—•—I

Číselné údaje sa zarovtiávajú vpravo, ostatnÓ údaje sa píšu zlava. Nevypinené ríadky sa ponechávajú prázdna.
Údaje sa vyplňajú paIČkovým plsmom (podEa tohto vzoru). písacím strojom alebo ttaČ,arňou, a to Čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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Daňové identďikaČné Čisto Účtovná závierka [ Mesiac Rok

2020809692 odOl 2020
D rtadna J zostavená Zs obdobie

ičo dol2 2020
3 O 7 7 9 O 2 2 mimoriadna D schválená

1D SKNACE Bezproatredne ad O 1 2 O 1 9
(znaIsez) predchádzajúce

9 4 1 2 O obdoble do I 2 2 O 1 9

Priložené súčasti účtovnej závierky

J Sůvaha (ÚČ NW 1-01) Poznámky (ÚČ NUJ 3-01)

Výkaz ziskov a strát (ÚČ NU.J 2-01)
(znaČí sax)

Obchodné mena alebo názov ůčtovnej jednotky

Slovenská komora stavebných

i rži fl ierov

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica Číslo

Mýtna 29

PSČ Obec

81107 Bratis!ava

Číslo telefčnu Číslo faxu

0906/101911 O J
E-mailová adresa

ekonom i ck e@s ks í Sk

Zastavená dňa Podpisový záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam
zodpovednej za vedenie zodpovednej za zostavenie štatutámeho orgánu alebo

2 6 - O 3 2 O 2 1 účtovníctva: úČtovnej závierky: Člena štatutámeho orgánu
.- účtov edfltk

Schválená dňa:

- 2 O
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Záznamy daňového úradu

L
Mieslo pro evidenčná čislo Qdtlačok prezentačnej pečialky daňového úradu
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

I.:..

J

Jj

[súvúčw1o1) iČoI I I I I I SIDľ I I I
Bezprostredne

6.r. Bežnó Účtovnó obdobla predchádzajúce
Strana aktiv účtovné obdobie

Brutto Korekcla Netto Netto

a b I 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 801 1811034,96 1264506,77 54652819 647167,77

Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 95796,42 60835,26 34961.16 45114,33

Nehmotné Wsledky z vývojovej a obdobnej Činnosti
003

012-(072+O9IAÚ) —

Softvér 013 (073+091AÚ) 004 9579642 6083526 34951,16 46114,33

Oceruterné práva 014 (074 + C91AÚ) 005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)(078 + 079
+ 091 AO)

Obstaraníe dlhodcbého nehmotného majetku (04 1-093) 007

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný rnajetok
(051. 095AU)

2. Dlliodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 1715238,54 1203671.51 511557,03 601053,44

Pozemky (031) 010 2764909 X 2764909 27649,09

Umelecké dlela a zbierky (032) 011 x

Stavby 021 - (081 + 092AÚ) 012 129379610 97547306 318323.04 381682,86

Samostatné hnutefné vec a súbory hnute?ných ved 38880247 228198,45 160604,02 191721,49

Dopravné prostriedky 023 (083 + 092AÚ) 014

Pestovateľské celky trvalých porastov 025- (085 + 092Aú) 015

Základné stádo a tažné zveratá 026- (086 t 092AÚ) 016

Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017

Ost.atný dhodobý hmotný majetok 029 -(089 +092AÚ) 018

Obstaranie dlhodoběho hmotného majetku (042- 094) 019 4990,88 4990,88

lkytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052
- O9SAÚ)

Dlhociobý ftnančný majotok r. 022 až r. 028 021

Podelové cenné papiere a podiely v obchadných 022
spoloČnosti ach v ovládanej osobe (061. 096 AU) —

Podielová cenné papiere a podiely V obchodných 023
spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AO)

Dlhové cenné papiere držené do splatnosti (065- 096 AO) 024

PĎžiČky podnikom v skupme a osiatné pážiČky (066 + 067)
- 025

096 AO

Ostatný dlhcdóbý ftnančný majelok (069 - 096 AQ) 026

Obstaranie dlhodobého flnančného majetku (043 - 096 AO) 027

Poskytnuté preddavky ria dlhadobý finančný majetok (053
- 028

096 AU)
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Ĺ

I.‘

[1

[1

[1

icoI I I I 1 LI SDf I U

Bezprostredne
Bežné účtovně obdobie predchádzaJúce

Strana aktív č.r, účtovně obdobie

Brutto Korekcla Netto Netto

a b I 2 3 4

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 176689103 8028145 1686609,58 1682586,83

‚ Zásoby r. 031 až r. 036 030 50621,52 50521,52 52035,07

Materiál (112 + 119)- 191 031 33040,97 33040,97 33938,34

Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121
032

+122)-(1921-193) —

Výrobky (123 -194) 033

Zvieratá (124-195) 034

Tovar (132+139).196 035 17580,55 17580,55 18096,73

Poskytnuté prevádzkové preddavly na zásoby (314 Ao
391AÚ) —

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037 1390,21 1390,21 139021

Pohladávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038

Ostatnépohradávky (315AÚ - 391AÚ) 039

Pohradávky voči účasti, kom združerii (358AŮ - 391AÚ) 040

Ínépohíadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ 4- 378AÚ)
041 1390.21 1390,21 139021

3. Krátkodobě pohVadávky r. 043 až r. 050 042 87888,37 80281,45 7606,92 4332,29

Pohl‘adávky z obchodného styku (31 1AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 598896 5988,96 3007,52

Ostatné pohradávky (315AÚ - 391 AÚ) 044 8189842 80281,45 1616,97 1307,97

Zůčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
045

(338)

Daňové pohl‘adáMy (341 až 345) 045 x

Pohíadávky z dčvodu finančných vztahov k štátnernu rozpočtu
047

a rozpočtom územ nei samosprávy (346+ 348) —

Pohradávky voči ůčastnlkom združenl (358 AOl - 391AÚ) 048

Spojovacl účet pri združenl (396- 391AÚ) 049

Ině pohľadávky (335AÚ + 373AOl + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 0,99 0.99 16,80

4. Fi,,ančnó účty r. 052 až r. 056 051 1626990.93 1626990,93 1624829,26

Pokladnica (211 + 213) 052 3319,99 X 3319,99 7472,21

Bankové účty (221 AOl + 261) 0.53 1623670,94 X 1623670,94 1617357,05

Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AOl) 054 x

Krátkodobý finančný niajetok (251+ 253 + 255 + 256 ÷ 257)
. 291AÚ

Obstaranie krátkodobého firiančného majetku (259 - 291AÚ) 056

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 3896,00 3896,00 4385,29

1. Náklady budúcich obdobi (381) 058 3883,46 4372,75

Príjniy budúcich obdobl (385) 059 12,54 12,54 1254

MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 3581821,99 1344788,22 2237033.77 23341 39,89
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

O.

O

[aha (Úč NUJ 1-01) iČoL III I I II sioTl I II

Základné imanie (4111 063 2022474,15 2022474,15

Bežně účtovně
Bezprotredne

Strana pasIv č.i‘.
obdobie

predchádzaJúce účtovně

. obdoble

a b 5 6
A. VLASTNE ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU

061 1724035,36 1873911,75
r.062+ r. 066 + r. 072 + r. 073 —

1. mafie a peňažná fondy r. 063 až r. 067 062 202247415 2022474.15

ěňažné fondy tvorené podfa osobitného predpisu (412) 064
Fond reprodukcie (413) 065

Oceovacie rozdiely z precenenia majetku a závázkov (414) 066

Oceňovacie rozd jely z precenenia kapitálových účastín (415) 067

. Fondy tvorené zo zisku r 089 až r. 071 068 —

Rezervný fond (421) 059

Fondy tvorené zozisku (423) 070

Ostatně fondy (427) 071

3. Nevysporiadanývýsledok hospodéreia minulých rokov 072 -148562,40 -17467,18
. (+-42)

4. Výsledok hospodarenia za účtovně obdobie r. 060 -(r, 062 + ľ
07 14987639 -13109522

068.r.072i‘r.074+r.101) - ‘ ‘

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 074 511183,41 348040,14

1. Rezervy r.O76ažr.078 075 275998,70 273373,19

Rezervy zákonné (451AÚ) 076

Ostatné rezervy (459AÚ) 077

Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459A1J) 078 275998,70 273373,19

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 1917.29 2886,99

Závézky zo sociálneho fondu (472) 080 1917,29 2886,99

Vydané dlhopisy (473) 081

Záv5zky z nájmu (474 AÚ) 082

Olhodobě prijaté preddavky (475) 083

Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084

Dlhodobé zmenky na úhradu (478)

Ostatně dlhodobé závázky (373 AÜ + 479 AÚ) 086

3. Krátkodobé závazky r. 088 až r. 096 087 233267.42 71779,96

Závazky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 175411,94 27220,84

Závézky vočt zamestnancom (3311- 333) 089 31186,93 24700,95

Zúčtovanie so Sociáinou poisťovřrou a zdravotnými poist‘ovhami
090 1 866665 14690,18

Oařiovézávazky (341 až 345) 091 8001,90 6167.98

Závázky z dvoctu finančnýCh vzťahov k štátnemu rozpočtu a
092

rozpočtom územnej samosprávy (348+348)

Lávézky z upisaných nespiatených cenných papierov a vkLadov
093

(367)
Závázky voči účastnikom zdru±ení (368) 094

Spojovací účet pri združeni (396) 095

Ostatrré závazky (379 + 373 AÚ + 474 A(J + 479 AÚ)

4. Bankovévýpomoclapbžlčky r.098ažr.100 097

Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098

Bené hankové úvery (231+ 232 + 461AÚ) 099

Pnjaté krátkodobé nančné výpomoci (241+ 249) 100

C. ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 1815,00 112188,00

1. Výdavky budúcich obdobl (383) 102

Výnosy budúcich obdobi (384) 103 1815,00 112188,00

VLA$TNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101 104 2237033,77 2334139.89
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Výkaz zskov a strát (Úč NUJ 2-01) tČOl III III I,sIDI II 11
Činnost‘ Bezprostredne

Čisio ‚ čisto
účtu Naklady rladku Hlavná predchádzajuce

nezdaňovaná
Zdaňovaná Spolu učtovné bdoblo

b C 1 2 4

501 Spotreba materiálu 01 66683,33 103,80 66787,13 7914917

502 Spotreba energie 02 1884665 18846,65 1868212

504 Predaný tovar 03 735,50 73550 243660

511 0ravya udržiavariie 04 670461 6704,81 11761,61

512 Cestovná 05 29513,15 29513,15 48491,53

513 Náklady na reprezentáciu 06 19431,51 69200 20123,51 22477,83

518 Ostatně služby 07 321859,03 276619 324625,22 33554237

521 Mzdové náklady 06 39478095 2825,00 397605,95 40699551

•• Zákonná sociálne poistenie a zdravotné 13119410 1253,60 132447,70 132778,38

525 Ostatné sociálne poistenie 10

527 Zákonné sociálne náklady 11 9359,40 9359,40 10496,72

528 Ostatně sociálne náklady 12 283,50 283,50

531 Daň z motorových vozidiel 13

532 Daň z nehnuteľností 14 3424,01 3424,01 2790,33

538 Ostatně dane a poplatky 15 1194.06 1194,06 113419

541 Zmluvné pokuty a penále 16 189,20 189,20

542 Ostatně pokuty a penále 17

543 Odpisanie pohradávky 18

544 Úroky 19

545 Rurzové straty 20 0,68 0,68 0,39

546 Dary 21 3084.05 3084,05 2278,64

547 Osobitné náklady 22 13006,60 13006,50 10856,16

548 Manká a Škody 23

549 Ině ostatně náklady 24 5185,43 5185,43 4755,87

Odpisy dlhodobého nehmotiéio majetku a
551 díhodobého hmotného majetku 25 128150,05 128160,05 123813,22

Zostatková cena predaněho dlhodobéhc
552 nehmotného majetku a dlhodobého 26

hmotného majetku

553 Predané cenné papiere 27

554 Predaný materiál 26

555 Náklady na krátkodobý nanČný majetok 29

555 Tvorba fondov 30

557 Náklady na precenenie cenných papierov 31

558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 10048,00 10048,00 9843,00

Poskytnuté prlspevky organizačným
33

zložkám
Poskytnuté príspevky mým úČtovným

12680,00 12680,00 2597340

563 Poskytnuté prlspevky fyzickým osobám 35

585
Poskytnuté príspevky z podietu zaplatenej
ďane

567 Poskytnuté prispevky z verejnej zbierky 37

Účtová trioda S spolu r. 01 až r. 37 38 1175618,51 8376,09 1183994,60 1250257,04

I-i
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E

(1
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r
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ĺ

Výkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-0J tčofl III I !JísioL [ 1]

7 Čís‘o
Činnost‘ Bezprostredne

S O
VýflOSy Hlavně predchádzajuce

učtu rladku
nzdovná

Zdaňovaná Spolu účtovnó obdoble

b i 2

601 Tržby za vlastně výrobky 39

602 Tržby z predaja sIueb 40 24281900 2267337 265492,37 352832,38

604 Tržby za precianý tovar 41 1278,50 1278,50 2879,20

611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42

812 Zmena stavu zásob polotovarov 43

613 Zmena stavu zásob výrobkov 44

614 Zmena stavu zásob zvierat 45

621 Aktivácia materiálu a tovaru 46

622 Aktivácia vnůtroorganizačných služieb 47

623 Aktivácia dlhoclobého nehmotného majetku 48

624 Aktivácia dlhodoběho hmotného majetku 49

641 Zmluvné pokuty a penále 50

642 Ostatné pokuty a penále 51

643 Platby za odpis eně pohľadávky 52

644 Úroky 53 79.35 79,35 90,51

645 Kurzové zisky —--- 062

646 PríJaté dary 55 1700,00 — — 1700,00 7700,00

647 Osobitné výnosy 56

648 Zákonné poplatky 57

649 InÓ ostalné výnosy 58 406,00 700,40 1106,40 6309,42

by z predaja dlhodobého nehmotného 00 00
majetku a dlhodobého hmotného majetku ‘ ‘

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60

653
Tržby z predaja cenných papierov a 61
podielov

654 Tržby z predaja materiálu 82

Výnosy z krátkodobého finančného
63

majetku —

655 Výnosy z použitia fondu 64

657 Výnosy z precenenia cenných pepiercv 65

658 Výnosy z nájmu majetku 65 212,76 212,16 212,76

661 Prijaté prispevky od organizačných zložiek 67

662 Prijaté príspevky od mých organizácii 58 1000,00 1000,00 1000,00

663 Prijaté prispevky od fyzických osób 59

664 Prijaté Členské prispevky 70 785729,58 765729,58 749065,00

655 Prlspevky z pod ielu zaplatenej dane 71

587 Pnjaté prlspevky z verejných zbierok 72

591 Ootšcie

trieda 6 spolu r. 39 ž r. 73 74 1011733,93 24874,0 3 1036607,96 1120089,89

Výsledok hospodárenia pred zdanením
76 163884,5B 15497,94 -147386.64 -130167,15

r.74-r.38
iJDaňzprIjmov — 76 1505 2474,59 2489,75 928,07

odvody dane Z prijmov

VýsIedok hospodreniapozdaneni
r. 77))(‘.J)

78 -163899,64 14023,25 -149876,39 -131095,22
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I Poznámky úč NUJ 3 - 01

U

POZNÁMKY
k 31.122020

mesiac rok mesiac rok
Za bazn učtvně
obdobieod [oJJ L2oHJJ do [JJ 2O2O

Za bezprostredne mesiac rok mesiac rokprdchádzajuce
účtovně obdobieod 0 I 2 O 1 do LEI1 L2 O ijJ

Darivvé iderstifikačné číslo Účtovná závierka;

JO 2 10 IB 0 1916 IJJ
X - riadna

- mimoriadna —

IČO SID

3lOI7I7I9IO2I?J U I
Kód SK NACE DIČ

____

11121 L1 [2IoI2ioIBIoI9k!921
Názov účtovnej jednotky

_________ ____________________________________

SLOVENSKA KO1RfJSITAVEBNÝCHJU

I N Ž I N I E R O LIJ 1 i L
Právna forma účtovnej edrsotky

IpIrIotIeIsi iInIáI I I ITJ—F]
Sídlo účtovnej jednotky
Ulica a číslo

2[9 W

__

Psč Názov obce Ii
1j1l0I7j IBIRIAITIIISIL(AIVIAI I I I I
Smerové číslo Číslo telefónu Číslo faxu
telefónu

_______________________________ ______________________________

10121 II l 13191017151014121 Li I I III I

e-mail

______________________________________________________

kIoInIoImliIcFkIeI@IsIkIsIi(.IslkI Ilií III I
Zosavené dňa: Podpsoý záznam osoby Podpisový záznam osoby Podpisový záznam

zodpovedrmj za vedenie zodpovednej za zootavenie Štatulámeho orgánu abbo

28 03 2021 učtovnIcwa: útovnej závimky: Člena šlatutámoho orgánu
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(Úii hUJ 3-01)

Či. I Všeobecné údaje

Slovenská kvrrmro stavebných loži aroa(daleaj abo .SKSI alebo ‚komorť) je inštitúcias dtromčnau O bOhatou Notóriou. Jo ndtupnickou organizácioo lnžinierksj komory,
ktoá bca založená v roku 1913. V roku 1951 vtok hola znjšená a Spofo a riso aj vtedajšie oprávneoia eMiných technikov. Činovať SKOl bota neukěr znovu obnovená Zákoriom
SIovenske národnej rady č. 13811992 Žb. o autorizovaných a,cbtektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Či. 1(1) (3) (5) Základné údaje

SKOl je stavovskou crganizáciou, ktorá v súčas000ti združuj vi*c oko 4 800 aktivnynh aelenzonaných stavebných nžinersr Jej rady doplria viac oko 1 100 dobrovorných
čienov. medci ktorýnri mudno náisti lak fyz cIM, oko aj právoioké osoby. Članoto vSl<S1 sice vzniká na základe poinnosti zo zákona, ale Votech orgány e zamnolnonci SKOl os
500žia aby Oanoui orali co suojho rionotva aj orčitd orhody Teši nás pralo. že povinni člonovia po skončeni aktívncj pósobnosti pokračojú spolu a 09ml oko dobrovoíni
členovia Základné pvncípy którýnhi na SKOl nan pri soojej Čirrnnab je kvalita, podporo, ochrana česť

Či. 1(1) Venoa priezvisko fyzickej osoby alebn oáznvprávnickej osoby, ktorá je zaklsdatetonl stehy znoďovatelom úČtovnej jednotky, rádIum joložeOia sletu znadenia
účlovnej jednotky

Mono a pnizvisko fyzickej osoby elatiu nécov právnicko; osoby. Mrá je zakladatelem abbo zriaďovatabom účtoveej jednotky

zriadená Zákunom Č 138/1992 Žb o sutonzovaoýoh architektech a autorizovaných stavebných iožinierooh yznnni nskoráích predpisov

Déturn založenia atako zriadenia účlovnej jndnotky.

01 08 1992

Čl. (3) Opjs Čiynosá no účet kturej bela účtovré jednotka zrradená a opis druhu podnikateďskaj činnost. okju účtoviá jednotko uykonáva

Z9hludrrou úlohou kurnruryje združovaťautcdzovaných stavebných inžinierou a dobrovolných Členův komory, podporovat a obhajovať cIn práva ako aj profesné. sccálne a
hooporlárnko záujmy. Z pcdrnkatetských Čipflooti SKOl realizovala lakton/oú O prcpoačnú Činnosť, prenájům cIastných pniestorov predaj tovaru podoba publkácil a OyO

Čt t (5) lnrurrcácia O organizáciánh v zraďuvaterskej pčsobnosti účtcvnoj 1odnolky

Čnnost crganizacie zabezpeču1e Úrad SKOl 50 siďom v Bratislavo, Regronáloe kancelárte sldtiace v mestoch Bratislavo, Trneva, Banská hyntnica, Žilina, Kstkoe
AdmJOis0tivOo kavcalária yTrnnčne

Či. 1(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a mých orgánov
účtovnej jednotky

Štatulámy orgén prof Djpl, Ing Dr ‘Jladmir Bnnko, PhD,. predseda SKOl (od 17042012—trud)
Oryárry komory sd:

Valnd zhrom aždenin
bj Ptedotavenstvo

Dozorná rada
d) Aototizačná komise
e) Etická rada
1) Regionáloe zduženla komory

Čt. I j2) lnformácie O člnnocli štatutánnycln cr9ánov, dozornýchorgánov a mých orgánov ůútovrrej jednotky evádcú se menáa priezvtská čbenrrvšlatulámycll orgánoo,
dozorných orgár.ov a mých orgánov ůčtovnej jednotky

Vytvornnk o pro5ronn OMEGA - pudvoiné Ůčloonlctvo ngirlaliuo Dez rnoii
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Poznámky (Úč NUJ 3-01) Ičo ISID

Ůčtouiia záwierka je zostazenň za prcdpokladu, že účtomá jednotka bude nepielnž4e poiiračauať vn svoje) bnnosu

Či, liji) ÚStavná jednotka bude npretzi4e yckračovať un svoje) č)ooosO‘

[jÁno

Či. fl (2) Zmeny účtovných zásad a metád

V ůčtovnoni období nenastat zlneny úStovnýcS zásad a zmeny úStavných meiúd s uvedením odvodu cýchio zmlev a nyčísienrm cti opijou na Rnančoů hodnOtu majetku,

závázkĎo, základného imania a výsledku hospoddrenia účtovniej jednOtky

či. 11(2) Zmeny ič ooných zásad a zmeny úSlunných iiieidd uuedenim dóoodu tychlo ‚míCO a uyčlaienlm cil vpijou na linančnú hodnoto majetku, záokzkov, základného

imania a v-ystndka hopodárenia lčtonrinj jednotky

Onuh emany zásady alebo metody Důvod amany I HodnotavPIYvuflaprslubnú I
Či. Ii (3) Spósob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov

Či Ii (3) Spčncb oceňooania jndnoltkoýclu pcdožek majetku a závodkou

Popis pelodky Ocenanle majetku a závlkov Poznámka k ocavenlu

Dihudsbý nehmotný majetok obutananý lívpnu

D;hodoby nehmotný maieiok obstaraný Stastnou Čínriouťuu

Dilndobý nahm2bty mejetok obstaraný mým spčuobom

Oihodobý umokli majetek obsiOraný kdpou

Dlhudubý hmoiny rr.ajetck obstaraný ulaslnnu činncstuo

Olflodobý Iintntný rnajetuk okstaraný inm spčsobcm

Dlhodnký finančný majetnk

Zžsoby ctistaronó lipou

Zásoby obstaianó la3tfloO činnosťou

Zásoby obstaraná mým spdsnbonn

Pohtadáoky

Kíátkodobý finančOý majatok

Časové ‚oziídeeia na strane aktív

Závlahy vrátane rezeiv. dlhapisov. póličuek C úuerov

časové rozlíšenio na trann pasiv

Deriváty

Majetek a závodky zabezpečené dmnvát,ni

Či. 11(4) Spósob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého majetku

Čiti (4) Spodob zustavenla odpisového piánu pre jednatkvé diuhy dlhodobého majetku

w‘jDlhodobý nehnlotOý majetek: odpisový plán úStavných odpiscv uychádzal Z požiadauky zákona S. 431120020 ťtčtouTrictve. Majetók sa cdpisovai počas

-
predpokiadanej doby pouliuania zcdpovedajúcej spotneke budůc,ch ekonomických účitkov majetku Odpisové Salaby pro

účtonnó a dařitsvé odpisy dihodcbého nehmotného majetku sa r000ajú

IDIhOdobi hmotný majetek Odpidooy pián účtoviiýcli odpisou 53 zastavit interoýrn prcdpluom. vktornm 53 eyctsádzato Z pi‘odpokladaného opoti‘etrena

-
zaradovaného majetku zodpouedajúceho balným podminnkam jeho pisrržiuania Učiavnó a dečové odpisy na nerusnajú

í]Dlhodoký hmotný majntok: odpisový plás účtuuilých odpmsov sazoutaví nterným predpisom. vktororn ta uychádzatoz mlada poožíaanýcti pá opbíslovani

daňových cdpisov Učtovná a daňové odpisy Sa nounajú

Odpinový pián bol ovplyonený tým)to skutvbivstami:

Spodob ‚estoncem cdpisovcho piánu pre jednotlivě dluhy dlhodobého ohmatnóho a hmotného majetku

Vtlomaok upnugrsme oMkCy - povnomň O rinwv aOslatioa bez starosti. d KROS as. w.wr klon
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Či. Ii (5) Zásady pre zohľadnene zníženia hodnoty majetku

Či ti (5) Zásady pro zohtadnerrie zniženla hodnoty mujnLku Uvadza na. či účtovná jedrotka uplatňuje Ópravnň pe)nžky a rezcr-sy

IČO 310!717191012121 lolo

I
I

Ps zničení hodnciy majetku účtucme V prípade pohfadánok O ttulu nvuhadanýclr Členských prispevkov S zápisného tvorbu npravnej položky vo výška hodnoty pohradévky.
SKOt účtujp tverbu zkr,rých rczoro na nesyčerpanň dovoenky a na overevia úbtoonej zásierXy auditerom.

Či. tli informácie, ktoré dopĺňajú a vysvett‘ujú údaje v súvahe

Či. III (1) Prehľad o dlhodobom majetku

a) preh(ad o dlňodobum nraaiks podta po1oáivk loktu majetku v čtenerú poura polož ek suaahy uvadza Sa stav dhodobéno majetku v protnQm ocvneurt na začiatku balného
žtousiého Obdobi5. puuraslky ubylky a prosuny lohlo majetku a zoslalok na konci balného účtonného Obdnbia,
0) prehraá oprávek a ovavných položiek Ir dlhodolucniu majotku poďa jodnollivých položiak lohlo majetku čtnneni podta pdožiek súvahy: uvkdza na stan opránok a opravných
položiek k dthndnbému maešru na začisšru balného úČtovného obdobia, ch prirasttsy a úbytky počas bežnéko útitonnkh obdohia a Zoslatok ria konci bežaého ůčtoyněflo
obdobia,c prehrad O zootatkouych cenách dlhodobéhe majetku na zaa5rti bežrrěl‘o ůčtovčaho obdobia a na konci bežného účtovného vbdsbiu

Či. Iii (1) a) až c) PrehVad o dlhodobom nehmotnom majetku

Či tli (1> Prahíad o dituodobom nehmotnnnn mauešru

aj až oj Pohyb ooslarávacich cien, opravok opravrýcl poto sIra prehrarl zoutntkových cien dlhodohého rehniólného majptku - bežné obdobio

Poznámky (Úč hUJ 3-01) J
Druh niujstliu Doba odplsonanla Sadzba adpisov Odpisová matóda

Olhodobý nehmotiiý matetok - sottuér S rokov útovné Odpisy daňonů odpisy yonnemnme

Diiodobý hmotný majelok - siavby 20 roksu útovné odpisy daňmé odpisy rospomcrnc

Dthorlnbý hmotný majetok - SlIV a SHV 4 roky ůlOarné odpisy = daňové odpisy rouromerne

DthOďobý hmotný majetek - OHlos OHlo 6 mIrou álovrré odpisy = daňové oapisy ravnomema

I.

E

VytvsvrŮ yrug-aine OMEGA podsc)né uňtovnlctvs a iastďíOa bav starosti D KROS 55 anvar von uktrona5s
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SKSIVÝROČNÁSPRÁVA2O2O 69



FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

[Poznámky(ÚČNiiJ3-Q1) IČO 13101h17191012!21 /SID

Nehn,44,,4 Ob.t.,.nt Pkyt444
ý,I.dkyl díhodob4h pr,dd,,tyni

OIh44oby ne06otn rJetok oeJ O4l0, dlhodobý nhr.oI44h d9wdobý
obdobn.J 59n,o5 $IWr OonIlfně pA neho5‘ý rtk m4jlku n.hmo6ý J.t8k

Rudou .Ůooho 053 004 056 005 097 909

PrvoM asonanCi

dknbažo4hn ůf4400450 00 510 90 510

P,iras6y 5296 5296

ús1sy

Slov na koro behih úČtnnr4ho 99776

OpsÉvKy

Snso5ouka Sohi450 C5CO4ho 44 396 44 396

P4r1k9 15439 16439

Uby5-y

Ston na korn kMn4hn Čtoéov 60 635 65 639

Opraonépolo0ky

Ston ra solistko Sahého
Ob4io

Pti‘atk9

Ůby6y

Stoo no 9O e2véflo úlion6to
054004

Zn.tatkovi hodaOko

0455 ovr0tto 44114 46114

5cnli 545050 oči o5453 34 981 -

-

34061

ČL IH (1) a) až c) Prehľad o dlhodobom hmotnom majetku

Či lil (1) ProSlad o ditasdsbom hmoinorn rnajeuits

o) ač 0) Pohyb obslará090Kit čino, opMook. npraoných pctažtek a proStovi zostatkoných c/en dlhsdob4uio hmotnbhs mojetku - bežn6 okd5bia

‚J
11
1Ľ

Vs544 OMCGA poor6 oačo 816)4554 basaiornnil O OROS S
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Poznámky (ÚČMJJ 3-21) Ičo hI0I7I7I90I2I2l
So.t91né Drobný Fk$no1ě

hnzleh,ó Ptont.I9k oIobrý Ob.Iar,oI. .ddasIn, na
l.9nalanbn acIao6bor 000Iky Z4kIadné dt6odobý dIhodobhO dIhodobý

DIhodz8ýIloroIný raj.Iob dI.I a Onot,Vnýoh Oopa2vslö rnlIýotr 1660 fn1n Irnlolný hn.olniho Smolný Spolu
Pna.nlkp ablodry Staoby n.nl pronlrl.669 po.alon nlnral9 n)otok nnn4lkn 11.0)0104

Rlado novahp 010 DOl 012 - 013 014 015 bIO 017.918 DIt 020

Pwomó 000nOnl

nanž7Oha
27848 I 292 456 372 909 1691 014

Prlraolh 339 10 933 22 224 30.117

Ů0y1117 17534 11234

Preauny

vrlaknnbet Ilio
27645 1203766 399802 4 95) 715237

OprSvky

$tnaza6atko5žn4h
910793 SI 177 I 091 960

P4ranO.y 54003 47021 111711

Ubisy

975473 228198 I 293671

Op..s..4 polotmy

Slad on 020315.1 božnh7o
.6mnlhos44ob O

Pi1ostuy

0951ky

Obra kcr 6400460
üČlnnnOhn ob66Dn

Znnlalmront hodnota

27449 391 593 191742 601 054

21849 316323 150644 4.990 511569

Či. III (3) Informác,e o spósobe a výško poistenia dIhodobého majetku

či III (3) ntotmácie o sp3sobe a s6ke polslena dlliodSbého nehmotného hrntriéh ma,e6su

Dlhodobý naJotok Spósob poIslenlD Hodnota BO Hodnota PO

AIIianzSlovaoskě poistovňa. ao - P09te.1i4
Oudovy Sm<Sr • shnio -. zanaenin majetisu O sbrcjos v66obennej ZOdp956dbbOSL Za 2 729 2 709

ékodu

1-

_______ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ir
Či. lil (8) Významné položky pohľadávok

či 11(0) Opis nýznamr%ých pvhtsniávok nadvaznosii na položoy núzahy So Čbenen na pdhtadáoky za Slamů yez4aý,ovonú Ojnricnt zdaýonOú fl6Ss73 podnikutlskú
ČlflhlOSť

L,

pi4ranbn OMEGA - podsojně 50ouncq a loOaalsa bez 11ro5i OROS 9$ w.smos $9011042

9
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Poznámky(Ú NUJ 3.-al) ičo L3I0I7Ĺ719I01212L ‚SIG

daňova,ré Čbinesf8 podnIkateľaké
Opia poltlzdžs‘ky Rladk odvahy Hlasná idaňowaná Elnrtcsť

DIhodobé pohradovkp 03.7 I 398

Pokľadž.hy 2 obchadnétro sivku 038

Oatatné oltradá1sy 039

Patlďadáuky vo účautnikom združeni 040

mé poh(adhoky 041 1 390

KráUcodobé pohi‘adávlry 042 87 888

Phl9d4tiy O obchodnhhu styku 243 5989

0Ot81Jié pohradáuty 044 $1 895

2dČtovane ao Suciinou po:sťooňou O zdravotnými poi ouňami 045

Daňové phladávlty 046

Pohladéuluy c dOvOdu tinančilýOll vzťaiov k štátnemu íozpo8tu a
047

rozp*Otom uzernnoj iotpráy

Pohladáuky ua tloastnikonl ldmževi 048 -

Spajovací (žČO1 pn zdražen) 049

Ině pohľadáalsy 050 1

Či, III (9) Prehľad o vývoji opravných položiek k pohľadávkam

či. III (9) Prehlad o oýou5 zptaulrych poIožiek 8 pohradáolram podia položisk súvahy

St.n na iČl*u 100rta Stav si. konci
zntženr. Zú8tovanln Důvod urit,niWsúttsolnia 8025980Riadolr bnisrého orann.t Dbood tnorbyQP npr0000( aVraVnžJ 08 účtooněhoDrah putrr,ůkvnk odvahy očtovnéh5 položky pnlvtky položky obůnbinobďcbIc (jvňd.nl.)

Poht000vk3 Z obchatvého styky 23B 043

vvhuder.é benskO d040lOoln uOradoné ČP 80 281
Osialub puhtadhvlry 030044 70 233 l 090

pispeAy a zdsnÓ pindotIý$i rakon

Poůtadkrlry unO ú0rkulsom
n09olnni

Inž pohra0kvky 04.009

Pukfsdáoicy apnla 70 230 11 098 I 052 n BO 281

Či. iii (ID) Pohradávky do lehoty splatnosti a po lehote splatnosU

č ti (10) Pohlada0y do lehoty splamvosti a po obole spiaincsb

Stav iia konci bazprcstredne
Druh pohfadávky SI.v na kanoi bežnéiin ddtovného obdobu pr.ctcháézajúcalro účlcyného obdobla

ohladávlty do lehoty apiat005ti i 5 9901 3 023

Pckradduky po lehota splatnosti 63 298 I 72 031

Pohradávlžy spolu I 69 27$

Či. iii (11) Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období

či 111(11) VznOmné položky čaoordélto roziíkenia ndsduu a pri)rnoy tuudúcich obdob)

Významné potoDty nákladov a prtjmov budúclcli sbdobl Rlsdok ssvahy Hodnota 80 HodnOta PO

Nákjady budů0ih obdobi (381) I ose 3 0831 4 372

Prtjmy. budúcich cbdobi (355) J 058 J 12 12

fl

Či. Iii (12) Vlastně zdroje krytia neobežného a obežného majetku

či. III <12) a), b) Vlatné zdroje krylia nnobailéhO a obažnóho majetku podia potožiok Oúvatty

Vytmn8 a pragrairre OMEGA - po3zCnO včtvu‘lc?co a iO;itiOi ra bez 5101018 C EROS os raso lirou sklomege

LI
ID
L
[D
11

‚ D

E
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Čl. III (13) Vysporiadanie účtovnej straty z minulého účtovného obdobia

Či iii (13) Vysponadonie účtowinj 8lreyz lil ČPO účtovnóPo o5dÓba

1-

[ Poznámky (Úč NL)J 3-01) ičo I3I0I7Í7I9I02IJ i51r2

Opic položky RIdo bhÚ0 Prirrotky

lmmnh. .fondy

ZdkicOná oonio 1c4-o 063 2 372 474 2 022 474

. nalačnO nflia w nadáti

oOLady iadeioioa

. plo7iný meeiok

nondl l7crend odIa ncobilĽkfaopo6a 061

0o65 ud5oe 065

Oca‘onacle mzd ely prenennuu na;n8w aZOsáŽ500 ůC€

Onennadz rond Olp Z rmcenwria keuiIoných úČsatin 057

Fondy ze zisku

Reomoný nnd 059

-___________________

Pmdyzinoos5u 070

OstaIZó Ion2y 971

N.Wsyoadai1 výoIn4dt aspo1árnre mru9cO zohne 072 .17 467 131 055 .340 002

VzIe4nk Iiospoddrnmma aa z.00uzé o00otn 073 .131 095 149 975 131 005 -149 876

Spolu I 573 912 280 871 131 085 I 724 036

Či. III (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo vysporiadanie účtovnej straty z minulých
účtovných období

Hospodársky vysindok Oo rok 2019 bol preúčtovaoý no anaiylický učet 428 120— NvySp0iiad9r1ý sýslodok hospodáreaiz rok 2020. za rok 20(9

Či. lil (13) Rozdelenie účtovného zisku z minulého účtovného obdobia

Či. III (13) RozdOlenie účiovného ziko rn,r.uěh účtovr,éiio ob‘dObiO

Názov položky Sezprostredns predchádz.zjcoe .3čtovni otzdobfe

UČSOVIiII 81519

Rozdeienie úČtovnho ztsku

Rudel do základnéko 1085)3

Pridci do fondu tSyrenáho podle 052biinéhu predpiou

Pridel do fondu rcprodukcic

Pds) do T000rendhoforldu

PidnI do fondu lvomnnéluo zo zisku

Pndel do ostatných london

Úkladu situly minuýth obdob)

Preod do socuálreho fOndu

P,eeOd do nenysponadanáho nysledko hospzdanniu minuI)h roksy

in6

vySolené n ngar0n QSlFilA - yo4.nn4 ú0o.-dnn 001 ťsu Ono sumou O CR00 co ne-w 5000siQsme5u
Strana: 8
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Poznámky (Ú NW 3.01) Ičo 13!o[7[7l0Ia[22( ISID

I. I

fl
11
T .1
‚J

fl
O
fl

fl
[J
1]

Nkoc položky Besprostr8dne predchádzajúce účtovné obciobia

Účtovná SErib
131 005

Vyspodadanl, ÚČtovneJ siroty

Zo zákIsdrlétlo 1010013

Z rez.rvoáho fondu

z fondu tvoreného za zisku

Z ostainý(R for.dov
-

Z nrozdeInvěho ziaku mlnulýck takou

Pďevcd do neuyaponadaného vsiedku hoopoddrenis minulých 0kŮv 131 095

má

Či. Hl (14) Cudzie zdroje

ČL III (14) a) Tvorba a použitie rezerv

či 111(14)3) Tvorba a použitie rozeny

Slav nS 2.0.0w
P,.drakladany b.boépo ŮČtaw,óboo Toooba 1.00w PoulEte ‘mero

ZrutenIe .1.50 ilav na kanoi beln4ho
mOcni. ready uČlavnóq,oobdobi.Dluh wady použiUa rea.rny

JeGtaOdr111y á5.voubyon .výd1 101801 2020 14 123 17 5.40 14 023 II 548

Jn2otlué dr50j dlho3vbý1n zál,01rnýnil mlelo

Z6kono4reaarey.pola 14923 11549 14923 17548

Jedno11rr3 Sohy ouunoaon9ch odlaunpnin ‚non-e 258 450 266 450

Jadvvliob dnuh osmiosých OdutF,ýcJl rozen

Olln4 waerry.polu 250450 258410

incomy apelu o 213 373 11044 14 823 275 590

Či. lit (14) c), d) Záväzky do lehoty a po iehote splatnosti a v členenĺ podra poiožiek súvahy

Či 111(14) C), 6) Zavuoky do lehoty a po drala splatnOsti av doocn) podia poio2iek arjvahy

E
Stav es konci b.zprustrodns

$fov Ils konvi bežr4 O
Druh záváZkÓO Cičlounátco obdobu 6001ládzaj004lbo úČtovoáloo

obdobi

ZSvázlry po drole uptalnosli

Závázky do io)noty splatrio0ii no zostaikyvoii dobou splat0050 do jodriého roka 233 207 71 789

Krátkodobá záwazky spolu 233 267 71 760

Závalky 85 zovlalliouOu dobou Spislnosti Od jednoho till pIatiOll okov urálErc

Závalky 0 zoola5royou dobou spIat005á vlec ako pOť robou

Dlhodobá závdzlcy opalu

Krátkodobá dlkodobk závázky spolu 233 267 71 780

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

ČL Iii )14)e) Závaoky za ociáineho tondu

Sociálny fond Hadovo. BO Hodnota PO

Stsv k prokmu dde účtcvnátoe Obdobla 2 881 3 661

Tvorba na (aidsu oáklsďo 1 364 I 353

Tvba za Z,sku

Čerpaoie 2 334 2 127

Stavk posl.dněniu dňu údtovnáho obdob). .
I 911 2 887

Vyrernonó p.ogrorrre OMEGA yodasýré 11Č01nrrlctzo ln0s‘arIuu 502 01011,11 O KROS I O onmukrnS1k101le54

[J
D
[1
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j Poznámky iČ hUJ 3-01)

Či. 111(15) Časové rozlíšenievýnosov budúcich období

či. 111)15) Významné pcložky Časového roziikenO ‘1osnn bdúclch obdobi

ičo i3I2hl7I8I0I22i

Stav ira konci
bezp;ostredne Slav na konci boČnéhoPrírastky Ubytky

Úklonného obdóbia
Položky vÝn050v budCÄclch obdobl Z dóvodu

predclládia)Úceho
účiovného obdobla

bezodplaina nadbudriu)éha dlhcdobdho n,ajeiku

dlnodobdiro majerku obstaraného dolácre

dlhcdobého majeikn bSiara,1ého Z linanČnéko dam

zostOlku dotácIe za état‘ieho roopočtu abbo Z prosbfiedrnn
Eur6pske drrin

zoalaiku dotácma Z rozpoČtu obce olnbo rozpočtn vyhšnn
ůzamoého celku

zmmsiolku 5rantu

zontaliru podielu zupIatnej dyne

dlhodzbéhc majelku obstoryného z podu zapba(crmnj damme

nepoužmlábio 0pOnomskéhO

dliiodobdhmo majetku obstaraného no ponzornkéh

Činnskó prispevky týkajÚce sa budúceho Úklonného obdob,a
lokl 14 106 114jtmredcrmd v božnmn úaosnmonn 050051

popraiXy za kak mnem na rk 2021 1 SIS 1 815

Či. IV Informácie, ktoré dopÍňajú a vysvetrujú údaje vo výkaze ziskov a strát

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

ČI. IV (1) rržbs za m/astné ryknny a tovar - o6ia. hodnota branných drubmov yrobmon. stud eá hlovnnj čmnnosj. poČm000tetskei Čmnmiosti

Opis tržby Druh výrobku, atu0by, podntttalot‘nkeJ Činaonti Hodnota BO hodnota PO

Tržby z prodaje iuž ob - elekSonmcké rozp0slanie
4873 2386Podnikatelská Činnost

psinky

Tržby z predaja s‘uSeb - meklamnmmmé zmlnvy.Podmm,kabelská čínnosy 13000 3500npormrorOké zmluvy

Podnikaielaká Činnost Tržbyz prodala kužmeb - nájommié. prezáom I 230 2 360

Podmmikoleiimá Čnnost Tržby za pmdo‘mý tovar - odborne poblikána SKOl *
1276 2879DVD

Hlavná činnost Tržoy Z predaja sužeb - zápisné 30 732 35 367

Hlasná Činnost Tržby z prodaje služeb - akÚšky ASI. SVOD. EHB 09 250 162 616

Hbavná Činnos0 Tržby z predaja slad Ck - oemiráre ASI, S/SD, ĚHB 56 600 86338

Hlavná bnnoaf: Tržby z prvdaja složieb - hoskojúci ASI SV. SD 26 803 32 820

Hlasné činnoot: Tržby z predaja služieb - STN 720 6 900

Tržby z predaja Iužiirb - učasbiicko poplatky rmsHlasná ČinnósC. 13 190 18 761dkolenia, semnáre C kon(nmencva

Hlasná ČínnoOk Pr/jaté Členské prinpevky-ASi 814 990 615 525

lilaomrá Činnommr Pnaté Členské pr/sponky - dobrovOlný ČienÓnia 150 840 133 540

prijatédary

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

Či. IV (2) PdaIá dary, eobilné annsy, zákonnd popatky ind vyrnsy

J Položka výnssov Hodnota BO Hodnota PO

1 700

Vymsmnnkvpmngrane OMOA -rmednnjněu nctnoule9alina bClwO8ti 00606 os nrmnso arun momega Steana: ID
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Poznámky (ÚČ NUJ 3-01)

Či. IV (4) Finančně výnosy a kurzové rozdiely

či. IV (4) Finaričné vnouy a kurzové rozdaly

ičo 13101717191012121 ISID

Opis polodky Hcdnot BO Hodnota PO

FlnanČflé uý003y, I tQilQ

- Kurzové ztoky. z toho.
I

Kurzový zraky ku ádu, ku kterému na zoStavu(e Ůčtovrrá záietira

- Ostatné i‘zriamné potožky 6nančaiýctt výnosov, z toho,

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

náklady

či. IV isi Vyzrramné pc!ožky oákiadov - náidady tra oslalriá Olužby, ouebilné a mé ostatně náklady

Významoá položka nákIadov Hodnota BO Hodnota PO

náklady na kar-zdála a malunái na strážky vákomoj oblosti 22 133 21 055

drobný dlhodobý hmotný majelok 20 026 30 287

titeratúraaperiodLká 19752 19152

spob‘a0aescrin 16847 18682

cestavnd 29513 48491

Náklady na repreznntáciu 20 124 22 477

kornanikaČy služby 39 298 41 424

ekonomické Účtovně a auditorský sluhby 90 844 34 769

Produkč1á a t4chflicko organizačně služby 3 526 15 086

elekborrckýprislupk STN 91 781 97 196

Strava aktivit SKSI 30 548 35 482

Sotlvýr. hoencto 14 044 13 845

mzdová náklady 297 635 290 132

dohody 51045 73578

náhrady za ‚tratu 000u 48 929 43 283

zákonná sociálne a zdravotné puisteflie 132 447 135 028

dary 3 064 2 278

ceny SKOl 7 202 4 728

odpisy dthodabáho nehmorj‘,ého a dihodobéhu hmotného reajtka 128 148 123 813

tvorba a zučtovania opravnýzii polnžiek 10 048 9 843

poskytnuté priapevky ným úklonným jednotkám 12 680 25 973

Či. IV (7) Finančně náklady a kurzové rozdiely

Či 1V (7) Finančné náklady a kurzově rnzdinty

Opla pclodky Hodnota BO Hodnota PO

Finančně náklady, Z toho:

- Kurzové alraty, Z tuho:

Kurzové amaty ku dňu, ku ktorému aa zoolawie účtooná závrertra

- Ostatně yýznarsuré 9oožky finančeýcir náktadue, Z toho:

fl

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

Čt IV (9) Náklady vynaložené ria overenie účtnvnej závarky auditorem

Vytnoronó nprogranra OMEC3A - yndoqné Účtocntotno a eyalal vn b02 storastl o 41108 4.0 wvar hena nkfcmo3a
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j Poznámky (ÚČ NIti 3.01) IČO I3I0717I902J2Í ‚sto

Jtirinllivk drahy n ladou aa HodrtotO

overcnio účto.rej závierky 3 003

iizfooaoie auditouikd dudky okrem ooerema účtovnej lásierky

dmooá pn‘udnnsrvo

oslatuě oeaodttorská o:užby

Spolu 3400

Či. V Opis údajov na podsúvahových účtoch

Ci. V Opin údajouua pobo- I

Oplu položky na podoúvalrovnm účte Hodnota

Významná piožky prenujatého majetku

Maetok pratý do úschOvy

Odpisanó yohtadáúy

ck

Či. Vi Ďalšie informácie

Či. VI (5) Významné skutočnosti, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná
zév ierka a dňom jej zostavenia

Či Vl (Čt Významná skurnčensti, ktcré nastali modu dPom. ku ktnénu na zosrasi.je uaovno zaoieka O dam jej zOstauen

Pod oylyvnrn rnirnoriadrrj stužce v SR uyoclanc) vin.isom COVIOIO srna prerrod-rohIr včel-ut tuto lžCia. kloré srn-e -nati diupozicii ku dnešnérnu dČu osmu pesoedčorí. že
dliodonj perpktsy je SKSI schopná nepratnžito pokraČovat Čjrrnoori. NauOČái dopad caa flhint0tt0dna silsúria os duu spujno 000trn,ia na obtasť vynnsuy 51(51

organiznnania skutok a oemirrároo, krotě museli bpťz‘račnú dost roku preručene

Miesto pre ďaIšie záznamy

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2020 77

Mostu pre Jalt e zaznamy

rQ ěánnra OME3A .p0000jnk j,ausnrizrurn arnqmiaIíua bez sta,noti C «nosu -umu unu voorrinqu Strana 12
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

k 31.12.2020
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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
(„Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa
k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných
metód a d‘al‘šie vysvetl‘ujúce informácie.

Podl‘a mójho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz ťrnančnej situácie
Spoločnosti k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému

D dátumu podl‘a zákona č.43 1/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov (d‘alej len „zákon
o účtovníctve“).

Základ pre názor
Audit som vykonala v súlade s medzinárodnými audítorskýrni štandardmi ISA. Moja zodpovednosť
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 podl‘a slovenského zákona o štatutárnom 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 kódexom. Som presvedčená, že audítorské dókazy, ktoré som získala,
poskytujú dostatočný a vhodný základ pre mój názor.

Zodpovednost‘ štatutárneho orgánu 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
J 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 činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého
pokračovania v činnosti v účtovníctve, pokial‘ nemá v úmysle Spoločnost‘ zlikvidovat‘ alebo ukončit‘
prevádzku alebo nemá inú reálnu možnost‘.

Zodovednost‘ audítora za audit účtovnei závierky

9 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

3
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podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také

eXistujú. Nesprávnosti móžu vzniknút‘ v dósledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú

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

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

základu pre mój názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dósledku podvodu je [J
vyššie ako toto riziko v dósledku chyby, pretože podvod móže zahiňat‘ tajnú dohodu,

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

• Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohla navrhnút‘ fl
audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyj adrenia 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 činnosti a na základe získaných auditorských 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 inforniácie

nedostatočné, modifikovat‘ mój názor. Moje závery vychádzajú z auditorských 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.

11
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 2020 sú v súlade s účtovnou

závierkou za daný rok,
• Výročná správa obsahuje informácie podl‘a zákona o účtovnhctve.

D



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 správy20.mája 2021

Ing. Soňa Smejkalová
Tichá 5
9210] Piešťany
Císlo licencie SKA U 744

Podpis audítora
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