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PRÍHOVOR PREDSEDU SKSI
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Uplynulý rok bol druhým a zároveň posledným rokom

volebného obdobia v Komore, počas ktorého bolo naším

hlavným cieľom posilnenie postavenia autorizovaných

inžinierov a upevnenie pozície Komory ako stavovskej

organizácie ochraňujúcej a presadzujúcej nezávislosť,

vážnosť a nezastupiteľnosť autorizovaných inžinierov v našej

krajine.

Aj rok 2013 bol sprevádzaný nepretržitou prípravou,

obhajobou a presadzovaním našich pripomienok k návrhu

nového stavebného zákona a novely nášho Zákona č.

138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch. Napriek tejto časovo

veľmi náročnej práci sa nám podarilo pokračovať

v realizovaní zmien, ktoré sme v Komore odštartovali v apríli

2012.

Verím, že nastavujeme správnu cestu budúcnosti Komory

a nášho povolania, a že v celkovom meradle vnímame a

posudzujeme činnosti nás a našej Komory podobne všetci.

Ďakujem všetkým aktívnym členom Komory za čas a energiu

venovanú v prospech autorizovaných inžinierov a všetkým

členom volených orgánov za spoluprácu.

V roku 2014 nás v Komore čakajú voľby a verím, že

novozvolení členovia volených orgánov budú po Valnom

zhromaždení 2014 pokračovať v nastúpenom smerovaní

a projektoch, ktoré sme rozbehli.

Komora a jej činnosť je odrazom svojej členskej základne,

ktorú tvoríme my všetci. My sme tí, ktorí majú

prostredníctvom Komory a svojej stavovskej cti aktívne

prevziať úlohu posilňovania vplyvu a rozvíjania našej

profesie dnes aj v budúcnosti - pre našich nasledovníkov.



Sme samosprávna stavovská

organizácia, ktorá združuje vyše

5100 autorizovaných stavebných

inžinierov a bezmála 900

dobrovoľných členov (fyzické a

právnické osoby).

Dbáme o kvalitu technickej úrovne v

oblasti projektovania, riadenia a

realizácie stavieb a zároveň sa

podieľame na ochrane verejných

záujmov v oblasti územného

plánovania, projektovania, výstavby

a chráni práva a oprávnené záujmy

spoločnosti.

Podporujeme práva inžinierov, ich

profesijné, sociálne a hospodárske záujmy

a obhajuje ich stavovskú česť.

Dbáme o to, aby inžinieri vykonávali svoje

povolanie odborne v súlade s jeho etikou

a spôsobom ustanoveným zákonmi a

vnútornými predpismi.

Sme členom Európskej rady inžinierskych

komôr ECEC (www.ecec.net) a Európskej

rady stavebných inžinierov ECCE

(www.ecceengineers.eu).

Komora bola obnovená 28. februára 1992

Zákonom Slovenskej národnej rady č.

138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch.

Je pokračovateľkou Inžinierskej komory,

ktorá bola zriadená zákonom v roku 1913

a zrušená 11. júla 1951.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠEJ KOMORE

Kto sme a čo robíme
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Foto: SKSI

Sídlo Úradu SKSI v Bratislave.                              Foto: SKSI



Organizujeme a vykonávame autorizačné

skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti pre

výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor

a pre energetickú certifikáciu budov, a

vydávame oprávnenia na autorizáciu a

odbornú spôsobilosť.

Vedieme Zoznam autorizovaných inžinierov,

Register hosťujúcich osôb a Evidenciu

odborne spôsobilých osôb na výkon činnosti

stavbyvedúci a stavebný dozor a energetickú

certifikáciu budov.

Uznávame odborné kvalifikácie pre povolanie

stavebný inžinier a vyjadrujeme sa k

uznávaniu odborných kvalifikácií pre činnosti

stavbyvedúci a stavebný dozor a pre

energetickú certifikáciu.

Organizujeme odborné podujatia

pre autorizovaných stavebných

inžinierov v rámci ich celo-

životného vzdelávania a pre

odborníkov v oblasti stavebníc-

tva, ako aj prípravné semináre ku

skúškam.

Vykonávame osvetovú, informač-

nú a poradenskú činnosť vydáva-

ním odborných publikácií ako aj

publikácií propagujúcich profesiu

inžiniera v stavebníctve.

Spolupracujeme so štátnymi a

verejnými orgánmi SR a inštitú-

ciami Európskej únie, s

partnerskými profesijnými orga-
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nizáciami aj v zahraničí, s vedeckými a vzdelávacími inštitúciami a s firmami

pôsobiacimi v stavebníctve.

Autorizačné skúšky                                Foto: SKSI

Slávnostný sľub a odovzdávanie autorizačných osvedčení. Foto: SKSI



Predstavenstvo SKSI

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.

predseda SKSI

Ing. Ján PETRŽALA

1. podpredseda SKSI

Ing. Anton VYSKOČ

podpredseda SKSI

Ing. Milan DRŽKA, PhD. 

člen Predstavenstva SKSI 
Ing. Viliam HRUBOVČÁK

člen Predstavenstva SKSI 
Ing. Miloš HUDOBA

člen Predstavenstva SKSI 
Ing. Ján JAKUBOV

člen Predstavenstva SKSI 

Ing. František KINČEŠ 

člen Predstavenstva SKSI 

Ing. Ján RALBOVSKÝ 

člen Predstavenstva SKSI 

Ing. Otto TOKÁR

člen Predstavenstva SKSI 

Ing. Boris VRÁBEL, CSc.

člen Predstavenstva SKSI 
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Volené orgány SKSI
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Autorizačná komisia SKSI

Ing. Marián Slosarčík - predseda

Ing. Miloš Kedrovič - podpredseda 

doc. Ing. Michal Božík, PhD. 

Ing. Karol Dobosz

JUDr. Ján Florián Gajniak

Ing. Ladislav Lehocký

Ing. Pavel Niňaj

Ing. František Priščák

Ing. František Solár

Ing. Darina Eva Stasselová

prof. Ing. Josef Vičan
Ing. Slavomír Šoganič

Dozorná rada SKSI

Ing. Dušan Mišík – predseda

Ing. Adolf Lunev – podpredseda

Ing. Peter Gemeran

Ing. Stanislav Chmelo

Ing. Karol Kolada

Ing. Július Mrva

Ing. Ján Semančák

Disciplinárna komisia SKSI 

Ing. Vladimír Hanzel – predseda

Ing. Bohumil Heis - podpredseda 

Ing. Martin Hromják

Ing. Marián Kobza

Ing. Martin Kozák

Ing. Valéria Šepáková

Etická rada SKSI

Ing. Jozef Kuzma EUR ING - predseda

Ing. Ivan Linder – podpredseda

Ing. Stanislava Horňáková

Ing. Stanislav Hošala

Ing. Eva Rabajdová

Ing. Oľga Szabóová

Dr. Ing. Katarína Zgútová
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Volené orgány SKSI



Odborné sekcie Komory sú zodpovedné za prípravu a organizáciu celoživotného

vzdelávania pre autorizovaných inžinierov a ostatných členov Komory - v súlade so

smerovaním Komory, ktoré stanovuje Valné zhromaždenie a Predstavenstvo SKSI.

Odborné sekcie sledujú vývoj právnych predpisov, noriem a technických predpisov

v danom odbore a navrhujú ich úpravy a zmeny, prípadne sa podieľajú na ich

príprave. V rámci celoživotného vzdelávania sa vyjadrujú k jeho obsahu a forme v

rámci svojho odboru.

Odborné sekcie iniciatívne vytvárajú členovia Komory pre jednu alebo viac

odborných kategórií. Na čele odborných sekcií sú predsedovia slovenských

odborných sekcií, ktorých navrhujú predsedovia krajských odborných sekcií.

Vymenúva a odvoláva ich Predstavenstvo SKSI.

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Edita CMARKOVÁ

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Ján TOMKO

Statika stavieb: Ing. Ján KYSEĽ

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter GEMERAN

Technické vybavenie stavieb: prof. Ing. Jaroslav VALÁŠEK, PhD.

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Ľuboslav JÁNOŠ

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Ján VOSKÁR
Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. JÁN KOLLÁR 
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Slovenské odborné sekcie SKSI – predsedovia:



Zamestnanci Úradu SKSI

riaditeľka Úradu SKSI:

Mgr. Diana KRÍŽOVÁ 

Autorizácia, sťažnosti, semináre: 

Ing. Mária OLŠAKOVSKÁ
Databázy, odborná 

kvalifikácia, normy:

Janette MASLOVIECOVÁ

Ekonomická a mzdová agenda: 

Ing. Ľudovít ČÁBI

(do 30. 6. 2013)

Ekonomická a mzdová agenda: 

Ing. Ján FUKAS

(od 1. 8. 2013)

Sekretariát Úradu SKSI:

Alžbeta VOLEKOVÁ

Interná a externá komunikácia: 

Mgr. Viktória ČAPČÍKOVÁ

(od 20. 5. 2013)
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Ing. Ingrid Mokošová 

Regionálna kancelária 

Bratislava

Janka Gregorová

Regionálna kancelária 

Žilina

(od 17. 6. 2013)

Mgr. Adriana Valentovičová

Regionálna kancelária 

Trnava

Zuzana Parobeková

Regionálna kancelária 

Banská Bystrica

Janka Pastorová

Regionálna kancelária 

Košice

Ing. Ľubica Križanová

Administratívna kancelária 

Trenčín

Ing. Ivana Šubjaková

Regionálna kancelária 

Žilina

(do 12. 6. 2013)
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Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31. 12. 2012

Autorizovaní inžinieri 5115

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 285

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 533

SPOLU: 5933

Autorizovaní inžinieri 5041

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 253

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 453

SPOLU: 5903

Autorizovaní inžinieri

Dobrovoľní členovia -
fyzické osoby

Dobrovoľní členovia -
právnické osoby

Autorizovaní inžinieri

Dobrovoľní členovia -
fyzické osoby

Dobrovoľní členovia -
právnické osoby

ČLENOVIA SKSI

Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31. 12. 2013
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Porovnanie počtu členov za roky 2012 a 2013



Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Počet autorizovaných 
inžinierov

1592 1164 633 441 1285 5115

RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI B. Bystrica

RZ SKSI Košice

Autorizovaní inžinieri

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31. 12. 2013
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Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31. 12. 2013

Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovoľní členovia –
fyzické osoby

87 79 35 31 53 285
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RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI B. Bystrica

RZ SKSI Košice



Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská 
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovoľní členovia -
právnické osoby

192 116 77 40 108 533

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31. 12. 2013
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RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI B. Bystrica

RZ SKSI Košice



Región SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská 
Bystrica

Košice SPOLU

Kategórie autorizácie

Komplexné architektonické 
a inžinierske služby

655 476 192 152 505 1980

I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných   
stavieb

173 212 101 76 211 773

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych 
stavieb

198 82 101 59 132 572

I3 - Inžinier pre statiku stavieb 341 166 119 59 174 859

I4 - Inžinier pre technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb

756 737 287 250 828 2858

SPOLU: 2123 1673 800 596 1850 7042

Autorizovaní inžinieri podľa autorizačných kategórií

v jednotlivých regiónoch k 31. 12. 2013

16

ČLENOVIA SKSI



Správa predsedu SKSI o činnosti a hospodárení Komory
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ČINNOSŤ KOMORY V ROKU 2013

ČINNOSŤ V OBLASTI LEGISLATÍVY:

nový stavebný zákon a súvisiace vyhlášky, zákon 138/1992 Zb., databáza

oprávnených osôb na stavebných úradoch

Aj v tomto období Komora a Úrad SKSI sústredili svoje úsilie a činnosť predovšetkým

v oblasti nového stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov. Pri príprave

našich pripomienok sme rokovali so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

(ZSPS), Komorou geodetov a kartografov (KGK), Národnou diaľničnou spoločnosťou

(NDS), Úniou slovenských projektových, konzultačných a inžinierskych spoločností v

doprave a s inými organizáciami. K pripomienkovaniu sa tiež uskutočnili stretnutia so

Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) a so Slovenskou komorou architektov

(SKA).

Obdobie zavedenia nového stavebného zákona do praxe sa predlžuje. Verím, že aj v

ďalších legislatívnych fázach sa v zákone udržia naše základné požiadavky, ktoré sa

nám podarilo presadiť:

• odborné projektové a inžinierske činnosti majú vykonávať autorizované

osoby,

• vypracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov autorizovanými

osobami (od územného konania až po kolaudáciu),

• projektant aj spracovateľ územnoplánovacích podkladov a

územnoplánovacej dokumentácie bude povinný prizvať a zabezpečiť

projektanta s príslušným oprávnením,

• projektovanie jednoduchých stavieb nad 120 m2 alebo rozpon zvislých

nosných prvkov väčší ako 6 m autorizovanými osobami.

Na začiatku leta 2013 sme začali pracovať aj na obsahu súvisiacich vykonávacích

predpisov. Vytvorili sme tri otvorené pracovné skupiny (budovy; inžinierske stavby –

stavby dopravnej infraštruktúry a inžinierske stavby – stavby inžinierskych sietí) v

gescii 1. podpredsedu Komory Ing. Petržalu, ktoré sa sústreďujú najmä na

spracovanie minimálneho rozsahu projektovej dokumentácie pre všetky odbornosti

autorizovaných inžinierov a architektov. Naši členovia Ing. Tokár, Ing. Vyskoč a prof.

Puškár boli ministerstvom MDVRR SR poverení spracovať tri vyhlášky ako externí

experti ministerstva.

Do novely Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch navrhujeme okrem iného aj nové kategórie autorizácie –

Inžinier pre stavebnotechnický dozor, Inžinier pre investičnú prípravu stavieb,

Inžinier pre výkon činnosti hlavného stavbyvedúceho a kontrolný statik. O

kompetenciách pre výkon nášho povolania vedieme rokovania s komorou architektov,

hlavne čo sa týka kategórií AA, A1 a A2. Zasadzujeme sa o to, aby kompetencie

inžinierov zostali zachované tak, ako je to dnes, a aby našim členom neboli odobraté

dnešné oprávnenia.
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Do pripravovanej novely zákona č. 138/1992 tiež presadzujeme prerušenie výkonu

nášho povolania a posilnenie postavenia inžinierov v rámci právnických osôb, ktoré

majú v predmete činnosti projektovanie na základe autorizácie.

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR požiadalo našu Komoru o

presné vydefinovanie akreditovaných študijných odborov na jednotlivých fakultách,

ktorých absolventi budú mať možnosť autorizovať sa v komorách. V októbri 2013

sme preto zorganizovali svojho druhu prvé stretnutie s dekanmi 14 dotknutých fakúlt

na Slovensku a spolu sme vydefinovali, ktorý absolvent má mať aké vzdelanie pre

jednotlivé kategórie autorizácie. Rozbehli sme práce aj na vydefinovaní etalónu

predmetov pre regulované povolanie autorizovaný inžinier z dôvodu, že sa naša

Komora v minulom roku stala uznávacím orgánom nielen pre odbornú kvalifikáciu

inžinierov EÚ a OECD, ale aj pre vzdelanie.

Pokračujeme tiež v presadzovaní zoznamu autorizovaných inžinierov ako

neoddeliteľnej súčasti pripravovaného elektronického stavebného konania eSTAK.

Databáza oprávnených osôb na stavebných úradoch by mala zabezpečiť, aby

projekty vypracovávali len autorizované osoby - členovia SKSI, SKA a KGK s platným

oprávnením. Takáto databáza tiež zabezpečí obmedzenie falšovania našich pečiatok

a neoprávnené pečiatkovanie. V Komore sme na jeseň 2013 začali pracovať na

vytvorení novej, modernej a plne funkčnej databázy autorizovaných inžinierov a

oprávnených osôb, ktorá má zodpovedať súčasným požiadavkám na Komoru zo

strany našich členov, ako aj štátu a platných predpisov. Nová databáza by mala byť

po technickej stránke schopná napojiť sa na informačný systém eSTAK-u po jeho

zavedení. Na zadefinovaní našich základných požiadaviek obsahu a formy novej

databázy pracuje člen Predstavenstva Ing. Hrubovčák a viacerí zamestnanci Úradu

SKSI.

Aby mal každý člen prístup k aktuálnym materiálom a možnosť zasielať návrhy na

úpravy a zmeny, všetky kľúčové materiály zverejňujeme v Členskej zóne našej

webstránky a v elektronickej forme zasielame všetkým členom Predstavenstva,

predsedom výborov regionálnych združení, predsedom slovenských odborných sekcií,

predsedom volených orgánov a členom Legislatívnej rady. O príprave nového

stavebného zákona informujeme členov aj v Newsletteri SKSI.

MEDIALIZÁCIA POVOLANIA AUTORIZOVANÉHO INŽINIERA A KOMORY:

tlačové správy, Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, publikácie

o inžinierskych dielach, Newsletter SKSI

V oblasti medializácie pokračujeme v propagovaní nášho povolania a Komory. V máji

2013 sme obsadili pozíciu referentky pre internú a externú komunikáciu a hovorkyne

Komory, vďaka čomu sme zintenzívnili vzťahy s médiami a zvýšili počet tlačových

správ SKSI.
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Na základe spolupráce s vydavateľstvom JAGA využívame v každom čísle v piatich

odborných časopisoch mediálny priestor pre propagáciu Komory a jej členov.

V decembri 2013 sme sa s CEEC Research dohodli na spoluorganizovaní najväčšieho

podujatia v stavebnom sektore na Slovensku – Stretnutia lídrov slovenského

stavebníctva, ktoré sa rozšírilo o druhý panel Projektové práce. Komora sa

spolupodieľa na najväčšej diskusii o stave slovenského stavebníctva s poprednými

predstaviteľmi vlády a generálnymi riaditeľmi stavebných, projektových a

developerských spoločností. Ako spoluvydavateľ dokončujeme prípravu II. dielu

publikácie Inžinierske stavby V4, v ktorej v piatich jazykoch predstavujeme 24

inžinierskych stavieb v krajinách V4. Publikácia by mala byť vydaná v roku 2014.

Podarilo sa nám zvýšiť informovanosť aj do vnútra Komory - naša webová stránka je

denne aktualizovaná a dôležité informácie a upútavky na nové členské výhody a

pripravované odborné podujatia zasielame členom na ich komorové mailové adresy.

Do konca decembra 2013 sme vydali už 19 čísiel elektronického bulletinu Newsletter

SKSI, prostredníctvom ktorého každý druhý utorok informujeme o aktuálnom dianí v

Komore. Ing. Tokár rozbehol projekt začatia vydávania tlačených Inžinierskych

informácií, avšak pre časovú náročnosť na práci s novým stavebným zákonom sme sa

rozhodli tento projekt dočasne pozastaviť. Podľa môjho názoru musíme najprv

zostaviť redakčnú radu spomedzi konkrétnych aktívnych členov Komory, ktorí budú

ochotní venovať svoj čas a pracovať na vydávaní komorového časopisu.

CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE:

e-vzdelávanie, podpora odborných podujatí iných organizácií, profesionálne

vzdelávacie centrum, projekty vzdelávania financované cez EÚ

Celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnou podmienkou vykonávania povolania

autorizovaného inžiniera. Aby sme priniesli vzdelávanie aj priamo do kancelárií

našich členov, pod vedením Ing. Hrubovčáka finišujeme na technickom zabezpečení

videokonferenčného prepojenia Úradu a regionálnych kancelárií Komory

prostredníctvom internetu. Takéto prepojenie umožní členom zúčastniť sa na

komorových seminároch organizovaných v inom regióne, s možnosťou aktívnej

komunikácie s prednášateľmi, ako aj stretnutiach rôznych pracovných skupín

Komory. Videokonferenčné prepojenie sme využili prvýkrát v novembri, kedy sa na

Statickom štvrtku organizovanom Krajskou odbornou sekciou Statika stavieb v

Bratislave videokonferenčne zúčastnili aj členovia z regiónu v Košiciach. Prepojenie

medzi Úradom a regionálnou kanceláriou v Košiciach sme využili už aj pri príprave

pripomienok Komory k novele zákona č. 138/1992.

Okrem organizovania odborných seminárov a podujatí cez regionálne združenia

Komory a prípravných seminárov ku skúškam sme aj v minulom roku

spoluorganizovali a finančne podporili vyše 20 odborných konferencií a seminárov,
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ktoré organizujú iné organizácie: Spolok statikov Slovenska, Slovenský

elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Zväz slovenských

vedeckotechnických spoločností a iní.

V rámci zabezpečovania vzdelávania autorizovaných inžinierov chceme nastaviť aj

celoživotné vzdelávanie aj pre početnú skupinu odborne spôsobilých osôb a nové

autorizačné kategórie cez projekt samostatného vzdelávacieho strediska v spolupráci

so ZSPS a tromi technickými univerzitami na Slovensku (Slovenská technická

univerzita v Bratislave, Technická univerzita Košice, Žilinská univerzita v Žiline),

ktorý sme iniciovali už na jeseň v roku 2012.

HONOROVANIE AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV:

honorárový poriadok v Nemecku a Rakúsku, pomôcka pre stanovovanie honorárov,

pracovná skupina ECEC

Podľa vyjadrení Protimonopolného úradu SR od vstupu Slovenska do EÚ právne

predpisy SR a EÚ nedovoľovali Komore vydať cenník alebo honorárový poriadok

projektových a inžinierskych prác, a preto musel byť posledný odporúčaný cenník

vydaný Komorou zrušený po vstupe Slovenska na voľný trh Európskej únie.

Preto sme sa v Predstavenstve rozhodli zabezpečiť členom službu, ktorá by im

pomohla pri stanovovaní honorárov a spolupracujeme na projekte webového portálu

www.cenyprojektov.sk k určeniu predbežnej orientačnej ceny stavebného objektu v

etape predprojektovej a projektovej prípravy stavby. Projekt by mal zohľadňovať aj

jednotlivé profesie podieľajúce sa na príprave projektovej dokumentácie. Dnes už

existujú percentuálne tabuľky podľa jednotlivých profesií, veríme, že čoskoro bude

existovať testovacia verzia programu na stránke.

Na začiatku decembra 2013 som sa zúčastnil konferencie k novému nemeckému

honorárovému poriadku, ktorý zastrešuje Združenie zväzov a komôr inžinierov a

architektov pre honorárový poriadok – AHO. Predstavitelia AHO nám prisľúbili

podporu a spoluprácu pri presadzovaní honorárového poriadku na Slovensku a v

Európe.

SLUŽBY ČLENOM:

STN-online, poistenie zodpovednosti za škodu cez rámcovú zmluvu, odborné

časopisy JAGA, softvérové programy, zľavy na publikácie a odborné podujatia

O spojení balíkov – všetky normy pre všetkých autorizovaných inžinierov – sme

rokovali so zástupcami SUTN-u v novembri 2012. Valné zhromaždenie 2013 schválilo

navýšenie členského príspevku o 25 eur ako viazaný príspevok pre službu STN-online

s tým, že všetci členovia budú mať prístup na všetky balíky noriem. Rokovania o

zavedení dohodnutej služby STN-online pre rok 2014 sme začali na jeseň 2013. K 31.

12. 2013 bol však Slovenský ústav technickej normalizácie zrušený a stal sa odborom

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR).
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Verím, že poskytovanie elektronického prístupu k všetkým normám, ako aj výhodné

podmienky fakultatívnej tlače, sa nám podarí poskytovať pre členov aj naďalej.

Na jeseň 2013 sme začali realizovať výber poisťovne a makléra pre poistenie členov

SKSI cez Rámcovú zmluvu pre poistné obdobie od apríla 2014. Ponuky predstavili tri

maklérske spoločnosti: Renomia s. r. o., Universal maklérsky dom a. s., a

EuroFinancie, s. r. o. V novembri 2013 Predstavenstvo SKSI menovalo pracovnú

komisiu pre výber maklérskej spoločnosti a na základe uskutočnených stretnutí

rozhodlo, že na prvom mieste v predložených ponukách skončila maklérska

spoločnosť Renomia, s. r. o., ktorá následne oslovila vo veci ponuky poistenia štyri

poisťovne.

Naša spolupráca s Vydavateľstvom JAGA pokračuje a členom zabezpečujeme jeden

zo štyroch odborných časopisov (ASB, Inžinierske stavby, Stavebné materiály a TZB

Haustechnik) v tlačenej alebo elektronickej forme (zasielanej na komorové e-

mailové adresy) podľa kategórie autorizácie. Každý člen má okrem aktuálnych čísiel

časopisu aj prístup do archívu časopisov starších ako 1 rok vo formáte PDF bez

časového obmedzenia. Podobným spôsobom Predstavenstvo po predložení návrhu

našej odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb schválilo primeranú

finančnú podporu pre odborný časopis aj pre členov v kategórii elektro.

Na základe rokovaní o spoluorganizovaní alebo záštite SKSI nad odborným

podujatiami organizovanými inými organizáciami sme členom opäť zabezpečili zľavy

na účastníckych poplatkoch na viacerých odborných podujatiach. Vďaka finančnej

podpore z rozpočtu Komory pre Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., sme pre

členov dohodli 30%-tnú zľavu z kúpnej ceny publikácie „Kontrola kvality na stavbách

- Dokončovacie práce a TZB“. Výhodou členstva v Komore je aj možnosť zakúpenia

Kalkulátora pre navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných

systémov (ETICS) pre autorizovaných inžinierov, ktorí navrhujú kotvenie

zatepľovacích systémov, ako aj zľavy na softvérové produkty pre architektúru a

vystužovanie.

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI ORGANIZÁCIAMI:

NEK, ZSPS, SEZ-KES, KGK, SKA, SSS, technické univerzity, ZSVTS, zahraničné vzťahy

Aj v roku 2013 sme sa snažili rozvíjať a posilňovať spoluprácu s inými organizáciami,

najmä v sektore stavebníctva. Na jeseň 2013 sme podpísali Memorandum o

spolupráci s Národným energetickým klastrom NEK v oblasti energetiky, ekológie a

priemyselného stavebníctva, zabezpečovania stavebno-technických auditov a

dozorovania stavieb v nadväznosti na nový stavebný zákon a zákon o energetike.

So Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska sme spolupracovali najmä pri podpore

pri pripomienkovaní stavebného zákona a Zákona č. 138/1992 o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, pri nastavovaní kvalifikačných

predpokladov pre nové kategórie autorizácie, ako aj na projektoch s možnosťou

financovanie z prostriedkov EÚ.
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S technickými univerzitami a ich fakultami na Slovensku spolupracujeme vo

viacerých oblastiach a v tomto období sme sa sústredili najmä na vydefinovanie

akreditovaných študijných odborov a ich zosúladenie s jednotlivými kategóriami

autorizácie. Stali sme sa spolužiadateľmi projektu Stavebnej fakulty STU v Bratislave

a Technische Universität Wien ohľadom spracovania Územnej mapy kompetencií v

oblasti dopravy v Rakúsku a na Slovensku a na uľahčenie cezhraničnej spolupráce pri

riešení nárokov dopravy a mobility v spoločnom území. Projekt by mohol významne

prispieť k hladkému riešeniu otázok plánovania, projektovania, výstavby, prevádzky,

údržby a monitorovania dopravnej infraštruktúry na cezhraničnom rakúsko-

slovenskom území.

Dlhodobo vynikajúca spolupráca pokračuje so Slovenský zväzom stavebných

inžinierov a Slovenským elektrotechnickým zväzom – Komorou elektrotechnikov

Slovenska, kde sme spoluorganizátorom tradičných konferencií elektrotechnikov. S

Komorou geodetov a kartografov sme úzko spolupracovali a navzájom sa podporovali

pri pripomienkovaní stavebného zákona a podporili sme ich aj pripojením sa k

hromadnej pripomienke k návrhu zákona o geodézii a kartografii a k návrhu zákona o

katastri nehnuteľností. Spolok statikov Slovenska sme v roku 2013 finančne podporili

pri organizovaní konferencií Zakladanie stavieb a Statika stavieb. Z rozpočtu

Regionálneho združenia SKSI Bratislava sme finančne podporili organizáciu viacerých

odborných podujatí Zväzu vedeckotechnických spoločností.

Nakoľko nemáme momentálne obsadenú pracovnú pozíciu referenta pre zahraničné

vzťahy, máme menšie rezervy v rozvíjaní spolupráce so zahraničnými komorami a

organizáciami. V auguste sme v spolupráci s holandskou ambasádou zorganizovali na

Komore stretnutie predstaviteľov holandských spoločností s našimi členmi zo sekcie

Vodohospodárske stavby o možnostiach spolupráce v spoločných klastroch a na

projektoch s využitím štrukturálnych fondov EÚ.

V auguste 2013 sa tiež uskutočnila „Malá V-4“ - zasadnutie regionálnych združení a

komôr krajín V-4, na ktorom sa za našu Komoru zúčastňujú predstavitelia RZ Košice a

RZ Trnava. Nosnou témou odbornej časti stretnutia bola konferencia na tému

budovanie komunikačných trás v prihraničných regiónoch krajín V4. V októbri 2013

sme sa na 20. zasadnutí inžinierskych komôr a zväzov krajín V-4 primárne venovali

honorárovým poriadkom a bezpečnosti práce na stavbách.

V Európskej rade inžinierskych komôr sme okrem pracovnej skupiny pre honorárový

poriadok začali aktívne spolupracovať aj v pracovnej skupine pre vzdelávanie (Ing.

Minár), ktorá má za cieľ zosúladiť a zjednotiť celoživotné vzdelávanie inžinierov v

EÚ. Do budúcna vidíme priestor na zintenzívnenie aktivít aj v ECEC a v Európskej

rade stavebných inžinierov ECCE, kde naša Komora zastupuje Slovensko.
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HOSPODÁRENIE KOMORY:

hospodárenie v roku 2013

Po Valnom zhromaždení 2013 sme pokračovali v odstraňovaní zistených nedostatkov

v oblasti hospodárenia spred septembra 2012 a zavádzaní opatrení na efektívne

využívanie účtovného a mzdového softvéru pre účtovníctvo, evidenciu a

inventarizáciu hmotného a nehmotného majetku, správnu evidenciu čerpania

rozpočtu podľa stanovených účtovných stredísk Komory. Rozpočty jednotlivých

regionálnych združení na rok 2013 už vďaka zavedeným opatreniam reálnejšie

odrážajú skutočný stav.

V roku 2013 sa nám podarilo aj vďaka zreálneniu poplatkov za úkony SKSI voči

reálnym nákladom na tieto úkony zvýšiť výnosy takmer o 6% a zároveň znížiť

niektoré náklady, na základe čoho sa znížila predpokladaná strata v rozpočte na rok

2013. Dôležitú oblasť v rozpočte SKSI tvoria členské príspevky, kde sme sa snažili

zlepšiť disciplínu výberu členských príspevkov na rok 2014 zvýšením informovanosti

členov SKSI o spôsobe platby, termínoch a aktuálnej výške základného členského

príspevku.

REGIONÁLNE ZDRUŽENIA SKSI A ÚRAD KOMORY:

stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení, profesionalizovanie Úradu

Komory

V roku 2013 boli zorganizované štyri stretnutia s predsedami výborov regionálnych

združení, predsedom Dozornej rady SKSI a riaditeľkou Úradu SKSI s cieľom zosúladiť

hlavné aktivity Komory a Predstavenstva s činnosťami regionálnych združení. Na

stretnutiach sme riešili najmä aktuálne problémy jednotlivých regiónov, agendu

regionálnych kancelárií, hospodárenie RZ a prípravu členských schôdzí RZ SKSI.

Jedným z hlavných cieľov Predstavenstva SKSI vo volebnom období 2012-2014 bolo

profesionalizovanie Úradu vo všetkých oblastiach. V máji 2012 Predstavenstvo SKSI

poverilo riadením Úradu Komory Mgr. Dianu Krížovú, ktorá pôsobí na Úrade Komory

od roku 2004 a na základe výsledkov výberového konania v novembri 2012 ju

Predstavenstvo vymenovalo do funkcie riaditeľky Úradu SKSI od 1. decembra 2012.

Prijali sme nových zamestnancov aj na pozíciu ekonóma a účtovníka SKSI a

referentky pre externú a internú komunikáciu a hovorkyne Komory. Ich profesionálny

prístup sa výraznou mierou za krátku dobu odzrkadlil v príslušných oblastiach.

Postupne zvádzame opatrenia na zvýšenie informovanosti a zlepšenie komunikácie

všetkých zamestnancov prostredníctvom spoločných pracovných stretnutí, osobný

prístup ku každému členovi Komory, plánovanie aktivít Komory napojené na

rozpočet, zvýšenie propagácie profesie autorizovaných inžinierov a Komory ako

takej.

Predseda SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.



Dozorná rada zvolená Valným zhromaždením 14. apríla 2012 pracovala a v zložení:

predseda Ing. Dušan Mišík, podpredseda Ing. Adolf Lunev a členovia: Ing. Stanislav

Chmelo, Ing. Peter Gemeran, Ing. Karol Kolada, Ing. Július Mrva, Ing. Ján Semančák.

Počas funkčného obdobia sa stretla Dozorná rada 2x v Bratislave a 1x v Banskej

Bystrici. Na 1. zasadnutí si Dozorná rada schválila plán činnosti na roky 2013 a 2014,

podľa ktorého sa ďalej riadila. Navštívila všetky kancelárie SKSI a Úrad SKSI, kde sa

členovia pracovných skupín oboznámili s problematikou činnosti jednotlivých

pracovníkov SKSI a previedli náhodnú kontrolu vybraných okruhov činnosti. Pracovné

skupiny boli 2-členné. Každá pracovná návšteva trvala približne 4 hod.

Pracovné skupiny sa zamerali hlavne na nasledovné okruhy činnosti:

• tvorba a vyhodnocovanie rozpočtov,

• vedenie pokladne, manipulácia s hotovosťou, evidencia pokladničných 

dokladov,

• evidencia výpisov z bežných účtov, vklady na BÚ,

• evidencia  a vystavovanie objednávok a faktúr,

• cestovné príkazy,  ich opodstatnenie,

• sponzorské príspevky - prijaté, poskytnuté,

• organizovanie seminárov, skúšok, odborných seminárov, 

• styk s členmi SKSI, so stránkami a komunikácia s verejnosťou,

• činnosť miestnych zástupcov,

• spolupráca s Úradom SKSI,

• prevádzka kancelárie.

Návštevy v roku 2013 boli vykonané:

• 17.9.2013 regionálna kancelária SKSI v Banskej Bystrici - Ing. Mišík Dušan, 

Ing. Lunev Adolf 

• 17.10.2013 regionálna kancelária SKSI v Bratislave - Ing. Mišík Dušan, Ing. 

Gemeran Peter

• 13.11.2013 regionálna kancelária SKSI v Košiciach - Ing. Mišík Dušan, Ing. 

Semančák Ján 

Na rok 2014 sa naplánovali návštevy:

• 8.1.2014 regionálna kancelária SKSI v Trnave 

• 8.1.2014 administratívna kancelária SKSI v Trenčíne

• 9.4.2014 regionálna kancelária SKSI v Žiline

• 9.4.2014 Úrad SKSI v Bratislave

Predseda Dozornej rady SKSI: Ing. Dušan Mišík 

Správa z činnosti Dozornej rady SKSI
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Na svojom prvom zasadnutí bol za predsedu komisie zvolený Ing. Marián Slosarčík a

za podpredsedu Ing. Miloš Kedrovič. Zloženie Autorizačnej komisie z hľadiska počtu

členov ako aj jej odborného profesijného zastúpenia zodpovedalo požiadavkám

a kritériám Štatútu SKSI.

Za uplynulé volebné obdobie, ktoré bolo na rozdiel od predchádzajúcich iba

dvojročné, sa členovia komisie stretli na deviatich zasadnutiach. Termíny zasadnutí

Autorizačnej komisie boli súčasťou „Kalendára SKSI“ a zapadali do celkovej

štruktúry a nadväznosti jednotlivých činností SKSI. Zasadnutia komisie sa uskutočnili

v prevažnej miere v Bratislave. Jedno zasadnutie sa konalo v priestoroch

Regionálneho združenia SKSI Košice.

Na rokovania Autorizačnej komisie boli pravidelne prizývaní: predseda SKSI prof.

Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., riaditeľka Úradu SKSI Mgr. Diana Krížová a

predseda Skúšobnej komisie SKSI prof. Ing. Anton Puškár, PhD. Na každom zasadnutí

bola prítomná aj pracovníčka Úradu SKSI Ing. Mária Olšakovská, ktorá viedla celú

agendu Autorizačnej komisie.

Rozsah činnosti ako aj povinností Autorizačnej komisie sú jasne stanovené Štatútom

SKSI. V tomto zmysle bol program jednotlivých pracovných rokovaní komisie

smerovaný predovšetkým na záležitosti týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania

autorizovaných inžinierov (ďalej len „AI“).

Okrem prerokovávania odborných tém, predmetom každého zasadnutia Autorizačnej

komisie bolo:

• posudzovanie žiadostí uchádzačov o autorizáciu,

• posudzovanie žiadostí záujemcov o hosťovanie na Slovensku,

• zostavovanie a schvaľovanie skúšobných senátov na autorizačné skúšky v

Bratislave a v Košiciach, ktoré boli navrhované a schvaľované v spolupráci s

predsedom skúšobnej komisie.

Nemenej dôležitou témou rokovaní bola otázka týkajúca sa Zoznamu autorizovaných

inžinierov, vedenie ktorého je taktiež úlohou Autorizačnej komisie.

Jednalo sa predovšetkým o vyčiarknutie a opätovný zápis AI do Zoznamu na vlastnú

žiadosť po vyčiarknutí.

Osobitnou a nepríjemnou kapitolou bola otázka týkajúca sa neuhradenia základného

členského príspevku. I napriek opätovným upozorneniam a výzvam SKSI, nedošlo k

úhrade členských príspevkov zo strany niektorých autorizovaných inžinierov a

Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI

Autorizačná komisia, ako výkonný orgán Slovenskej komory stavebných inžinierov,

pracovala v uplynulom volebnom období v nasledujúcom zložení: doc. Ing. Michal

Božík, PhD, Ing. Karol Dobosz, JUDr. Ján Florián Gajniak, Ing. Miloš Kedrovič, Ing.

Ladislav Lehocký, Ing. Pavel Niňaj, Ing. František Priščák, Ing. Marián Slosarčík, Ing.

František Solár, Ing. Eva Darina Stasselová, Ing. Slavomír Šoganič, prof. Ing. Jozef

Vičan, PhD.
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Nemalá časť časového priestoru činnosti komisie bola venovaná aj pripravovanému

novému stavebnému zákonu a s tým súvisiacemu zákonu č. 138/1992 Zb., ktorý sa

bezprostredne týka našej činnosti.

Blížiace sa Valné zhromaždenie je príležitosť, pri ktorej sa zvykne bilancovať, a na

to nám vždy dobre poslúži zopár štatistických údajov.

Počas uplynulého volebného obdobia Autorizačná komisia prijala žiadosti od 333

uchádzačov o autorizačnú skúšku a túto skúšku úspešne absolvovalo a získalo

oprávnenie na projektovú činnosť 267 autorizovaných inžinierov. Ďalej bolo

prijatých a kladne vybavených zo zahraničia 160 žiadostí o hosťovanie a 13 žiadostí

o usadenie na našom „projektovom“ trhu.

Nasledujúce volebné obdobie bude pre Autorizačnú komisiu náročné.

Predpokladaným prijatím nového stavebného zákona a s tým súvisiacou novelizáciou

zákona č. 138/1992 Zb., pribudnú nové kategórie autorizácie a nastanú čiastočné

zmeny v pôvodných kategóriách. V tejto súvislosti bude potrebné realizovať zmeny

tak, ako budú špecifikované v prechodných ustanoveniach stavebného zákona.

Súčasne Autorizačnú komisiu čaká aktualizácia vnútrokomorového výkladu, ktorý sa

zaoberá rozsahom a obsahom činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórii

získaných na základe autorizačnej skúšky.

Predseda Autorizačnej komisie SKSI: Ing. Marián Slosarčík

Autorizačná komisia musela túto záležitosť riešiť krajným spôsobom.

Autorizačná komisia sa ďalej na svojich pracovných rokovaniach venovala:

• rozsahu a obsahu činnosti a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií,

• problematike kritérií posudzovania komplexnosti AI, 

• priebehu a poznatkom získaným z autorizačných skúšok,

• v spolupráci s predsedom Skúšobnej komisie usmerneniam pre skúšobné 

senáty,

• postupom pri skúškach, rozšíreniam autorizácie a pod., 

• sťažnostiam autorizovaných inžinierov , 

• sťažnostiam investorov a úradov na inžinierov,   

• aktualizácii materiálov a tlačív Komory, ktoré súviseli s činnosťou komisie,

• postupom pri praktickom výkone činnosti Autorizačnej komisie,  

• úplnosti Zoznamu AI a údajov vedených v tomto zozname ako aj údajov 

prístupných verejnosti,

• registru hosťujúcich inžinierov.
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Disciplinárna komisia SKSI (ďalej „DK“) pracovala ako 7-členná v nasledovnom

zložení zvolenom na Valnom zhromaždení dňa 14. 4. 2012 v Bratislave: Ing. Bohumil

Heis, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Martin Hromják, Ing. Martin Kozák, Ing. Marian

Kobza, Ing. Valéria Šepáková, Ing. Ivana Šubjaková.

Za predsedu bol na prvom zasadnutí komisie konanom dňa 27. 4. 2012 zvolený Ing.

Vladimír Hanzel a za podpredsedu Ing. Bohumil Heis. Týmto Disciplinárna komisia

začala svoju činnosť až do najbližších volieb. Členovia komisie boli oboznámení

s činnosťou predchádzajúcej komisie, so stavom sťažností a od Úradu SKSI im bol

doručený zoznam riešených sťažností.

Disciplinárna komisia mala za toto volebné obdobie jedno zasadnutie. V súlade

s Disciplinárnym poriadkom SKSI členovia Disciplinárnej komisie posudzovali

a následne sa vyjadrovali k sťažnostiam, či sa jedná v jednotlivých prípadoch

o disciplinárne previnenie a v kladnom prípade by bolo potrebné dať podnet na

disciplinárne konanie. Po dôkladnom šetrení predložených sťažností sa ani v jednom

prípade nejednalo o disciplinárne previnenie. Z tohto dôvodu v tomto volebnom

období nebolo začaté ani jedno disciplinárne konanie.

Niektoré vybrané prípady sťažností na členov SKSI - autorizovaných inžinierov sa

riešili v rámci ustanovenej pracovnej skupiny zloženej z podpredsedu SKSI, ktorý bol

povereným predsedom Komory na riešenie sťažností, z predsedu alebo podpredsedu

Autorizačnej komisie a v súčinnosti s predsedom Etickej rady a predsedom

Disciplinárnej komisie. Predseda DK postupoval pri objasňovaní predmetu sťažností

v súlade s článkom 3 ods. 3 Disciplinárneho poriadku SKSI. Celkovo sa zúčastnili

členovia tejto pracovnej komisie na zasadnutiach pri riešení ôsmich sťažností, kde

boli účastníkmi osobného pohovoru aj dotknutí inžinieri, na ktorých bola podaná

sťažnosť. Celá agenda súvisiaca s činnosťou Disciplinárnej komisie je archivovaná na

Úrade SKSI.

Predseda Disciplinárnej komisie SKSI: Ing. Vladimír Hanzel

Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI
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Etická rada SKSI (ďalej iba „ER“) pracovala ako 7-členná v nasledovnom zložení:

Ing. Jozef Kuzma, EUR ING - predseda

Ing. Ivan Linder - podpredseda

Ing. Stanislava Horňáková, Ing. Stanislav Hošala, Ing. Eva Rabajdová, Ing. Oľga

Szabóová, Ing. Dr. Katarína Zgútová.

Členovia ER boli zvolení na Valnom zhromaždení SKSI, ktoré sa konalo 14. apríla

2012 v Bratislave. Predseda a podpredseda ER boli zvolení na zasadnutí ER dňa 27.

apríla 2012.

Činnosť ER musela byť spočiatku prispôsobená finančným podmienkam, pretože

Valné zhromaždenie SKSI nevyčlenilo finančné prostriedky pre činnosť ER. Metodika

práce spočívala v tom, že ER začala pracovať systémom „per rollam“, to znamená,

že predseda ER vypracoval návrh stanoviska k sťažnosti, ktorý jednotliví členovia

pripomienkovali pomocou elektronickej pošty a tie boli zapracované do konečného

stanoviska ER.

Na ER bolo doručených z Úradu SKSI šesť sťažností od 14. apríla 2012 do konca

roku 2013. K týmto šiestim sťažnostiam ER vypracovala písomné stanoviská.

Konštatovala v nich porušenie Etického poriadku SKSI a odporúčala to tiež prešetriť

Disciplinárnou komisiou SKSI. V dvoch prípadoch bolo aj odporúčanie pozvania na

pohovor.

Vo všetkých šiestich prípadoch bolo konštatované porušenie čl. 3 Etického poriadku

SKSI.

Etický poriadok v čl. 3 (1) uvádza:

(1) Autorizovaný stavebný inžinier pri svojej činnosti vychádza zo zásad ochrany

záujmov svojich klientov najmä tým, že

a) vykonáva práce svedomito a čestne, na vysokej odbornej úrovni.

V jednom prípade bolo konštatované porušenie č. 4 Etického poriadku SKSI.

V čl. 4 (2) Etického poriadku sa uvádza: „Autorizovaný stavebný inžinier môže

zhotovovať odborné posúdenie a odborné recenzie prác iných inžinierov za

podmienky, že ich o tomto vopred upovedomí. Rovnako postupuje pri pokračovaní

na prácach, ktoré rozpracoval iný kolega a za podmienky, že dodrží autorské práva“.

Predseda ER sa zúčastňoval pracovnej komisie zvolávanej podpredsedom SKSI Ing.

Vyskočom na rokovaniach v Bratislave a Ing. Horňáková na jednom rokovaní

v Košiciach. Účelom tejto pracovnej komisie boli pohovory s členmi SKSI.

Predseda Etickej rady SKSI: Ing. Jozef Kuzma, EUR ING.

Správa z činnosti Etickej rady SKSI
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SKSI v roku 2013 prijala 16 sťažností, z toho 13 na autorizovaných inžinierov a 3

sťažnosti boli adresované na osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho alebo

stavebný dozor. Tiež sa pokračovalo vo vybavovaní 7 sťažností prijatých v roku 2012.

Najčastejším predmetom podaní bolo posúdenie správnosti a úplnosti statických

posudkov, overenie vypracovania projektovej dokumentácie v súlade s technickými

normami, podozrenie z porušenia autorských práv, zneužitie autorizačnej pečiatky,

preverenie technických a odborných nedostatkov pri výkone povolania, ako aj

nekorektný alebo neetický prístup ku klientom a overenie projektovej dokumentácie

nad rámec získaného oprávnenia. Sťažnosti, ktoré Komora riešila v roku 2013, boli

uzavreté okrem jednej doručenej koncom decembra.

Pri sťažnostiach na osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúci alebo stavebný dozor

bolo zámerom najmä preverenie ich odborného výkonu a prešetrenie postupu pri

činnostiach súvisiacich s odbornou spôsobilosťou.

Ani v jednom prípade sa nenaplnili dôvody na začatie disciplinárneho konania

a skutky, ktoré boli predmetom šetrenia, sa nepreukázali ako disciplinárne

previnenie. Niektoré podnety Komora nemohla uzavrieť k úplnej spokojnosti

sťažovateľov, keďže nemala na ich vyriešenie zákonné kompetencie, alebo nemala

k dispozícii dostatočné relevantné podklady, na základe ktorých by mohla

rozhodnúť. Sťažnosti na možné porušenie Etického alebo Disciplinárneho poriadku

SKSI mohla Komora preverovať len v prípadoch, ak išlo o členov Komory, keďže

nečlenov sa vnútorné poriadky netýkajú.

Riešenie všetkých podnetov a sťažností mal v kompetencii podpredseda SKSI Ing.

Anton Vyskoč na základe poverenia predsedu SKSI. Niektoré podania boli

prerokovávané s právnikom a pri vybraných sťažnostiach na autorizovaných

inžinierov bola na základe odporúčania predsedu Etickej rady a Disciplinárnej

komisie SKSI zapojená aj pracovná skupina zložená z predsedu alebo podpredsedu

Autorizačnej komisie, predsedu alebo zástupcu Etickej rady a Disciplinárnej komisie

a podpredsedu Komory. Pracovná komisia sa v rámci svojich 3. zasadnutí zaoberala

desiatimi prípadmi, kde boli účastníkmi osobného pohovoru s cieľom výchovného

účinku aj autorizovaní inžinieri, na ktorých bola podaná sťažnosť. Komora sa

zaoberala aj špeciálnym prípadom, kedy preverovala nahlásené použitie

autorizačnej pečiatky bez vedomia autorizovaného inžiniera, navyše v spojení s jej

sfalšovaním. Komora v predmetnej záležitosti podala trestné oznámenie a zároveň

príslušnému stavebnému úradu oznámila, že došlo k použitiu sfalšovanej pečiatky.

Výsledkom rozhodnutia súdu bolo obvinenie o prečine falšovania a pozmeňovania

verejnej listiny a úradnej pečate podľa Trestného zákona. Zároveň boli na tú istú

osobu podané ďalšie dva podnety s predmetom Použitie sfalšovanej pečiatky na

projektovej dokumentácii.

Podpredseda SKSI: Ing. Anton Vyskoč

Podnety na členov SKSI doručené Komore v roku 2013
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Regionálne združenie SKSI Bratislava

Počet členov k 31.12.2013:

1871

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI 

Bratislava:

budova Úradu SKSI

Mýtna 29 

810 07 Bratislava

Výbor RZ SKSI Bratislava:

Ing. Anton Vyskoč predseda 

Ing. František Kinčeš podpredseda

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. podpredseda

doc. Ing. Michal Božík, PhD.

Ing. Peter Gemeran

Ing. Vladimír Hanzel 

Ing. Peter Hluch

Ing. Ľuboš Kocka

Ing. Karol Kolada

Ing. Andrej Marcík

Ing. Ján Marhefka

Ing. Miroslav Palacka

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Ing. Otto Tokár

Ing. Ján Tomko

prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Bratislava:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Ján Tomko 

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. František Kinčeš

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Andrej Marcík

Statika stavieb: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Peter Hluch

Technické vybavenie stavieb: prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter Gemeran

Vedenie uskutočňovania stavieb: doc. Ing. Michal Božík, PhD.



Regionálne združenie sa administratívne, organizačne a finančne spolupodieľalo na

vzdelávaní členov Komory prostredníctvom celoslovenských odborných podujatí, na

ktorých mali členovia zvýhodnený účastnícky poplatok. Podľa podmienok zmlúv sú

z niektorých podujatí na webovej stránke sprístupnené anotácie z prednášok,

prípadne sú k dispozícii zborníky z konferencií.

Regionálna kancelária organizačne zabezpečuje autorizačné skúšky, skúšky odbornej

spôsobilosti na výkon činností stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú

certifikáciu budov. V roku 2013 sa v Bratislave konali skúšky v nasledovných

termínoch:

• autorizačné skúšky: marec 2013, jún 2013, september 2013, november 2013

• skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti činností stavbyvedúci a stavebný

dozor: 2 krát v marci 2013, jún 2013, december 2013

• skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu budov: apríl 2013.

Regionálne združenie SKSI Bratislava (ďalej RZ) má sídlo v budove Úradu Komory,

vďaka čomu združenie a Úrad veľmi úzko spolupracujú. Bratislavský región je

najpočetnejším regiónom Komory a predstavuje 31,4% z celkového počtu členov

Komory.

Regionálne združenie SKSI Bratislava aj v roku 2013 plnilo svoje základné úlohy:

• zabezpečenie činnosti svojich členov, najmä v oblasti podpory ďalšieho

vzdelávania a rastu odbornosti svojich členov

• spolupráca s univerzitami a vysokými školami, ktoré pôsobia v oblasti

vzdelávania vo výstavbe

• organizácia odborných podujatí v rámci celoživotného vzdelávania

autorizovaných inžinierov a pre odborníkov v oblasti stavebníctva,

najaktívnejší sú statici, ktorí organizujú tzv. statické štvrtky, v roku 2013 sa

konali celkom 8-krát

• organizácia odborných prednášok v oblasti elektrotechniky, dopravných stavieb

a pozemných stavieb
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Zasadnutie Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava v decembri 2013.      Foto: SKSI



Vzhľadom na veľkosť regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok

zúčastnil najväčší počet uchádzačov v porovnaní s ostatnými regionálnymi

združeniami Komory.

Regionálna kancelária plnila úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI

a Výboru RZ SKSI Bratislava, vykonávala administratívno-organizačné práce podľa

požiadaviek Úradu SKSI a činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne Bratislava.

Regionálna kancelária poskytuje svojim členom potrebnú administratívnu pomoc

a predovšetkým informácie členom a ďalším osobám. Zabezpečuje tiež predaj

odborných publikácií a DVD a zverejňovanie informácií na webovej stránke

Regionálneho združenia SKSI Bratislava.

Pomerné zastúpenie členov krajských odborných sekcií vo výbore regionálneho

združenia je nasledovné:

• Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie: 

Ing. Otto Tokár, Ing. Ján Tomko

• Elektrotechnické zariadenia stavieb: 

Ing. František Kinčeš, Ing. Karol Kolada, Ing. Miroslav Palacka

• Pozemné stavby a architektúra: 

Ing. Andrej Marcík, prof. Anton Puškár, prof. Zuzana Sternová

• Statika stavieb: 

Ing. Anton Vyskoč, Ing. Vladimír Hanzel, doc. Štefan Gramblička

• Technologické vybavenie stavieb: 

Ing. Peter Hluch, Ing. Ján Marhefka

• Technické vybavenie stavieb: 

Ing. Ľuboš Kocka, prof. Jaroslav Valášek

• Vedenie uskutočňovania stavieb: 

doc. Michal Božík

• Vodohospodárske stavby: 

Ing. Peter Gemeran

Predsedami krajských odborných sekcií Regionálneho združenia SKSI Bratislava sú

členovia súčasného Výboru. V roku 2013 zasadal Výbor RZ SKSI Bratislava 4-krát.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava: Ing. Anton Vyskoč
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Bratislava: Ing. Ingrid Mokošová 
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Regionálne združenie SKSI Košice

Počet členov k 31.12.2013:

2046

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI 

Košice:

Južná trieda 93

040 01 Košice

Výbor RZ SKSI Košice

Ing. Ján Petržala predseda

Ing. Vladimír Durbák 1. podpredseda

doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD. 2. podpredseda

Ing. Jozef Antol

Ing. Mária Durčáková

Ing. Jaroslav Ganádik

Ing. Martin Hromják

Ing. Viliam Hrubovčák

prof. Ing. Ján Hudák, CSc.

Ing. Ján Jakubov

doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD.

Ing. Alexander Lieskovský

Ing. František Priščák

Ing. Jaroslav Prokop

Ing. Marián Slosarčík

Ing. Milada Žipajová

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Košice:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Martin Kozák

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Marián Slosarčík

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Martin Hromják

Statika stavieb: Ing. Viliam Hrubovčák

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Jaroslav Prokop

Technické vybavenie stavieb: Ing. Alexander Lieskovský

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter Breza 

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Levente Varga



Činnosť Regionálneho združenia SKSI Košice (ďalej RZ) počas roka 2013 bola

zabezpečovaná v súlade s vnútornými predpismi SKSI prostredníctvom regionálnej

kancelárie v Košiciach a členov volených orgánov v regióne – VRZ a KOS.

Výbor RZ , ktorý mal 16 členov, zabezpečoval počas roka plnenie úloh vyplývajúcich

z uznesení predstavenstva SKSI ako aj vlastné aktivity vyplývajúce z činností

navrhnutých v regióne.

Regionálna kancelária v Košiciach zabezpečovala plnenie základných činností

v regióne, ktorými boli bežné administratívne služby pre členov Komory, ako aj pre

uchádzačov o členstvo. V regióne boli počas roka organizované autorizačné skúšky

(1), skúšky odbornej spôsobilosti SV/SD (4) a EHB (1 ), vrátane seminárov ku týmto

skúškam.

Významnou úlohou pre RK bolo zabezpečenie Valného zhromaždenia SKSI, ktoré sa

konalo v Košiciach v júni 2013.

Ďalšími aktivitami, ktoré zabezpečovala RK v Košiciach, boli odborné činnosti

a vzdelávanie členov regiónu.

V tejto oblasti možno vyzdvihnúť najmä aktivity KOS Statika stavieb, Pozemné

stavby a Architektúra a KOS Elektro, ktoré sa snažia pre svojich členov

zabezpečovať odborné aktivity v súlade s ich požiadavkami.

KOS Statika stavieb sa o. i. snaží zaviesť do systému organizovania vzdelávania nové

metódy. Nadväzuje spoluprácu s kolegami z bratislavského regiónu a pomocou

videokonferenčného spojenia pripravuje možnosti na prenos tzv. bratislavských

štvrtkov aj do Košíc.

Za povšimnutie stojí aj odborný tematický zájazd do Holandska a Belgicka, ktorý na

jeseň 2013 zorganizovala pre členov Komory sekcia Pozemné stavby a architektúra.
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Odborná prehliadka futbalového štadióna vo výstavbe vo Felcsúte v Maďarsku                        Foto: SKSI



Obsahom tohto zájazdu je exkurzia po zaujímavých stavbách, počas ktorej je

zabezpečený odborný sprievodný výklad. V oblasti domácich aktivít Komory sa RZ

SKSI Košice darí zintenzívňovať spoluprácu najmä so Stavebnej fakulty Technickej

univerzity v Košiciach (SvF TUKE). Obidve organizácie majú vo svojich orgánoch

vzájomné zastúpenie, čím sa darí udržiavať neustálu vzájomnú informovanosť.

Súčasne sa vzájomne pozývajú na významné spoločenské aktivity organizované

druhou stranou. Snaha o vzájomnú spoluprácu RZ SKSI Košice a SvF TUKE je

prirodzene orientovaná do oblasti celoživotného vzdelávania členov Komory ako aj

uplatnenia členov Komory pri odovzdávaní skúseností z praxe študentom SvF.

V medzinárodných aktivitách sa RZ SKSI Košice darí udržiavať nadštandardné vzťahy

s partnerskými regionálnymi komorami krajín V4, tzv. malá V4. Okrem zastúpenia

slovenských regiónov Košice a Trnava, sú súčasťou tejto skupiny regionálne komory

z Karlovych Varov, Ostravy, Krakova a Miskolca. Ako sa už stalo tradíciou,

zástupcovia regionálnych komôr sa každý rok stretávajú v inej krajine. Tieto

stretnutia sú vždy zamerané na aktuálnu odbornú problematiku, na výmenu

poznatkov, skúseností a informácií z výkonu povolania autorizovaných inžinierov

v jednotlivých krajinách a najmä z oblasti legislatívy. V roku 2013 sa uskutočnilo

stretnutie v maďarskom Egri. Nosnou odbornou témou bolo spájanie krajín

cezhraničnými koridormi.

RZ SKSI Košice je počtom svojich členov druhým najväčším regiónom v rámci SKSI.

Táto skutočnosť je primerane zohľadnená aj v zastúpení členov regiónu

v centrálnych volených orgánoch SKSI.

Všetkým týmto členom, ako aj aktívnym členom pôsobiacim v regionálnych

štruktúrach SKSI patrí naša vďaka za ich aktivitu v roku 2013, ktorú vynakladali

v prospech všetkých členov Komory.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice: Ing. Ján Petržala
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Regionálne združenie SKSI Trnava:

Počet členov k 31.12.2013: 

1359

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI

Trnava:

Hornopotočná 1 

917 01 Trnava 

Výbor RZ SKSI Trnava:

Ing. František Lužica predseda

Ing. Róbert Kati podpredseda 

Ing. Ján Kyseľ podpredseda

Ing. Edita Cmarková

Ing. Pavel Filip

Ing. Stanislav Chmelo

Ing. Róbert Kati

Ing. Marián Kobza

Ing. Peter Kopaj

Ing. Marián Kubiš

Ing. Ján Kyseľ

Ing. Michal Lešinský

Ing. Anton Letko

Ing. František Lužica

Ing. Vladimír Pauer

Ing. Marián Petráš

Ing. Jaromír Rybár

Ing. Ivan Thomka

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Trnava – kraj Trnava:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Stanislav Chmelo

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Jozef Alchus

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Jaromír Rybár

Statika stavieb: Ing. Ján Kyseľ

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Anton Letko 

Technické vybavenie stavieb: Ing. Pavel Filip

Vodohospodárske stavby: Ing. Robert Végh 

36

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI



37

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Administratívna kancelária SKSI Trenčín:

Sídlo Administratívnej kancelárie SKSI

Trenčín:

Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Trnava – kraj Trenčín:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Igor Ševčík

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Miroslav Holták

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Edita Cmarková

Statika stavieb: Ing. Rudolf Babulík

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Anton Letko 

Technické vybavenie stavieb: Ing. Zdeněk Spurný

Vodohospodárske stavby: Ing. Marián Kobza

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Emil Gallovič

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Trnava – kraj Nitra:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Vladimír Pauer

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Ildikó Zajíčková

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Stanislav Karas

Statika stavieb: Ing. František Lužica

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Anton Letko 

Technické vybavenie stavieb: Ing. Peter Kopaj

Vodohospodárske stavby: Ing. Margit Furuglyásová

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Juraj Guzmický



Regionálna kancelária SKSI v Trnave (ďalej RK) v roku 2013 vykonávala

administratívno- organizačné práce podľa požiadaviek a nariadení Úradu SKSI, plnila

úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru Regionálneho združenia

SKSI Trnava a vykonávala činnosti pre krajské odborné sekcie pôsobiace v regióne.

V rámci organizačných činností sa regionálna kancelária zaoberala najmä

organizačným zabezpečením porád, pracovných stretnutí a zasadnutí, skúšok pre

odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúci (SV) a stavebný dozor (SD)

a organizovaním odborných podujatí pre členov SKSI.

Medzi administratívne činnosti vykonávané v roku 2013 patrí zabezpečovanie

administratívnej a účtovnej agendy a hospodárenia s pridelenými finančnými

prostriedkami, poskytovanie informácií členom a ďalším osobám, odovzdávanie

autorizačných osvedčení a pečiatok a osvedčení o odbornej spôsobilosti pre výkon

činnosti 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

SKSI, vystavovanie potvrdení, predaj publikácií, zverejňovanie informácií na stránke

www.sksi.sk, archivovanie zložiek po vykonaní skúšok SV, SD a mnoho iných činností.

RK SKSI Trnava sa administratívne a organizačne spolupodieľala na vzdelávaní

členov SKSI:

- celoslovenské odborné podujatia organizované v spolupráci so Spolkom statikov

Slovenska a Asociáciou civilných inžinierov Slovenska – Statika stavieb (marec 2013

Piešťany) a Zakladanie stavieb (október 2013 Stará Lesná)

- viacero jednodňových krajských odborných podujatí zameraných na rôzne

profesie autorizovaných stavebných inžinierov

Odborná prehliadka futbalového štadióna vo výstavbe vo Felcsúte v Maďarsku                            Foto: SKSI
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V rámci ďalšej činnosti RK SKSI Trnava zabezpečila uskutočnenie nasledujúcich

aktivít:

- zasadnutia Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava v dňoch 11.02., 11.06.,

11.09. a 05.12.2013

- zasadnutie Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo v priestoroch RK SKSI Trnava vo

februári 2013

- spomienkové stretnutie k storočnici Štefana Lukačoviča, ktoré sa uskutočnilo

v Divadle Jána Palárika v Trnave vo februári 2013

- stretnutia predsedov krajskej odbornej sekcie Statika stavieb v marci 2013 v

Piešťanoch a v októbri 2013 v Starej Lesnej

- seminár a skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD v septembri 2013

- stretnutia členov SKSI pri príležitosti ich významného životného jubilea -

usporiadané v Trnave, Trenčíne a v Nitre v decembri 2013

V oblasti zahraničných aktivít sa RK SKSI Trnava zúčastnila a podieľala na

významnom podujatí Stretnutie regionálnych inžinierskych komôr krajín V4, ktoré

sa konalo v Maďarsku, v dňoch 29. augusta - 01. septembra 2013.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava: František Lužica

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Trnava: Mgr. Adriana Valentovičová

Odborná prehliadka futbalového štadióna vo výstavbe vo Felcsúte v Maďarsku                        Foto: SKSI
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Regionálne združenie SKSI Žilina:

Počet členov k 31.12.2013:

745

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI

Žilina:

ul.Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

Výbor RZ SKSI Žilina

Ing. Boris Vrábel, CSc. predseda

prof. Ing. Ján Čelko, PhD. podpredseda

Ing. Karol Dobosz podpredseda

Ing. Dušan Mišík 

Ing. Oľga Štroncerová

Ing. Richard Gáborík

Ing. Pavel Niňaj

Dr. Ing. Katarína Zgútová

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Žilina:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Karol Dobosz

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Pavol Širo

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Olga Štroncerová

Statika stavieb: Ing. Richard Gáborík

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Ján Ilavský 

Technické vybavenie stavieb: Ing. Milan Roob

Vodohospodárske stavby: Ing. Marian Papp 

Vedenie uskutočňovania stavieb: doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová  
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Regionálne združenie SKSI Žilina (ďalej RZ) organizuje semináre a skúšky pre výkon

činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a vzdelávacie programy pre členov Komory.

Snahou je čo najviac skvalitniť činnosť v oblasti vzdelávania. Našim cieľom je

obnoviť a skvalitniť činnosť Inžinierskeho konzultačného strediska pri SKSI formou

tvorenia centrálnej ponuky kalendára akcií v zmysle požiadaviek jednotlivých

odborných sekcií. Na organizovanie podujatí využívame aj možnosť financovania

prostredníctvom sponzorských príspevkov. Vstupné na semináre je určované podľa

dĺžky seminára a predpokladaných nákladov. Jednou z činností je aj organizovanie

prezentačných seminárov, kde sú členom sprostredkované informácie o nových

materiáloch a technológiách v stavebníctve.

V našom regióne ktívne pracujú 3 odborné sekcie - sekcia pozemné stavby a

architektúra v gescii s Ing. Štroncerovej, sekcia statiky stavieb, kde je veľmi aktívny

Ing. Gáborík a sekcia vedenia uskutočňovania stavieb s aktívnou Dr. Ing. Zgútovou a

doc. Svrčekom. Veríme, že sa v rámci nášho regionálneho združenia stanú

aktívnejšie aj ostatné sekcie. Z činnosti Regionálneho združenia SKSI Žilina:

• v roku 2013 boli zorganizované 4 prezentačné semináre (napr. HILTI, Rector

Slovakia, Minova a GF Statik, Schőck a pod.) a 1 odborný seminár Ako správne

zatepľovať

• prebehli 3 prípravné semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon činností

stavbyvedúci, stavebný dozor, ktorých sa zúčastnilo 81 ľudí

• 3-krát sa konali skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci,

stavebný dozor, celkovo bolo vyskúšaných 95 ľudí

• v novembri 2013 sa konali skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti

energetickej certifikácie, bolo vyskúšaných 10 osôb

• 2-krát sa konalo zasadnutie rozšíreného Výboru regionálneho združenia SKSI Žilina

doplnené o predsedov krajských odborných sekcií

V roku 2011 sa opäť rozšírila spolupráca so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity. V

septembri 2013 na schôdzi rozšíreného Výboru RZ SKSI Žilina boli slávnostne

odovzdané ceny za najlepšiu diplomovú prácu.

RZ Žilina chce v budúcnosti pokračovať aj v organizovaní spoločenských akcií, ako

je Novoročná kapustnica pre členov, ktorá sa teší veľkému záujmu. Túto akciu

úspešne organizuje RZ Žilina od r. 2003 a tohtoročná už bola jubilejná desiata v

poradí. RZ Žilina zorganizovalo aj celoslovenskú spoločenskú akciu – koncert vážnej

hudby v žilinskom ŠKO. V apríli 2014 je naplánovaný 2. ročník tohto podujatia.

Vedenie a výbor RZ verí, že sa na túto akciu podarí pozvať významné osobnosti

stavebníctva, mesta a žilinského VÚC. Sledujeme tým hlavne zvýšenie postavenia

povolania stavebného inžiniera.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Žilina: Ing. Boris Vrábel, PhD.
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Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica:

Počet členov k 31.12.2013:

512

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI 

Banská Bystrica:

Kollárova č.2

974 01 Banská Bystrica

Výbor RZ SKSI Banská Bystrica

Ing. Ján Ďurica predseda

Ing. Vladimír Vránsky podpredseda 

Ing. Pavol Hubinský

Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Ing. Ľuboslav Jánoš 

Ing. Oľga Sobotková

Ing. Mária Strihová

Ing. Valéria Šepáková

Ing. Karol Zaremba

predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Banská Bystrica:

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo 

a územné plánovanie: Ing. Marián Böhmer, PhD. 

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Vladimír Vránsky

Pozemné stavby a architektúra: Ing. Adolf Lunev

Statika stavieb: Ing. Ján Ďurica 

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Ľuboslav Jánoš 

Technické vybavenie stavieb: Ing. Ľuboslav Jánoš 

Vodohospodárske stavby: Ing. Oľga Sobotková

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Ján Kollár 
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V roku 2013 v Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica (ďalej RZ) pokračovalo

v napĺňaní programu, ktorý si výbor zvolený na členskej schôdzi v marci 2014

vytýčil. Bola to predovšetkým podpora profesijnej činnosti inžinierov, obhajoba ich

práv, rozvoj ich vzdelanosti a odborného rastu v súlade s etickým poriadkom

Komory.

Zlepšil sa kontakt s členmi pri návšteve regionálnej kancelárie, ale najmä

informáciami zasielanými elektronicky na emailové adresy. Členov sme informovali

o legislatívnych požiadavkách z Úradu Komory, o odborných podujatiach

realizovaných v iných regiónoch aj o podujatiach organizovaných odbornými

sekciami RZ SKSI. Okrem regionálnych akcií sa členovia sekcií zúčastňovali aj na

celoslovenských odborných podujatiach a odborných firemných dní.

V regionálnom združení vykazujú za minulé obdobie dobré výsledky najmä sekcie:

elektrotechnické zariadenia stavieb, pozemné stavby a architektúra a statika

stavieb. Svoju činnosť výrazne zlepšili odborné sekcie dopravné stavby mestské

inžinierstvo a územné plánovanie a vodohospodárske stavby.

V roku 2013 sa uskutočnilo celkom 18 odborných akcií. Významná bola odborná

exkurzia do teplárne v Radvani, prínosom boli aj 3 odborné konferencie: Súčasný

stav a východiská protipovodňovej ochrany, Technické a biotechnické opatrenia

v povodiach a konferencia Inovatívne riešenie spevnených plôch. Sekcia

elektrotechnické zariadenia stavieb každoročne realizuje spoločenskú akciu

v prírode pod názvom: Baby guláš.

Odborné sekcie mali v priebehu roka 2013 14. členských schôdzí.

Výbor regionálneho združenia sa zišiel celkom 5-krát. Zabezpečoval úlohy

z uznesení Predstavenstva SKSI, inicioval a priebežne hodnotil činnosť odborných

sekcií a činnosť regionálnej kancelárie, ktorá túto činnosť administratívne aj vecne

zabezpečovala. Výbor pravidelne hodnotil hospodárenie s finančnými prostriedkami,

riešenie požiadaviek a sťažností členov. Členovia výboru Ing. Hubinský a Ing. Vránsky

sa zúčastnili na odovzdávaní diplomu a finančnej odmeny, ktorú každoročne výbor

RZ SKSI udeľuje najlepšiemu študentovi z odborných predmetov na Strednej

priemyslovej škole stavebnej v Kremničke a na Strednej priemyselnej škole J.

Murgaša v Banskej Bystrici.

V sídle sa konali zasadnutia komisií a rád: v apríli zasadnutie predsedov Krajských

odborných sekcií Elektrotechnické zariadenia stavieb, v júni sa konalo zasadnutie

predsedov Krajských odborných sekcií Statika stavieb a v septembri 8. zasadnutie

Predstavenstva SKSI.

Regionálne združenie zorganizovalo dva semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti

na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor a následne boli dvakrát usporiadané

skúšky odbornej spôsobilosti, ktoré sa konali v apríli a novembri 2013.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica: Ing. Ján Ďurica
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Odborné podujatia spoluorganizované Regionálnym združením SKSI

Bratislava na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

7.2.-9.2. 2013 Konferencia "Nestmelené a hydraulicky stmelené 
vrstvy vozoviek"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

4.3.-8.3. 2013 Konferencia "VYKUROVANIE 2013" Technické vybavenie stavieb

20.3.-21.3. 2013 38. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia

10.4.2013 20. konferencia "Stavebné materiály a konštrukcie 
pre obnovu budov"

Pozemné stavby a architektúra

16.5.-17.5. 2013 Konferencia "TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2013" Pozemné stavby a architektúra

29.5.2013 Vedecko-odborná konferencia "VODA 2013" Vodohospodárske stavby

18.9.-20.9. 2013 Konferencia "Bezpečnosť dopravy na pozemných 
komunikáciách"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

5.6.2013,
17. a 18.9.2013

Odborný seminár pre revíznych technikov a 
projektantov k novej norme STN 33 2313

Elektrotechnické zariadenia

09.2013 Odborná publikácia "ABC pre získanie odbornej 
spôsobilosti v elektrotechnike - 4. upravené a 
doplnené vydanie"

Elektrotechnické zariadenia

1.10.-2.10. 2013 Konferencia "FACILITY MANAGEMENT 2013" Technické vybavenie stavieb

8.10.-10.10. 2013 Konferencia "PITNÁ VODA 2013" Vodohospodárske stavby

17.10.2013 PANELOVÁ DISKUSIA na veľtrhu ELO SYS 2013 Elektrotechnické zariadenia

17.10. - 18.10.2013 Konferencia "SANHYGA 2013" Technické vybavenie stavieb

6.11. - 7.11. 2013 39. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia

6.11. - 8.11. 2013 Konferencia "HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV" Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

13.11. - 15.11. 2013 2. ročník konferencie mladých výskumníkov "KOMVY 
2013"

Vodohospodárske stavby

19.11.2013 Konferencia "Obnova TZB, elektroinštalácií, výťahov, 
bezpečnosť bývania bytových domov z pohľadu 
stavebného dozoru 2013"

Pozemné stavby a architektúra

20.11. - 22.11.2013 VII. medzinárodná konferencia "Komplexná obnova 
bytových domov 2013"

Vedenie uskutočňovania stavieb

21.11. - 22.11. 2013 XVIII. seminár I. Poliačka: "Obnova a rekonštrukcia 
cestných komunikácií"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie
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Regionálne združenie SKSI Bratislava

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

17.1.2013 Statický štvrtok: Murované konštrukcie včera a dnes + 
prezentácia spol. Heluz cihlárský prumysl v.o.s.

Statika stavieb

19.2.2013 Odborná prednáška: BLESKOZVODY Elektrotechnické   
zariadenia

21.2.2013 Statický štvrtok: Problematika bezprievlakových dosiek a 
prípravky do železobetónu od firmy Peikko

Statika stavieb

18.4.2013 Statický štvrtok: Ochrana drevených stavebných 
konštrukcií a ochrana oceľových konštrukcií produktami 
spoločnosti Chemolak a.s.

Statika stavieb

16.5.2013 Statický štvrtok: HILTI - dodatočné kotvenie do betónu Statika stavieb

21.5.2013 Odborný seminár "Okno, jeho montáž a blízke okolie okna" 
+ prezentácia spoločnosti AB TEAM spol. s r. o. 

Pozemné stavby a 
architektúra

13.6.2013 Statický štvrtok: Revolučná technológia "Cloud" v statike 
pre členov SKSI so softvérom IDEA RS

Statika stavieb

27.6.2013 Odborná beseda "Dopravné inžinierstvo u nás - včera, 
dnes, zajtra", venovaná 5. výročiu úmrtia prof. Medelskej

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo a 

územné plánovanie

19.9.2013 Statický štvrtok: Hĺbkové injektáže a technológie na 
podchytávanie základových dosiek technológiou URETEK

Statika stavieb

23.10.2013 Odborná beseda "Podmienky udržateľnej mobility v našich 
sídlach"

Dopravné stavby, 
mestské inž. a územné 
plánovanie

24.10.2013 Statický štvrtok: Autorizovaný stavebný inžinier a 
legislatíva 

Statika stavieb

21.11.2013 Statický štvrtok: Odborný seminár Scia Engineer a Scia
Design Forms

Statika stavieb
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Regionálne združenie SKSI Košice

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

30.1.2013 problematika celoživotného vzdelávania autorizovaných 
inžinierov

Statika stavieb

7.2.2013 Havárie stavieb a Autorizovaný stavebný inžinier Statika stavieb

29.-30.04.2013 Dni stavebnej fakulty - deň otvorených dverí Regionálna kancelária SKSI

6.6.2013 Aktivity v oblasti nového stavebného zákona, software IDEA 
RS, honorovanie projektových a inžinierskych prác -
stanovenie honoráru (Ing. Nagy )

Statika stavieb

14.-20.10.2013 Tematický zájazd Holandsko-Belgicko Krajská odborná sekcia-
Pozemné stavby

počas celého roka Klubová činnosť ASI z prešovského kraja - stretnutia 2 x 
mesačne. Pracovné rokovania ku problematike výkonu 
povolania autorizovaných inžinierov.

Krajská odborná sekcia-
Pozemné stavby

24.10.2013 "Kontrolný statik v zmysle pripravovaného nového 
stavebného zákona"

Statika stavieb

20.11.2013 Exkurzia po stavbách EHMK (Kulturpark a Kunzhalle) pre 
delegáciu BOMÉK-Miškolc

Statika stavieb

12.12.2013 Seminár "Pohľadové betóny" Statika stavieb
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

22.1.2013 Príprava vstupov a vyhodnocovanie výstupov statických 
výpočtov

Statika stavieb

2.11.2013 Spomienkové stretnutie k storočnici Štefana Lukačoviča

14.-15.3.2013 18. konferencia statikov - Statika stavieb 2013 Statika stavieb

21.3.2013 Tepelné izolácie Knaufinsulation a nové požiadavky 
STN 730540-2, 3

Pozemné stavby a 
architektúra

17.4.2013 Prezentačný seminár o najnovších kotevných spôsoboch Statika stavieb

18.4.2013 Prezentačný seminár o najnovších kotevných spôsoboch Statika stavieb

6.4.2013 Použitie regulačných a vyvažovacích armatúr vo vykurovacích 
sústavách

Technické vybavenie 
stavieb

10.4.2013 Prehliadka nízkoenergetickej drevostavby v Bernolákove Statika stavieb, Pozemné 
stavby, Technické 
zariadenie stavieb

07.-09.10.2013 15. konferencia Zakladanie stavieb 2013 Statika stavieb

29.10.2013 Prezentačný seminár použitia a dimenzovania tenkostenných 
oceľových profilov systému METSEC

Statika stavieb

30.10.2013 Odborná prehliadka futbalového štadióna vo výstavbe vo 
Felcsúte v Maďarsku

Statika stavieb

19.11.2013 Odborný seminár zameraný na posudzovanie dodatočných 
úprav do nosných konštrukcií budov

Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Trnava
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

14.03.2013 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie III

Pozemné stavby a 
architektúra 

18.04.2013 Oboznámenie sa s programom DIALUX Elektrotechnické zariadenie 
stavieb

28.04.2013 Statický štvrtok „Zasadnutie sekcie“ Statika stavieb

26.06.2013 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie IV

Pozemné stavby a 
architektúra 

04.07.2013 Dopravné značenie Dopravné stavby,mestské 
inžinierstvo a územno 
plánovacia dokumentácia

05.09.2013 Protipovodňová ochrana a likvidácia dažďových vôd Vodohospodárske stavby

12.09.2013 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie V. Obnoviteľné zdroje energie

Pozemné stavby a 
architektúra 

19.09.2013 Kotevné systémy v projekčnej praxi +SAFE -SET,ťahová skúška 
HILTI

Statika stavieb

24.10.2013 Malé vodné elektrárne, MVE a riešenie  ich vplyvu na podzemné 
vody,vodné dielo Gabčíkovo,využitie geosyntetických materiálov 
pri ochrane brehov vodných tokov a výstavbe vodných nádrží

Vodohospodárske stavby

19.10.2013 Prehľad zmien v novej norme STN 33 2312:2013,oproti norme 
STN 33 2312:1985

Elektrotechnické zariadenie 
stavieb

22.11.2013 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie VI Efektivita-Ekonomika EHB

Pozemné stavby a 
architektúra 

05.12.2013 Zateplenie v kocke Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Trnava

Administratívna kancelária Trenčín
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Regionálne združenie SKSI Žilina

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

15.05.2013 GT-Statik, Minova - Stabilita svahov a technológie zabezpečovania 
stability svahov a svahových zárezov v skalných horninách a v 
zemnovom prostredí

Statika stavieb, Dopravné 
stavby a mestské inž.

5.6.2013 HILTI - Najnovšie kotevné spôsoby Statika stavieb, Dopravné 
stavby a mestské inž.

6.11.2013 Ako správne zatepľovať - najčastejšie nedostatky návrhu ETICS, riziká 
chýb pri montáži a analýza príčin porúch

Statika stavieb, Pozemné 
stavby a arch.

28.11.2013 Schőck - Špeciálne prvky do železobetónových konštrukcií Statika stavieb, Pozemné 
stavby a arch.
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

8.1.2013 Prezentácia firmy EUROTHERM Elektrotechnické zariadenia stavieb

29.1.2013 Eurókódy v aplikácii projektovania pre vodohospodárske 
stavby

Vodohospodárske stavby

12.2.2013 Prezentácia firmy HD Security Elektrotechnické zariadenia stavieb

14.2.2013 Vybratá časť  legislatívy pre stavebníctvo v roku 2013 Vedenie uskutočňovania stavieb

19.2.2013 Zatepľovacie sytémy MultiTherm a MulitTherm Neo Pozemné stavby a architektúra

20.2.2013 Navrhovanie oceľových konštrukcií podľa Eurokódov –
spoje oceľových konštrukcií, navrhovanie oceľových 
konštrukcií na účinky požiaru

Statika stavieb

21.2.2013 Sanácia, obnova a pokládka potrubí bez výkopu stavebnej 
ryhy

Vodohospodárske stavby

28.2.2013 Exkurzia Teplárne -Radvaň v Banskej Bystrici Elektrotechnické zariadenia stavieb

8.3.2013 Izolácie a obnova balkónov, lódžií, terás a celkové 
predstavenie všetkých produktov divízie BASF

Pozemné stavby a architektúra

12.3.2013 Prezantácia firmy DOFA Elektrotechnické zariadenia stavieb

9.4.2013 Prezentácia firmy AEV Systém Elektrotechnické zariadenia stavieb

23.4.2013 Tepelné izolácie Knaufinsulation a nové požiadavky STN 
730540-2,3

Pozemné stavby a architektúra

2.5.2013 Cyklistická doprava Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

14.5.2013 Prezentácia firmy TECHNODAT Elektrotechnické zariadenia stavieb

15.5.2013 Súčasný stav a východiská protipovodňovej ochrany 
v SR - Technické a biotechnické opatrenia v povodniach

Vodohospodárske stavby

21.5.2013 HILTI - dodatočné kotvenie do betónu Statika stavieb

4.6.2013 Sanácia stien poškodených vlhkosťou a solami, 
mikroorganizmy na fasádach

Pozemné stavby a architektúra

5.6.2013 Inovatívne riešenia spevnených plôch Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a 
územné plánovanie

27.6.2013 Navrhovanie bezpečnostných zariadení na pozemných 
komunikáciách so zameraním na zadržiavacie systémy 
pre chodcov a vodiace zábradlia 

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a 
územné plánovanie

10.9.2013 Prezentácia firmy CONNECT Pro Elektrotechnické zariadenia stavieb

1.10.2013 Okno, jeho montáž a blízke okolie okna Pozemné stavby a architektúra

3.10.2013 Navrhovanie drevených konštrukcií na požiarne 
zaťaženie a spoje

Statika stavieb

8.10.2013 Prezentácia firmy ENLIT Elektrotechnické zariadenia stavieb

29.10.2013 Flexibilné konštrukcie priepustov a premostení na 
pozemných komunikáciách z produkcie spoločnosti 
ViaCon

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a 
územné plánovanie

12.11.2013 Prezentácia firmy CONTROLtech Elektrotechnické zariadenia stavieb

10.12.2013 Prezentácia firmy FENIX Slovensko Elektrotechnické zariadenia stavieb
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VNÚTORNÉ PORIADKY SKSI VYDANÉ V ROKU 2013

Náhrady za stratu času a odmeny členov volených orgánov SKSI

schválené Valným zhromaždením dňa 22. júna 2013

Prílohy 1 - 7: Tlačivá: Výkazy členov volených orgánov a Prezenčná listina zo 

zasadnutia voleného orgánu

Smernica SKSI o poskytovaní finančného príspevku na odborné podujatia a 

publikácie iných organizácií

schválená Predstavenstvom SKSI dňa 6. decembra 2013 

Usmernenie predsedu SKSI o vydávaní osvedčení a pečiatok

schválené predsedom SKSI 9. decembra 2013

Platné vnútorné poriadky SKSI sa nachádzajú v členskej zóne 

webovej stránky Komory – www.sksi.sk 
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov účtovala v roku 2013 na základe Opatrenia

Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa

ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné

jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení

opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia z 12. marca 2009

č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74,

opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74,opatrenia z 13. decembra

2011 č. MF/26582/2011-74 a opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74.

Likvidita je z pohľadu finančnej

analýzy pomerový ukazovateľ,

ktorý sa dá definovať ako

momentálna schopnosť uhradiť

splatné záväzky.

Ukazovatele rentability patria

medzi pomerové ukazovatele,

označované tiež ako ukazovatele

návratnosti alebo výnosnosti.

Táto skupina ukazovateľov dáva

do pomeru zisk so zdrojmi.

Zmyslom rentability je

vyhodnotiť úspešnosť dosahovaní

cieľov organizácie pri zohľadnení

vložených prostriedkov.

SKSI mala v rámci svojej

celoročnej činnosti rovnomerne

rozdelené náklady, ale nemala

rovnomerne rozdelené výnosy.

Disproporcia je spôsobená

charakterom organizácie a jej

činnosti, kde hlavným zdrojom

príjmov sú členské príspevky a

účastnícke poplatky za

organizovanie seminárov a

skúšok nerovnomerne rozdelené

v rámci roka.
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rok 2013 rok 2012

A. Neobežný majetok 714 247,92 € 775 424,92 €

1. Dlhodobý nehmotný majetok 0,00 € 0,00 €

2. Dlhodobý hmotný majetok 714 247,92 € 775 424,92 €

3. Dlhodobý finančný majetok 0,00 € 0,00 €

B. Obežný majetok 1 026 090,13 € 983 360,79 €

1. Zásoby 38 290,50 € 41 102,90 €

2. Dlhodobé pohľadávky 10 723,00 € 0,00 €

3. Krátkodobé pohľadávky 6 107,47 € 2 314,08 €

4. Finančné účty 981 692,16 € 939 943,81 €

C. Časové rozlíšenie 1 101,28 € 2 154,00 €

MAJETOK SPOLU 1 741 439,33 € 1 760 939,71 €

rok 2013

rok 2012
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Pasíva SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

rok 2013 rok 2012

A. Vlastné zdroje krytia majetku 1 492 019,51 € 1 526 918,90 €

1. Imanie a peňažné fondy 2 022 474,15 € 2 022 474,15 €

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

3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých 
rokov

-496 405,50 € -289 825,62 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -34 049,14 € -205 729,63 €

B. Cudzie zdroje 242 679,82 € 226 249,81 €

1. Rezervy 181 420,51 € 164 830,84 €

2. Dlhodobé záväzky 2 327,46 € 2 044,38 €

3. Krátkodobé záväzky 58 931,85 € 59 374,59 €

4. Bankové výpomoci a pôžičky 0,00 € 0,00 €

C. Časové rozlíšenie 6 740,00 € 7 771,00 €

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 1 741 439,33 € 1 760 939,71 €
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rok 2012
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Náklady SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

rok 2013 rok 2012

50 Spotrebované nákupy 68 799,89 € 71 420,81 €

51 Služby 202 429,47 € 258 532,74 €

52 Osobné náklady 363 405,95 € 444 532,59 €

53 Dane a poplatky 4 018,14 € 4 013,20 €

54 Ostatné náklady 29 173,15 € 74 789,02 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky 66 312,00 € 52 455,08 €

56 Poskytnuté príspevky 14 571,00 € 34,87 €

NÁKLADY SPOLU 748 709,60 € 905 778,31 €
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Výnosy SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

rok 2013 rok 2012

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 239 768,95 € 185 118,85 €

61 Zmena stavu zásob vlastnej výroby 0,00 € 0,00 €

62 Aktivácia 0,00 € 0,00 €

64 Ostatné výnosy 8 694,52 € 45 291,49 €

65 Tržby z predaja a prenájmu majetku 2 166,40 € 7 591,13 €

66 Prijaté príspevky 468 162,30 € 466 431,46 €

69 Dotácie 0,00 € 0,00 €

VÝNOSY SPOLU 718 792,17 € 704 432,93 €
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Hospodárenie SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

rok 2013 rok 2012

Výsledok hospodárenia pred zdanením -29 917,43 € -201 345,38 €

Daň z príjmov 4 131,71 € 4 384,25 €

Výsledok hospodárenia po zdanení -34 049,14 € -205 729,63 €
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Výrok audítora
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Slovenská komora stavebných inžinierov

Mýtna 29

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 02/ 5249 5042

Fax: 02/ 5244 4093

www.sksi.sk


