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PRÍHOVOR PREDSEDU SKSI
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Rok 2014 bol na komore volebným rokom. Májové zasadnutie

Valného zhromaždenia nastavilo obsadenie volených orgánov

komory a prejavilo mi dôveru ako staronovému predsedovi aj

na obdobie najbližších dvoch rokov.

V roku 2014 sme s kolegami v predstavenstve pokračovali v

dosahovaní cieľov, ktoré sme si stanovili už v apríli 2012.

Obhajovali sme záujmy autorizovaných inžinierov v

pripravovanom novom stavebnom zákone a v novele nášho

zákona 138/1992, kde sme dosiahli pozitívne výsledky.

Presadzovali sme zavedenie honorárového poriadku na

Slovensku a v Európe iniciovaním rokovaní s Protimono-

polným úradom SR a aktívnou prácou v pracovnej skupine

Európskej rady stavebných inžinierov pre honorárové

poriadky. Zasadili sme sa aj o prípravu databázy SKSI, ktorá

bude ochraňovať postavenie autorizovaného inžiniera ako

súčasti elektronického stavebného konania eSTAK.

Našou úlohou počas celého roka bolo podporovať a

propagovať profesiu autorizovaných inžinierov, chrániť ich

záujmy a záujmy spoločnosti.

Po ďalšom roku práce vo funkcii predsedu môžem

konštatovať, že sa nám so skvelým tímom kolegov z

predstavenstva, volených orgánov SKSI, zamestnancov a

aktívnych členov našej komory aj v roku 2014 darilo

nastavovať kvalitnejšie podmienky pre existenciu našej

profesie, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality projektov a tým

aj kvality realizovaných stavieb. Verím, že týmito našimi

aktivitami dosiahneme posilnenie postavenia autorizovaných

inžinierov v mienke širokej verejnosti a komora v spoločnosti

potvrdí svoju pozíciu stavovskej organizácie, ktorej členovia

si vážia svoju stavovskú česť.



Sme samosprávna stavovská organi-

zácia, ktorá združuje približne 5000

autorizovaných stavebných inžinierov

a bezmála 800 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 plá-

novania, projektovania, výstavby a

chránime práva a oprávnené záujmy

spoločnosti.

Podporujeme práva inžinierov, ich

profesijné, sociálne a hospodárske záujmy

a obhajujeme 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

6

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 celoživotného vzdelávania a pre odborníkov v oblasti stavebníctva,

ako aj prípravné semináre ku skúškam.

Vykonávame osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť vydávaním odborných

publikácií ako aj publikácií propagujúcich profesiu inžiniera v stavebníctve.

Spolupracujeme so štátnymi a verejnými orgánmi SR a inštitúciami Európskej

únie, s partnerskými profesijnými organizáciami aj v zahraničí, s vedeckými a

vzdelávacími inštitúciami a s firmami pôsobiacimi v stavebníctve.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠEJ KOMORE

Slávnostný sľub.                                                                                                             Foto: SKSI



Predstavenstvo SKSI

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

Ing. Ján Petržala – 1. podpredseda

Ing. Anton Vyskoč - podpredseda

Ing. Milan Držka, PhD. 

Ing. Viliam Hrubovčák 

Ing. Miloš Hudoba

Ing. Ján Jakubov

Ing. František Kinčeš  

Ing. Ján Ralbovský 

Ing. Otto Tokár

Ing. Boris Vrábel, CSc.
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Volené orgány SKSI do 31. 05. 2014 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠEJ KOMORE

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



Predstavenstvo SKSI

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

predseda

Ing. Ján PETRŽALA

1. podpredseda

Ing. Anton VYSKOČ

podpredseda

Ing. Viliam HRUBOVČÁK

člen Predstavenstva
Ing. Miloš HUDOBA

člen Predstavenstva
Ing. Ján JAKUBOV

člen Predstavenstva
Ing. František KINČEŠ  

člen Predstavenstva

Ing. František LUŽICA

člen Predstavenstva

Ing. Andrej MARCÍK

člen Predstavenstva

Ing. Otto TOKÁR

člen Predstavenstva

Ing. Boris VRÁBEL, CSc.

člen Predstavenstva
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Volené orgány SKSI od 31. 05. 2014 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NAŠEJ KOMORE



Autorizačná komisia SKSI

Ing. Marián Slosarčík - predseda

Ing. Miloš Kedrovič - podpredseda 

Ing. Bohumil Bohunický

doc. Ing. Michal Božík, PhD. 

Ing. Karol Dobosz

Ing. Vladimír Durbák

Ing. Pavel Filip

Ing. Ladislav Lehocký

Ing. František Priščák

Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.

Ing. František Solár

Ing. Slavomír Šoganič

Doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová
JUDr. Lucia Žáková

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

Ing. Ivana Šubjaková

Etická rada SKSI

Ing. Oľga Szabóová - predseda

Ing. Ivan Linder – podpredseda

Ing. Stanislav Hošala (do 05. 11. 2014)

Ing. Peter Macháč

Ing. Elena Majerová

Ing. Tibor Petrík

Ing. Ladislav Rajczy
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Volené orgány SKSI od 31. 05. 2014 



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. 

(do 21. 05. 2014) 

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. Roman Šúň

(od 01. 09. 2014)

Ekonomická a mzdová agenda: 

Ing. Ján FUKAS
Sekretariát Úradu SKSI:

Alžbeta VOLEKOVÁ

Interná a externá komunikácia: 

Mgr. Viktória ČAPČÍKOVÁ
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Ing. Ingrid Mokošová 

Regionálna kancelária 

Bratislava

Janka Gregorová

Regionálna kancelária 

Žilina

Mgr. Adriana Valentovičová

Regionálna kancelária 

Trnava

Zuzana Parobeková

Regionálna kancelária 

Banská Bystrica

Janka Pastorová

Regionálna kancelária 

Košice

Ing. Ľubica Križanová

Administratívna kancelária 

Trenčín

Jarmila Komňaťanová, DiS.

Regionálna kancelária 

Bratislava
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Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31. 12. 2013

Autorizovaní inžinieri 4937

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 276

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 478

SPOLU: 5691

Autorizovaní inžinieri 5115

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 285

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 533

SPOLU: 5933

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. 2014
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Porovnanie počtu členov za roky 2013 a 2014



Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Počet autorizovaných 
inžinierov

1500 1137 623 429 1248 4937

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. 2014

15

ČLENOVIA SKSI



Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31. 12. 2014

Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovoľní členovia –
fyzické osoby

90 71 39 29 47 276
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ČLENOVIA SKSI

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

173 111 66 34 94 478

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31. 12. 2014
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ČLENOVIA SKSI

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

578 375 178 136 452 1719

I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných   
stavieb

160 199 105 74 212 750

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych 
stavieb

200 80 105 64 133 582

I3 - Inžinier pre statiku stavieb 340 183 133 62 181 899

I4 - Inžinier pre technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb

554 501 213 183 581 2032

SPOLU: 1832 1338 734 519 1559 5982

Autorizovaní inžinieri podľa autorizačných kategórií

v jednotlivých regiónoch k 31. 12. 2014
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SPRÁVA PREDSEDU SKSI O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ KOMORY
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ČINNOSŤ KOMORY V ROKU 2014

Činnosť v oblasti legislatívy:

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

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Jedným z generálnych cieľov komory je obhajovať záujmy autorizovaných osôb v

pripravovanom novom stavebnom zákone a novele zákona o autorizovaných

architektoch a autorizovaných inžinieroch aktívnym pripomienkovaním Komory a

spoluprácou s organizáciami v stavebníctve.

V rámci legislatívnych procesov sa komora aktívne zapájala do pripomienkovania

nového stavebného zákona aj súvisiaceho zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Stala sa dôležitou súčasťou

nastavenia kvality stavebného procesu v pripravovaných právnych predpisoch.

Komora počas roka úzko spolupracovala s univerzitami, ktorých absolventi sú

potenciálnymi budúcimi členmi SKSI a autorizovanými inžiniermi. Spoločne sme

zosúlaďovali definovanie akreditovaných študijných odborov pre všetky súčasné a

novovzniknuté kategórie v zákone 138/1992. Dňa 30. septembra 2014 bol návrh

novely zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

stavebných inžinieroch predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

Novela zákona neakceptovala súčasné kompetencie autorizovaného inžiniera a vo

veľkej miere obmedzovala kompetencie autorizovaných inžinierov kategórií A1 a A2.

Z paragrafu 5 vypadli oprávnenia autorizovaných inžinierov a stratili sa komplexné

inžinierske a architektonické služby pre budovy. Paragraf 4 bol pripravený v návrhu

novely podľa návrhu architektov, náš paragraf 5 zákona 138/1992 Zb. bol tiež

pripravený podľa návrhu architektov. Preto sa predstavitelia komory rozhodli podať

hromadnú pripomienku SKSI k návrhu novely zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a vyzvali svojich členov, aby

jej podporou na Portáli právnych predpisov zabojovali o kompetencie autorizovaných

inžinierov. Od 2. do 20. októbra 2014 osobne podporilo Hromadnú pripomienku SKSI k

paragrafu 5 návrhu zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch na Portáli právnych predpisov 1516

podporovateľov. Hromadnú pripomienku SKSI k paragrafu 5 podporili aj viaceré

organizácie, vrátane stavebných fakúlt troch technických univerzít, Združenie

stavebných podnikateľov Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení

SR, Konfederácia odborových zväzov, Slovenská živnostenská komora a iní.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) následne deň

po skončení medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa ukončilo 20.

októbra 2014, pozastavilo prípravu návrhu novely zákona 138/1992, ktorou sa mal

meniť zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Do návrhu nového stavebného zákona bol zahrnutý vznik ďalších dvoch kategórií

autorizovaných inžinierov. Je nimi kategória stavebnotechnický dozor, ktorú predsta-
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ČINNOSŤ KOMORY V ROKU 2014

vuje odnož stavebných dozorov s autorizáciou a inžinier pre vedenie uskutočňovania

stavieb, kam budú patriť hlavní stavbyvedúci s autorizáciou. Naša komora počas roku

2014 definovala, aké kvalifikačné predpoklady by mali spĺňať tieto dve nové

kategórie autorizovaných inžinierov. Pracovná skupina k zabezpečovaniu skúšok a

vzdelávania pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor pracovala na vydefinovaní

podmienok vzdelania a praxe týchto inžinierov, ktorých prítomnosť v stavebnom

procese by mala zabezpečiť zvýšenie kvality pri realizácii stavieb. Konkrétne

požiadavky na vzdelanie a prax budú stanovené vo vyhláškach.

Nový stavebný zákon zaslalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

SR do medzirezortného pripomienkového konania 18. júna 2014. Pripomienky, ktoré

spracoval Úrad SKSI, boli prerokované na zasadnutí predstavenstva SKSI 11. júla a

následne zaslané predkladateľovi zákona na zapracovanie. Dňa 15. decembra 2014 sa

na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR konalo prvé rozporové

konanie k pripomienkam vzneseným k novému stavebnému zákonu v rámci

medzirezortného konania. SKSI vypracovalo spolu 23 zásadných pripomienok, z

ktorých ministerstvo ako predkladateľ návrhu nového stavebného zákona väčšinu

pripomienok akceptovalo, respektíve sa zástupcovia z ministerstva dohodli so

zástupcami SKSI na zapracovaní pripomienok do vyhlášok. Jedna pripomienka
vznesená SKSI k §26 návrhu stavebného zákona o spracovateľovi územnoplánovacej

dokumentácie (UPD) bola postúpená na rozporové konanie k štátnemu tajomníkovi

Františkovi Palkovi.

databáza SKSI

Odborný garant člen Predstavesntva SKSI Ing. Viliam Hrubovčák a niektorí

zamestnanci Úradu komory zameriavali svoju činnosť v roku 2014 aj na pokračovanie

vytvorenia novej, plne funkčnej databázy autorizovaných inžinierov a oprávnených

osôb. V septembri 2014 podpísala komora zmluvu s dodávateľom tohto informačného

systému. Podpisu predchádzalo výberové konanie s cieľom vytvorenia jednotnej

centralizovanej databázy na inom technologickom základe, aký SKSI používa v

súčasnosti. Po podpise zmluvy sa začalo pracovať na nultej fáze, ktorej cieľom bola

detailná analýza potrieb a požiadaviek na systém, a stanovenie požadovanej

štruktúry a formy centrálnej databázy vrátane podrobnej analýzy všetkých aspektov

súvisiacich s funkcionalitou systému. Zrealizovalo sa niekoľko konzultačných

stretnutí, pripomienkovanie a definovanie prvotných trendov tak, aby sa dala

podchytiť štruktúra a smerovanie databázy vo vzťahu k súčasným potrebám SKSI s

prihliadnutím na finančné možnosti, personálne kapacity a časové intervaly

vyšpecifikované v zmluve s dodávateľom systému. Nová databáza by mala byť po

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

zavedení a na stavebných úradoch by mala zabezpečiť, aby projekty vypracovávali

len autorizované osoby s platným oprávnením.
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Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory:

designmanuál, tlačové správy, Newsletter SKSI

V oblasti medializácie sa komora v roku 2014 zamerala predovšetkým na vytváranie

Corporate Identity SKSI, ktorej cieľom je zjednotenie štýlu vizuálu, prezentácie a

komunikácie navonok voči médiám, verejnosti, ale aj členom komory. Začali sme

vytvárať dizajn manuál komory, ktorý určuje identitu SKSI v prostriedkoch

komunikácie. Vytvorili sme nový vizuál hlavičkových papierov, vizitiek, pozvánok a

tlačových správ, ktorý farebnosťou vychádza z loga SKSI. Vytvorili sme vizuál

propagačných materiálov – roll-up banerov, ktorými sme sa prezentovali na

odborných podujatiach a eventoch organizovaných či spoluorganizovaných komorou.

Podarilo sa nám tiež zjednotiť e-mailové podpisy zamestnancov komory a

organizačných pracovníčok jednotlivých regionálnych kancelárií, aby bola mailová

komunikácia voči členom komory jednotná a vytvorili sme wallpapere, ktoré budú

používané pri elektronickej prezentácii SKSI.

V propagovaní povolania autorizovaného inžiniera a komory sme v roku 2014

pokračovali prostredníctvom vydávania tlačových správ pre širokú mediálnu

verejnosť, z ktorých viaceré prebrali prevažne tlačové agentúry. Dvojtýždenne sme v

elektronickej forme zasielali členom SKSI Newsletter s počtom 26 čísiel za rok 2014,

v ktorom sme informovali o činnosti Úradu SKSI, komory, volených orgánov či

aktivitách z oblasti legislatívy, stavebnej sféry a diania v oblasti stavebníctva. Na

základe spolupráce s vydavateľstvom JAGA sme v každom čísle v piatich odborných

časopisoch využívali mediálny priestor pre propagáciu komory a jej členov

prostredníctvom uverejňovania plošnej inzercie s grafickým a textovým podkladom.

S cieľom propagácie odbornosti a profesie autorizovaného inžiniera vzhľadom na

prezentovanie zabezpečenia kvality a bezpečnosti v stavebníctve sa komora v roku

2014 spolupodieľala na organizácii najväčšej diskusie o stave slovenského

stavebníctva s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva. SKSI zastupoval v

panelovej diskusii v panely projektové práce predseda Vladimír Benko. Komora

vystupovala ako odborný garant podujatia a spoluorganizátor diskusie s poprednými

predstaviteľmi vlády a generálnymi riaditeľmi stavebných, projektových a

developerských spoločností. Konferencia sa uskutočnila v marci 2014 počas

stavebného veľtrhu CONECO a v decembri 2014.

SKSI sa počas roka 2014 prostredníctvom aktívnych príspevkov v panelových

diskusiách prezentovala aj na ďalších významných konferenciách ako napríklad QUO

VADIS Slovenské stavebníctvo, spolu organizačne sa podieľala na Betonárskych dňoch

2014 či konferencii Statika stavieb 2014.
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Celoživotné vzdelávanie:

cezhraničný seminár, seminár Honorár projektanta, INGREeS,

Celoživotné vzdelávanie ako nevyhnutnú podmienku vykonávania povolania

autorizovaného inžiniera zabezpečovala komora v roku 2014 aj prostredníctvom

videoseminárov. Aktívne využívala videokonferenčné prepojenia Úradu a

regionálnych kancelárií prostredníctvom internetu.

V roku 2014 sa zrealizovalo aj prvé cezhraničné stretnutie medzi slovenskou a

srbskou komorou formou videoseminára. Do odbornej videokonferenčnej prednášky v

anglickom jazyku na tému Navrhovanie betónových cestných mostov podľa

Eurokódov na Slovensku sa interaktívne zapojilo až 80 členov zo Srbskej komory

inžinierov. Skúšobná cezhraničná videokonferencia mala veľký úspech a motivovala

slovenských aj zahraničných inžinierov do ďalšej účasti na podobných akciách. Tento

odborný seminár bol zaradený do projektu celoživotného vzdelávania členov SKSI a

projektu Pracovnej skupiny pre celoživotné vzdelávanie Európskej rady inžinierskych

komôr ECEC.

V decembri 2014 bol na Úrade SKSI a v regionálnych kanceláriách komory

zrealizovaný aj videoseminár Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu ako

historicky prvý, kedy sa videokonferenčne prepojili všetky regionálne kancelárie

komory. Počas seminára prebehla aj anketa zúčastnených členov. Garantom pre

videokonferenčné prepojenie seminára bol člen predstavenstva Ing. Hrubovčák.

Videokonferencie umožňujú členom zúčastniť sa na komorových seminároch

organizovaných v inom regióne, s možnosťou aktívnej komunikácie s prednášateľmi,

ako aj na stretnutiach rôznych pracovných skupín komory.

Okrem organizovania odborných seminárov a podujatí cez regionálne združenia

komory a prípravných seminárov ku skúškam sme aj v minulom roku

spoluorganizovali a finančne podporili niekoľko odborných konferencií a seminárov,

ktoré organizujú iné organizácie: Spolok statikov Slovenska, Slovenský

elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Zväz slovenských

vedeckotechnických spoločností a iní.

Dňa 5. júna 2014 podala komora v rámci nového programu Európskej Únie pre

financovanie výskumu a inovácií s názvom Horizont 2020 žiadosť o grant na projekt

IngREeS. Začiatkom novembra 2014 bola žiadosť úspešne schválená a postúpili sme

do fázy podpisovania zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie. Projekt je zameraný na

vzdelávanie odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti a využívania

obnoviteľných zdrojov energie v stavebníctve a odštartovať by mal na jar 2015. Do

projektu IngREeS sa zapojilo až deväť organizácií zo Slovenska, Čiech a Rakúska.

Vzdelávanie by malo trvať 36 mesiacov, počas ktorých sa opakovanie vyškolí a

rekvalifikuje 700 profesionálov, ktorí majú prispieť k naplneniu energetických cieľov

Európy 2020.
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Honorovanie autorizovaných inžinierov:

honorárový poriadok v Nemecku a Rakúsku, honorárové poriadky na Construction

Conference, pomôcka pre stanovovanie honorárov, pracovná skupina ECEC, pracovná

skupina inžinierskych komôr a zväzov krajín Vyšehradskej štvorky, videoseminár

Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu

Objektom záujmu Slovenskej komory stavebných inžinierov boli celé mesiace počas

roku 2014 aktivity, ktoré majú zlepšiť situáciu projektantov na Slovensku. Popri

podieľaní sa na tvorbe nového stavebného zákona upriamili predstavitelia SKSI svoju

intenzívnu pozornosť aj na potrebu zavedenia honorárových poriadkov v slovenskej

legislatíve. Počas konferencie Construction Conference, ktorá sa konala 12. februára

2014 v Bratislave, sa v panelovej diskusii stretlo viacero názorov na otázku, „aké sú

na stavbách najčastejšie chyby projektovej a technickej dokumentácie“. Cieľom

aktivít komory je nastavenie systému tak, aby inžinieri a architekti mali pre príslušný

projekt primeraný čas, ktorý potrebujú na to, aby vypracovali projektovú

dokumentáciu v takej kvalite, aby neutrpela kvalita stavby - a za to im patrí

primeraný honorár. Je potrebné myslieť aj na to, aby zákazky dcérskych

zahraničných spoločností v našej krajine v konečnom dôsledku nerealizovali slovenskí

inžinieri za ešte menej peňazí.

Zrealizovali sa desiatky stretnutí, rokovaní, konferencií a diskusií, prostredníctvom

ktorých sme sa snažili posunúť čoraz bližšie k realite, ktorá by zabezpečila

obmedzenie podprahových cien na stavebnom trhu. Následkom toho by malo byť

zabezpečenie kvalitných a bezpečných projektov – to všetko by mali priniesť

honorárové poriadky.

V polovici februára sme v Bratislave zorganizovali pracovné stretnutie s cieľom

získať poznatky a informácie o honorárových poriadkoch v iných krajinách EÚ a

nastaviť spoluprácu komôr členských krajín EÚ v tejto oblasti. Na rokovanie sme

prizvali hlavného experta pre úpravu nemeckého honorárového poriadku HOAI 2013

Hansa Lechnera a predsedu Sekcie inžinierov – konzultantov rakúskej Spolkovej

komory architektov a inžinierov – konzultantov BAIK Klausa Thürriedla.

Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnil aj podpredseda Anton Vyskoč, prezident

Slovenského zväzu stavebných inžinierov Juraj Nagy a podpredseda Komory geodetov

a kartografov Ján Hardoš. Honorárový poriadok s určením minimálnej a maximálnej

ceny pre projektové a inžinierske práce je legislatívne zavedený v Nemecku a v

novembri 2013 bol honorárový poriadok uzákonený aj v Taliansku.

Na základe iniciatívy predsedu SKSI sa v Európskej rade inžinierskych komôr ECEC

pripravila pracovná skupina pre honorárový poriadok, ktorá sa bude zasadzovať o

právne záväzné používanie minimálnych cien v oblasti projektovania v členských

krajinách EÚ. Komory - členovia ECEC - dohodnú spoločný postup pri definovaní

legislatívnych krokov pre presadzovanie minimálnych odporúčaných honorárov v

krajinách, ktoré sú členmi ECEC. Prvým krokom bude príprava argumentov, prečo sú
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honorárové poriadky dôležité pre zabezpečenie kvality stavieb v Európe.

Počas 21. zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín V4 v dňoch 9. – 11. októbra

v Košiciach rozhodli predstavitelia inžinierskych organizácií zo Slovenska, Čiech,

Maďarska a Poľska o založení pracovnej skupiny, ktorá bude presadzovať zavedenie

uzákonenia minimálnych honorárov na projektové výkony v krajinách Vyšehradskej

štvorky a Európskej únie.

Počas videoseminára Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu, ktorý

zorganizoval Úrad SKSI 3. decembra 2014 v Bratislave ako historicky prvý, kedy sa

videokonferenčne prepojili všetky regionálne kancelárie SKSI, hlasovalo až 90

percent prítomných ZA zavedenie honorárových poriadkov na Slovensku podľa vzoru

Nemecka. Na seminári vystúpil so svojou analýzou existujúcich honorárových

poriadkov vo vybraných krajinách EÚ člen Predstavenstva SKSI František Lužica, ktorý

bol aj odborným garantom a inicioval zorganizovanie tohto seminára. Softvérové

riešenie pre výpočet honoráru predniesol účastníkom seminára Juraj Nagy z Ústavu

stavebnej ekonomiky.

Služby členom:

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

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

Zánik Slovenského ústavu technickej normalizácie (SÚTN) koncom roka 2013 spôsobil

neštandardne zdĺhavé rokovania SKSI o poskytovaní služby STN-online pre členov

komory. Po prechode SÚTN-u pod Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo

SR (ÚNMS SR) sa zmenili finančné požiadavky predstaviteľov ÚNMS SR, ktoré pre nás

neboli prijateľné. Hľadali sme kompromis, návrh zmluvy od nového poskytovateľa

služby bol doručený na komoru len začiatkom mája. Nakoniec sa snaha súčasného

vedenia komory šetriť zdroje z rozpočtu naplnila a do balíka pre každého člena SKSI

za 25 eur sa tak zjednotili normy v hodnote niekoľkotisíc eur. Členovia SKSI tak v

roku 2014 mohli využívať normy za výhodnejších podmienok, ako doposiaľ. V balíku

noriem pre členov SKSI sa počas roka 2014 nachádzali aj tie normy, ktoré predtým

balíky neobsahovali. Skompletizoval ich člen SKSI Pavol Ruják. V zmluve o používaní

služby STN-online medzi SKSI a ÚNMS SR sa objavila podmienka používania noriem s

prístupom k elektronickým normám z dvoch počítačov, avšak nie súčasne. Členovia

tak mohli mať zaregistrovaný na užívanie aj záložný počítač s tým istým

prihlasovacím menom, zmluva ich však obmedzila na súbežnom prihlásení sa zo

základného aj záložného počítača. Tí členovia, ktorí využívajú normy v tlačenej

podobe, k nim mali v roku 2014 po podpise zmluvy s ÚNMS SR prístup za

zvýhodnených 15 eur.
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Koncom roka 2013 zrealizovala komora výber poisťovne a makléra pre poistenie

členov SKSI cez Rámcovú zmluvu pre poistné obdobie od 01. 04. 2014 do 31. 03.

2015. Zástupcovia maklérskej spoločnosti Renomia, s. r. o. oslovili vo veci ponuky

poistenia cez rámcovú zmluvu na obdobie od 1. apríla 2014 štyri poisťovne.

Zmluvnou poisťovacou spoločnosťou sa pre poistné obdobie od 01. 04. 2014 do 31.

03. 2015 stala Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá ponúkla pre našich členov

najvýhodnejšie sadzby zo všetkých oslovených poisťovní. V porovnaní s podmienkami

poistenia v predchádzajúcom období nastalo v roku 2014 niekoľko zmien. Jedna z

nich je napríklad v poistnom období, ktoré bolo tentokrát 12-mesačné a trvá od 1.

apríla 2014 do 31. marca 2015. Výraznú výhodu oproti minulému obdobiu pocítili

autorizovaní inžinieri, ktorí sú zamestnancami. Minulé poistné obdobie zaplatil

autorizovaný inžinier – zamestnanec pri výške krytia 2000 eur sumu 44 eur ročne, v

poistnom období od 1. apríla 2014 pri výške krytia 7000 eur zaplatil ročnú poistku len

20 eur. Zamestnanci sa mohli poistiť od výšky poistného krytia 7 000 eur a SZČO sa

mohli poistiť od výšky krytia 20 000. Najvyššia hranica poistného krytia bola

stanovená na 1 500 000 eur. Zároveň sa v zmluve s poisťovňou objavila výhoda pre

statikov, ktorým sa zvýšila výška maximálneho krytia. V novej poistnej zmluve s

Allianz – Slovenskou poisťovňou sa našli aj cestní audítori, ktorí sú členmi komory.

Ako výhodu členstva v komore mohli inžinieri využiť aj ďalšie druhy poistenia, ako je

napríklad udržiavacie poistenie pre autorizovaného stavebného inžiniera, ktorý

ukončil svoju činnosť. Zároveň komora získala pre členov v poistnej zmluve výhodu

na spoluúčasti. Ak v prípade poistnej udalosti komora písomne potvrdí, že poistený

autorizovaný inžinier za posledných 12 mesiacov absolvoval poistníkom požadované a

organizované vzdelávanie v rozsahu min. 7 hodín, ktorého garantom alebo

organizátorom či spoluorganizátorom je SKSI, dohodnutá spoluúčasť sa mu

automaticky zníži na polovicu.

Na základe rokovaní o spoluorganizovaní alebo záštite SKSI nad odbornými

podujatiami organizovanými inými organizáciami sme členom aj v roku 2014

zabezpečili zľavy na účastníckych poplatkoch na viacerých odborných podujatiach.

Vďaka spolupráci SKSI so spoločnosťou Nemetschek Allplan Slovensko s. r. o. si mohli

členovia SKSI do 15. 12. 2014 zakúpiť plnú verziu CAD/BIM systému Allplan 30 Year

Edition za mimoriadnu cenu. Na základe finančnej podpory z rozpočtu komory pre

Vydavateľstvo EUROSTAV, spol. s r. o., sme pre členov dohodli 30%-tnú zľavu z kúpnej

ceny 4. dielu publikácie „Kontrola kvality na stavbách – Cestné stavby a súvisiace

inžinierske objekty“.

Ako výhodu členstva v Komore sme aj v roku 2014 pre autorizovaných inžinierov a

dobrovoľných členov SKSI – fyzické osoby zabezpečili jeden z odborných časopisov

vydavateľstva JAGA, ktorý tematicky zodpovedá ich profesijnému zameraniu. Ide o

časopisy: ASB; Stavebné materiály; TZB Haustechnik a Inžinierske stavby.
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Výhodou členstva v roku 2014 bola aj možnosť výhodného zakúpenia Kalkulátora pre

navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajších tepelnoizolačných systémov

(ETICS) na spojenie s podkladom. Kalkulátor bol určený pre autorizovaných

inžinierov, ktorí navrhujú kotvenie zatepľovacích systémov. Predstavitelia SKSI sa

dohodli s Technickým a skúšobným ústavom stavebným na zvýhodnení členov pri

kúpe kalkulátora, ktorý si mohli do 31. decembra 2014 ako členovia SKSI zakúpiť len

za 60 eur. Nečlenovia za tento program zaplatili 150 eur.

Regionálne združenia SKSI a Úrad komory:

stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení, profesionalizovanie Úradu

komory

V roku 2014 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.

Predseda SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
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Hospodárenie komory v roku 2014:

Rok 2014 sa z ekonomického hľadiska niesol v znamení čiastočného automatizovania

ekonomických činností tak, aby boli zabezpečené základné požiadavky v oblasti

kolobehu dokladov a dokumentov SKSI. Základným predpokladom pre zabezpečenie

týchto požiadaviek bolo prepojenie a vybudovanie technologického zázemia s cieľom

hromadného zadávania ekonomických dát do jednotlivých evidencií. V roku 2014 sa

vytvoril automatizovaný proces v oblasti vystavovaných faktúr, kde nastal prechod na

model zálohová faktúra, platba, dodanie služby a vyúčtovacia faktúra. Tento

všeobecný trend bol nastavený nielen na výber členských poplatkov SKSI, ale aj na

činnosti spojené s organizovaním seminárov a skúšok. Týmto opatrením sa zlepšila

platobná disciplína dotknutých osôb a vytvoril sa priestor zapojenia tretích strán do

celkového systému ekonomických dokladov podľa požiadaviek, ktoré prichádzali

nielen z radov členov SKSI, ale všetkých poberateľov služieb poskytovaných komorou.

Úrad komory musel zápasiť s nedostatočnými systémami na spracovanie hromadných

operácií a preto sa vybudovaním hromadných algoritmov podarilo počas roka 2014

skrátiť systém kolobehu dokladov o polovicu. V tomto trende by sme chceli

pokračovať aj v nasledujúcich obdobiach.

Vďaka týmto krokom sa komore ako profesionálnej stavovskej organizácii podarilo

ukončiť niektoré ekonomické činnosti, ktoré si vyžadovali presnejšiu evidenciu

napríklad v oblasti tvorby, plánovania a čerpania rozpočtu tak, aby bolo možné

dodržať všetky základné princípy financovania SKSI. Členské príspevky, ako aj príjmy

z organizovania seminárov a skúšok boli aj v tomto roku hlavným zdrojom príjmov

SKSI a ich evidencia si vyžadovala individuálny prístup ku každej fyzickej alebo

právnickej osobe s dopadom na hromadné operácie na úrovni niekoľkých tisíc

položiek. Kvalita služieb mohla vychádzať len z kvalitného operatívneho finančného

a ekonomického zázemia, ktoré by malo vytvárať priestor na prehľadnejšiu a lepšiu

komunikáciu navonok. Cieľom takéhoto prístupu bolo zlepšiť odbornú činnosť a

vytvoriť priestor na napĺňanie poslania našej komory.

Na jar 2014 Dozorná rada SKSI navštívila Úrad SKSI a skonštatovala, že kvalitne

nastavený systém obmedzuje možnosť nehospodárneho nakladania s finančnými

prostriedkami SKSI. Rovnako skonštatovala, že je potrené aj naďalej napredovať v

transparentnom spôsobe výberu členských poplatkov a dodržiavať všeobecne platné

pravidlá vyplývajúce nielen z legislatívy, ale hlavne zo štatútu, uznesení a ďalších

vnútorných predpisov SKSI.

Ekonóm SKSI: Ing. Ján Fukas



Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI

Autorizačná komisia, ako výkonný orgán SKSI, v prvom roku tohto volebného

obdobia pracovala v zložení: Ing. Bohumil Bohunický, doc. Ing. Michal Božík, PhD.,

Ing. Karol Dobosz, Ing. Vladimír Durbák, Ing. Pavel Filip, Ing. Miloš Kedrovič, Ing.

Ladislav Lehocký, Ing. František Priščák, Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD, Ing.

Marián Slosarčík, Ing. František Solár, Ing. Slavomír Šoganič, doc. Dr. Ing. Katarína

Zgútová, JUDr. Lucia Žáková.

Na svojom prvom zasadnutí bol za predsedu komisie zvolený Marián Slosarčík a za

podpredsedu Miloš Kedrovič. Zloženie Autorizačnej komisie SKSI (ďalej aj ako

„AK“), z hľadiska počtu členov ako aj jej odborného profesijného zastúpenia,

zodpovedalo požiadavkám a kritériám Štatútu SKSI. Počet členov autorizačnej

komisie bol oproti predchádzajúcemu obdobiu rozšírený o dvoch členov, teda na

konečný počet 14 členov. Toto rozšírenie bolo prijaté na ostatnom Valnom

zhromaždení z dôvodu pripravovaného nového stavebného zákona, ktorým

pribudnú nové kategórie odborností a ich autorizácie.

V uplynulom roku tohto dvojročného volebného obdobia sa členovia komisie stretli

na troch zasadnutiach. Termíny zasadnutí autorizačnej komisie korešpondovali s

termínovou štruktúrou práce všetkých orgánov komory. Zasadnutia komisie sa

konali výlučne v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave.

Na rokovania autorizačnej komisie boli pravidelne prizývaní: predseda SKSI

Vladimír Benko, riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová a predseda Skúšobnej komisie

SKSI Anton Puškár. Na každom zasadnutí bola prítomná aj pracovníčka Úradu SKSI

Mária Olšakovská, ktorá viedla celú agendu komisie.

Rozsah činnosti ako aj povinností autorizačnej komisie sú jasne stanovené

Štatútom SKSI. Programová náplň jednotlivých zasadnutí komisie sa týkala

predovšetkým autorizácie a výkonu povolania autorizovaných inžinierov.

Predmetom väčšiny zasadnutí autorizačnej komisie bolo posudzovanie žiadostí

uchádzačov o autorizáciu a vhodnosti ich dosiahnutého vzdelania, záujemcov o

hosťovanie na Slovensku, ako aj 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.

Osobitnou a nepríjemnou kapitolou bolo riešenie členov s neuhradeným základným

členským príspevkom. I napriek opätovným upozorneniam a výzvam SKSI, nedošlo k

úhrade členských príspevkov zo strany niektorých autorizovaných inžinierov a

autorizačná komisia musela takéto prípady riešiť.
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Autorizačná komisia sa ďalej na svojich pracovných rokovaniach venovala:

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

• problematike kritérií posudzovania komplexnosti autorizovaných inžinierov,

• 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 autorizovaných inžinierov a údajov vedených v tomto zozname

ako aj údajov prístupných verejnosti,

• registru hosťujúcich inžinierov.

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.

Počas uplynulého roku tohto volebného obdobia autorizačná komisia prijala žiadosti

od 173 uchádzačov o autorizačnú skúšku a túto skúšku úspešne absolvovalo a získalo

autorizačné oprávnenie na výkon povolania 144 autorizovaných inžinierov. Ďalej bolo

zo zahraničia kladne vybavených 110 žiadostí o hosťovanie na výkon povolania

autorizovaného inžiniera, 4 uchádzači požiadali o usadenie na našom „projektovom“

trhu, 33 žiadostí o hosťovanie na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebný dozor.

Predseda Autorizačnej komisie SKSI: Ing. Marián Slosarčík
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Disciplinárna komisia SKSI pracovala v tomto volebnom období ako 7-členná v

zložení, v akom bola zvolená na Valnom zhromaždení dňa 31. mája 2014 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 komisie bol na prvom zasadnutí komisie dňa 3. júla 2014 zvolený

Vladimír Hanzel a za podpredsedu Bohumil Heis. Disciplinárna komisia začala svoju

činnosť oboznámením sa s činnosťou predchádzajúcej komisie a s informáciou o

aktuálnom stave riešenia sťažností, ktorú poskytol Úrad SKSI.

Pozitívnym konštatovaním je skutočnosť, že vzhľadom na charakter doručených

sťažností na členov SKSI aj nečlenov disciplinárna komisia nemala počas tohto

volebného obdobia príležitosť zapojiť sa do ich riešenia, tak ako tomu bolo v

minulom období, keďže ani v jednom prípade sa nejednalo o disciplinárne

previnenie a nedošlo k porušeniu Disciplinárneho poriadku SKSI.

V zmysle uznesenia Valného zhromaždenia SKSI 2012 a uznesenia Predstavenstva

predseda Disciplinárnej komisie SKSI predložil návrhy na zmeny v konaní

Disciplinárnej komisie SKSI, v ktorých upozornil napr. na potrebu zosúladenia zákona

138/1992 a disciplinárneho poriadku v otázke stanovenia počtu členov disciplinárnej

komisie a počtu senátov. Vo vnútorných poriadkoch predložil v štatúte návrh na

rozšírenie možnosti, kto môže podať podnet na začatie disciplinárneho konania, a v

disciplinárnom poriadku je žiaduce konkrétne vysvetlenie pojmu disciplinárne

previnenie. Poukázal aj na nedôsledné plnenie povinností vyplývajúcich z členstva v

komore, napr. ak sa člen nepodieľa na činnosti komory, nezúčastňuje sa valného

zhromaždenia alebo schôdzí regionálneho združenia a pod.

Predseda Disciplinárnej komisie SKSI: Ing. Vladimír Hanzel

Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI
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Etická rada SKSI, zvolená v máji 2014 Valným zhromaždením SKSI, pracovala v tomto

zložení: Ing. Ivan Linder, Ing. Peter Macháč, Ing. Elena Majerová, Ing. Tibor Petrík,

Ing. Ladislav Rajczy, Ing. Oľga Szabóová, Ing. Stanislav Hošala (do novembra 2014).

V tomto volebnom období absolvovala etická rada len úvodné zasadnutie, na ktorom

si jej členovia zvolili za predsedníčku Oľgu Szabóovú a za podpredsedu Ivana

Lindera.

Počas roku 2014 sa etická rada zapojila do riešenia jednej sťažnosti podanej na

člena SKSI, autorizovaného stavebného inžiniera. Sťažnosť sa týkala overenia

možnosti porušenia príslušných ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov a

vybraných článkov Etického poriadku SKSI.

Etická rada po dôslednom preštudovaní podkladov k sťažnosti skonštatovala jej

neopodstatnenosť.

Predsedníčka Etickej rady SKSI: Ing. Oľga Szabóová

Správa z činnosti Etickej rady SKSI
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Slovenská komora stavebných inžinierov v roku 2014 prijala spolu 9 nových

sťažností, z toho 6 bolo na autorizovaných inžinierov, 3 sťažnosti boli adresované na

osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor a pokračovalo sa

v šetrení 1 sťažnosti prijatej v roku 2013, ktorá nebola uzavretá. Okrem uvedených

sťažností Úrad komory riešil a reagoval na viaceré podania a podnety, ktoré svojím

charakterom neboli zaradené priamo medzi sťažnosti, ale týkali sa konania členov

komory a nečlenov.

Väčšina sťažovateľov, ktorí podali podnet na autorizovaných inžinierov boli

nečlenovia, ale riešili sa aj podnety zo strany autorizovaných architektov a

autorizovaných inžinierov.

Predmetom podaní bolo viacero dôvodov, z nich najčastejším bolo posúdenie

správnosti a úplnosti spracovaných statických posudkov, overenie vypracovania

projektovej dokumentácie v súlade s technickými normami, zneužitie autorizačnej

pečiatky, preverenie technických a odborných nedostatkov pri výkone povolania, ako

aj nekorektný alebo neetický prístup ku klientom. Štyri sťažnosti, ktoré komora

riešila v roku 2014, boli uzavreté, ostatné sú v rôznom stupni vybavovania, ku

všetkým sa dotknutí, prípadne aj právnik vyjadrili.

Pri sťažnostiach na osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho 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, nepreukázali sa ako disciplinárne previnenie

a nebol porušený ani Etický poriadok. Niektoré podnety komora nemohla uzavrieť k

úplnej spokojnosti sťažovateľov, keďže nemala na ich riešenie zákonné

kompetencie, alebo nemala k dispozícii dostatočné relevantné podklady, na základe

ktorých by mohla rozhodnúť. Taktiež sťažnosti na možné porušenie Etického alebo

Disciplinárneho poriadku SKSI mohla komora preverovať len v prípadoch, ak ide o

členov SKSI, keďže nečlenov sa vnútorné poriadky netýkajú.

Riešenie všetkých podnetov a sťažností mal v kompetencii podpredseda SKSI Anton

Vyskoč na základe poverenia predsedu komory. Niektoré podania boli v prípade

potreby prerokovávané aj s právnikom.

Podpredseda SKSI: Ing. Anton Vyskoč

Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2014

32

ČINNOSŤ KOMORY V ROKU 2014



33

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Počet členov k 31.12.2014:

1763

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

Ing. Otto Tokár podpredseda

doc. Ing. Michal Božík, PhD.

Ing. Peter Gemeran

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 

Ing. Vladimír Hanzel 

Ing. Peter Hluch

Ing. Norbert Jókay

Ing. Ľuboš Kocka

Ing. Karol Kolada

Ing. Ladislav Lehocký

Ing. Andrej Marcík

prof. Ing. Anton Puškár, PhD.

prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Ing. Daniel Tarča

Ing. Ján Tomko

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: Ing. Ľuboš Kocka

Vodohospodárske stavby: Ing. Peter Gemeran

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



- napomáha odbornému rastu absolventov vysokých škôl technického zamerania

- organizuje odborné podujatia v rámci celoživotného vzdelávania pre

autorizovaných stavebných inžinierov ako aj pre odborníkov v oblasti

stavebníctva – najaktívnejšou odbornou sekciou sú tradične statici, ktorí

organizujú tzv. statické štvrtky, v roku 2014 sa konali celkom osemkrát; odborné

besedy sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie sa

konali v roku 2014 trikrát.
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Regionálne združenie Slovenskej komory

stavebných inžinierov (ďalej len RZ SKSI)

Bratislava je najpočetnejším regiónom

komory, predstavuje viac ako 30 % z

celkového počtu členov komory.

RZ SKSI Bratislava má niekoľko rokov sídlo

v budove Úradu komory, vďaka čomu RZ a

Úrad veľmi úzko spolupracujú.

RZ SKSI Bratislava si aj v roku 2014 plnilo

svoje základné úlohy vyplývajúce zo

Štatútu RZ:

- zaoberá sa problémami inžinierov vo

svojom regióne

- zabezpečuje odbornú činnosť členov

komory v regióne

- dbá o rast odbornosti svojich členov,

podporuje ich ďalšie vzdelávanie, udržiava

vzťahy s univerzitami a vysokými školami,

ktoré pôsobia v oblasti výstavby a

stavebníctva

Odovzdávanie autorizačného osvedčenia.                  Foto: SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

sa administratívne, organizačne a

finančne spolupodieľa na vzdelávaní

členov SKSI prostredníctvom

celoslovenských odborných podujatí,

na ktorých majú členovia SKSI

znížený účastnícky poplatok. Podľa

podmienok sponzorských zmlúv sú z

niektorých podujatí na webovej

stránke sprístupnené anotácie z

prednášok, prípadne sú k dispozícii

zborníky z prednášok.

Člen SKSI s autorizačným osvedčením a pečiatkou po 

slávnostnom sľube v Bratislave.                 Foto: SKSI



RZ SKSI Bratislava v roku 2014 finančne podporila viaceré odborné podujatia.

Regionálna kancelária SKSI Bratislava organizačne zabezpečuje vykonávanie

autorizačných skúšok, ďalej organizuje skúšky odbornej spôsobilosti na výkon

činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru (SV/SD), v roku 2014 sa konali

autorizačné skúšky a odborné skúšky SV/SD v nasledovných termínoch:
● Autorizačné skúšky: február 2014, október 2014

● Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD: jún 2014, november 2014

Vzhľadom na veľkosť regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok

zúčastnil najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionálnych kancelárií SKSI.

RK plní úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru Regionálneho

združenia SKSI Bratislava, vykonáva administratívno-organizačné práce podľa

požiadaviek Úradu SKSI a vykonáva činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne

Bratislava.

RK poskytuje svojim členom potrebnú administratívnu pomoc a predovšetkým

potrebné informácie svojim členom ako aj ďalším osobám.

RK zabezpečuje predaj odborných publikácií či DVD a taktiež zverejňovanie

informácií na webovej stránke SKSI.

Dňa 12. marca 2014 sa konala Členská schôdza RZ SKSI Bratislava. V roku 2014

zasadal Výbor RZ SKSI Bratislava päťkrát.

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 31.12.2014:

1389

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI 

Košice:

Južná trieda 93

040 01 Košice

Výbor RZ SKSI Košice

Ing. Ján Petržala predseda

Ing. Vladimír Durbák 1. podpredseda

Ing. Viliam Hrubovčák 2. podpredseda

Ing. Jozef Antol

Ing. Mária Durčáková

Ing. Martin Hromják

prof. Ing. Ján Hudák, CSc.

Ing. Ján Jakubov

doc. Ing. Štefan Kolcun, PhD.

Ing. Martin Kozák

doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

Ing. Alexander Lieskovský

Ing. František Priščák

Ing. Marián Slosarčík

Ing. Miroslav Šáriczki

Ing. Slavomír Šoganič

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



Hlavné aktivity RZ SKSI Košice za rok 2014 možno zhrnúť do nasledovných oblastí

pôsobenia :

Odborná sekcia Statika stavieb s jej predsedom Viliamom Hrubovčákom v spolupráci

s Vladimírom Durbákom zabezpečovala predovšetkým:

• organizovanie statických stretnutí s cieľom výmeny skúseností z projektovania,

organizovania video konferencií, webinárov

• prezentačný seminár fy Voestalpine „Použitie a dimenzovanie tenkostenných

profilov systému Metsec“

• odbornú exkurziu Krásna Hôrka po požiari v marci 2012

• odborno-prezentačný seminár „Zakladanie tepelne izolovaných základových

dosiek RD na penovom skle“

• konferenciu z oblasti oceľových, betónových a spriahnutých konštrukcií pod

záštitou dekana Stavebnej fakulty Vincenta Kvočáka, pod názvom : „Mosty so

zabetónovanými oceľovými nosníkmi - Teória, experiment a prax“ -organizačný

výbor V. Hrubovčák

Odborná sekcia Pozemné stavby a architektúra s predsedami Martinom Hromjákom

a Máriou Ďurčákovou zorganizovali :

• tematický zájazd Čechy – Morava zameraný na starú a novú výstavbu,

• odborný seminár fy Bask sk s.r.o. „Zatepľovacie systémy , balkóny a lodžie“

Odborná sekcia Elektro so svojim predsedom Mariánom Slosarčíkom sa podieľala:

• na organizovaní 40. a 41. Konferencie elektrotechnikov Slovenska

Odborná sekcia Vedenie uskutočňovania stavieb mala v marci členskú schôdzu.

Predsedovia tejto sekcie Levente Varga a Igor Uher sa každoročne stretávajú v

Banskej Bystrici.

37

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

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



Odborná sekcia Tepelné vybavenie stavieb s jej predsedom Alexandrom Lieskovkým

zorganizovala odborný seminár fy Stiebel Eltron pre svojich členov „Tepelné

čerpadlá“.

Spolupráca so Stavebnou fakultou Technickej univerzity Košice:

V máji 2014 Stavebná fakulta Technickej univerzity Košice uskutočnila ďalší ročník

Dní Stavebnej fakulty, počas ktorého V. Hrubovčák a J. Petržala formou „workshopu“

prezentovali študentom a pracovníkom fakulty hlavné úlohy a aktivity SKSI, najmä z

pohľadu uplatnenia absolventov stavebnej fakulty v praxi. Podrobným spôsobom

bola prezentovaná problematika autorizácie a odbornej spôsobilosti pre výkon

činnosti stavbyvedúci (SV), stavebný dozor (SD) a energetická hospodárnosť budov

(EHB).

V rámci zabezpečovania úloh RZ SKSI Košice ako aj celej SKSI sa v našom regióne

uskutočnili nasledovné aktivity:

• zorganizovali sme tri semináre a skúšky SV/SD (február, máj, december)

• skúšku EHB (apríl)

• seminár a autorizačné skúšky (jún)

• výbor regionálneho združenia zasadal štyrikrát.

V oblasti zahraničných aktivít sa zástupcovia RZ zúčastnili:

• stretnutia regionálnych komôr krajín V4, ktoré sa konalo v Ostrave 28.-31.08.2014

• stretnutie na hranici v Beskydách 19.-21.09.2014

• organizačné zabezpečenie 21. zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov krajín

vyšehradskej štvorky, ktoré sa konalo pod záštitou 1. podpredsedu SKSI J. Petržalu

v termíne: 09.-12.10.2014 v Košiciach, hotel YASMIN

• dňa 3.12.2014 sa uskutočnila celoslovenská video konferencia na tému: „Honorár

projektanta a stanovenie ceny projektu“, ktorý bol zaradený do celoživotného

vzdelávania.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice: Ing. Ján Petržala

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Košice: Ing. Janka Pastorová
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Regionálne združenie SKSI Trnava:

Počet členov k 31.12.2014: 

1319

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI

Trnava:

Hornopotočná 1 

917 01 Trnava 

Výbor RZ SKSI Trnava:

Ing. Ján Kyseľ predseda

Ing. František Lužica podpredseda

Ing. Róbert Kati podpredseda 

Ing. Edita Cmarková

Ing. Pavel Filip

Ing. Miroslav Holták

Ing. Stanislav Chmelo

Ing. Róbert Kati

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 
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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 v roku 2014 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. Okrem

toho pokračovala v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov s úradmi a inštitúciami

okresných miest najmä s inštitúciami v oblasti výstavby a stavebníctva.

V rámci organizačných činností sa RK zaoberala najmä organizačným zabezpečením

porád, pracovných stretnutí a zasadnutí, seminárov a skúšok pre odbornú

spôsobilosť na výkon činnosti SV/SD, členskej schôdze a organizovaním odborných

podujatí pre členov SKSI.

Medzi administratívne činnosti vykonávané v roku 2014 patrilo zabezpečovanie

administratívnej a účtovnej agendy a hospodárenia s pridelenými finančnými

prostriedkami, poskytovanie informácií členom a ďalším osobám, vybavovanie

žiadostí, odovzdávanie autorizačných osvedčení a pečiatok a osvedčení o odbornej

spôsobilosti 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 SKSI, vystavovanie potvrdení, predaj publikácií, vystavovanie faktúr,

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

2014 Piešťany) a Zakladanie stavieb (október 2014 Stará Lesná). Počas týchto

podujatí RK zorganizovala uskutočnenie zasadnutia SOS SKSI pre statiku za účasti

zástupcov všetkých KOS pre statiku 41
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Odborná exkurzia v Trenčíne Foto: SKSI



• zasadnutie Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo v priestoroch RK SKSI Trnava

dňa 11.07.2014

• stretnutie predsedov krajskej odbornej sekcie Statika stavieb v marci 2014 v

Piešťanoch a v októbri 2014 v Starej Lesnej

• seminár a skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD - v apríli a v

septembri 2014

• stretnutie členov SKSI pri príležitosti ich významného životného jubilea -

usporiadané v Trnave v decembri 2014

• príprava na zasadnutie Vedeckej rady konferencie Mestské inžinierstvo KV v

Trnave vo februári 2015.

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

významnom podujatí:

• stretnutie regionálnych inžinierskych komôr krajín V4, ktoré sa konalo v Českej

republike, v dňoch 28. - 31. augusta 2014.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava: Ing. František Lužica

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Trnava: Mgr. Adriana Valentovičová
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• viacero jednodňových kraj-

ských odborných podujatí

zameraných na rôzne profesie

ASI.

V rámci ďalšej činnosti RK SKSI

Trnava zabezpečila uskutočnenie

nasledujúcich aktivít:

• zasadnutie Výboru RZ SKSI

Trnava v dňoch 4. marca, 24.

marca, 13. mája, 19. júna, 11.

septembra, 09.decembra 2014

• zasadnutie Členskej schôdze

RZ SKSI Trnava dňa 24.03.2014
Odborná exkurzia v City Aréna Trnava Foto: SKSI



Regionálne združenie SKSI Žilina:

Počet členov k 31.12.2014:

728

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI

Žilina:

ul.Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

Výbor RZ SKSI Žilina

Ing. Boris Vrábel, CSc. predseda

Ing. Richard Gáborík podpredseda

Ing. Štefan Binó

prof. Ing. Ján Čelko, PhD. 

Ing. Karol Dobosz

Ing. Dušan Mišík 

Ing. Oľga Štroncerová

Ing. Ivana Šubjaková

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. Oľga 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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Pre RZ SKSI Žilina sa stali samozrejmosťou činnosti, ktoré sa konajú každoročne –

semináre a skúšky pre stavebných dozorov a stavbyvedúcich a programy pre členov,

ktoré zapadajú do systému celoživotného vzdelávania. Jednou z činností je aj

organizovanie reklamných prednášok, v ktorých je snaha sprostredkovať členom RZ

informácie o nových materiáloch a technológiách.

K našim aktivitám najviac prispievajú sekcie: Pozemné stavby a architektúra na čele

s Oľgou Štroncerovou, Statika stavieb s predsedom Richardom Gáboríkom a sekcia

VUS s Katarínou Zgútovou s Jánom Svrčekom.

Medzi najdôležitejšie fakty patria:

• v roku 2014 boli zorganizované dva prezentačné semináre – so spoločnosťou

BEKAERT a prezentácia programu Scia Engineer 14 a Scia Design Forms 5.1

• odborné semináre boli zastúpené témami: „Ako správne zatepľovať“, „Základné

princípy navrhovania drevených konštrukcií“ a „Nosné prvky podľa platných EN“

• odborný seminár „Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu“ úspešne overil

pripravenosť RZ SKSI Žilina na konanie videokonferencií

• prebehli tri prípravné semináre ku skúškam a skúšky odbornej spôsobilosti na SV/

SD

• v októbri 2014 sa konali skúšky odbornej spôsobilosti pre energetickú certifikáciu.

Prípravou na Valné zhromaždenie 2014 bola v RZ SKSI Žilina Členská schôdza, ktorá

sa konala 5. marca 2014.
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Predseda RZ SKSI Žilina Ing. Boris Vrábel, PhD. odovzdáva Ing. Lukášovi Krkoškovi cenu za najlepšiu diplomovú prácu

Foto: SKSI



V októbri 2014 na schôdzi rozšíreného výboru RZ boli slávnostne odovzdané ceny za

najlepšiu diplomovú prácu. Cenou predsedu RZ SKSI Žilina bol za najlepšiu

diplomovú prácu tento krát ocenený Lukáš Krkoška a Tatiana Hírešová získala

ocenenie za najlepšiu bakalársku prácu.

V neposlednom rade treba spomenúť aj spoločenské akcie, v ktorých organizovaní

chce RZ Žilina v budúcnosti tiež pokračovať - novoročnú kapustnicu pre členov,

ktorú bola zorganizovaná už tretíkrát v novom januárovom termíne, a ktorá sa teší

veľkému záujmu. Túto aktivitu úspešne organizuje RZ Žilina od r. 2003 a teda

tohtoročná bola už jedenásta v poradí.

Minulý rok RZ SKSI Žilina zorganizovalo aj celoslovenskú spoločenskú akciu – koncert

klasickej hudby v žilinskom ŠKO . V apríli, konkrétne v piatok 25. 4. 2014 o 19.00 h

sa konal druhý ročník tohto podujatia. Okrem členov Predstavenstva SKSI prijali

pozvanie aj významné osobnosti stavebníctva, mesta Žilina a žilinského VÚC.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Žilina: Ing. Boris Vrábel, PhD.

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Žilina: Ing. Ľubica Pokorná
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Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica:

Počet členov k 31.12.2014:

492

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. Marián Böhmer, PhD.

Ing. Pavol Hubinský

Ing. Jozef Pikula

Ing. Ľuboslav Jánoš 

Ing. Oľga Sobotková

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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Výbor RZ SKSI Banská Bystrici zhodnotil rok 2014 v regionálnom združení ako

obdobie s výrazným skvalitnením práce odborných sekcií, programu vzdelávania,

seminárov a odborných podujatí. Činnosť odborných sekcií sa výrazne podieľala na

celoživotnom vzdelávaní svojich členov. Oživila sa práca v jednotlivých sekciách,

pravidelnú činnosť vykazujú sekcie: Elektrotechnické zariadenia stavieb, Statika

stavieb, Pozemné stavby a architektúra, Dopravné stavby mestské inžinierstvo a

územné plánovanie, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

Ostatné odborné sekcie Vodohospodárske stavby a Vedenie uskutočňovania stavieb

tiež pracujú podľa svojich možností.

V roku 2014 sa uskutočnilo šesť schôdzí výboru RZ SKSI BB, celkom pätnásť

odborných akcií, z toho jedna bola odborná výstava „Povodeň74“a jedna

spoločensko-odborná akcia BaBy guláš.

Ďalej sa konalo šestnásť členských schôdzí odborných sekcií. Odborná sekcia

Elektrotechnické zariadenia stavieb mala pred každou členskou schôdzu prezentáciu

firmy z oblasti elektrotechniky a výpočtovej techniky.

V RZ SKSI BB sa organizovali zasadnutia komisií a rád. V mesiaci január sa konalo

zasadnutie predsedov Krajskej odbornej sekcie Vedenie uskutočňovania stavieb,

pracovné stretnutie k zabezpečeniu skúšok a vzdelávania pre činnosť SV/SD, v

mesiaci apríl zasadnutie Dozornej rady, v júli bolo zasadnutie k Príprave stanoviska k

novému stavebnému zákonu a v septembri sa konalo zasadnutie Predstavenstva SKSI.

Uskutočnili sa dva odborné semináre ku skúškam odbornej spôsobilosti na výkon

činnosti stavbyvedúci (SV)/ stavebný dozor (SD) a dvakrát boli usporiadané skúšky

odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD, ktoré sa diali v mesiacoch marec a

november.

Prospešná je aj spolupráca RZ so Spojenou odbornou stavebnou školou v Kremničke,

kde Jánoš Ľuboslav je pozývaný ako prednášajúci alebo ako konzultant pre majstrov

v odbore vykurovanie a inštalácia, Valéria Šepáková je prizývaná ako prenášateľka

pre energetickú hospodárnosť budov, Ján Kollár bol členom skúšobnej komisie pre

profesiu murár. Prizvali nás aj k vyhodnoteniu súťaže o najlepší ročníkový projekt za

školský rok 2013/2014, kedy najlepšiemu žiakovi odovzdal predseda RZ Ján Ďurica

ocenenie spojené s finančnou odmenou.

Zúčastnili sme sa, na základe pozvánky zo Strednej priemyselnej školy stavebnej

Oskara Winklera v Lučenci, XX. ročníka Medzinárodnej konferencie mladých

stavbárov, kde RZ SKSI zastupoval podpredseda RZ Vladimír Vránsky.

Spolupracujeme aj so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej

Bystrici, kde sa predseda RZ Ján Ďurica a podpredseda RZ Vladimír Vránsky

zúčastnili na vyhodnocovaní najlepšieho študenta školy z odborných predmetov.
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Okrem týchto činností RZ SKSI Banská Bystrica aktívne spolupracuje so stavebnými

úradmi, obecnými úradmi, inšpektorátom práce, OPO (oprávnené právnické osoby)

či Slovenskou stavebnou inšpekciou.

V RZ SKSI BB sa vybavujú žiadosti členov RZ o vydanie nových dokladov ASI, SV/SD,

žiadosti členov o odbornú pomoc v oblasti stavebníctva a legislatívy, kontrolujú sa

doklady uchádzačov o skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD a

autorizačné skúšky.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI B. Bystrica: Ing. Ján Ďurica

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bystrica:  Zuzana Parobeková
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Odborné podujatia spoluorganizované Úradom SKSI
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu SKSI

Dátum Názov podujatia Miesto konania

13.-.14.3.2014 19. Konferencia Statika stavieb 2014 Piešťany

27.3.2014 Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H1/2014 Bratislava

2.-3.10.2014 Stavebné úrady 2014 Jasná

7.-.9.10.2014 16. konferencia Zakladanie stavieb 2014 Stará Lesná

23.-24.10.2014 Betonárske dni 2014 Bratislava

9.12.2014 Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva H1/2014 Bratislava
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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 (KOS)

12.2.-14.2. 2014 Konferencia "Nestmelené a hydraulicky stmelené 
vrstvy vozoviek"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

4.3.2014 Odborný seminár: GEOSYNTETIKA 2014 Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

26.3.2014 21. konferencia: Uplatnenie nových právnych a 
technických predpisov pri spracovaní projekt. 
dokumentácie, v rámci výstavy CONECO 2014“

Pozemné stavby a architektúra

26.3.-27.3. 2014 40. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia stavieb

20.5.-21.5.2014 Konferencia: NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE 2014 Technické vybavenie stavieb

11.6.2014 Vedecko-odb. konferencia: AQUA 2014 - Aktuálne 
problémy vodného hospodárstva 

Vodohospodárske stavby

17.6.-18.6.2014 Konferencia: VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2014 Technické vybavenie stavieb

17.09.-19.09.2014 3. ročník konferencie mladých výskumníkov: KOMVY 
2014

Vodohospodárske stavby

30.9.-1.10. 2014 Konferencia "FACILITY MANAGEMENT 2013" Technické vybavenie stavieb

1.10.-2.10.2014 Konferencia: NOVÉ TRENDY V OBLASTI ÚPRAVY 
PITNEJ VODY 

Vodohospodárske stavby

16.10.2014 PANELOVÁ DISKUSIA na veľtrhu ELO SYS 2014 Elektrotechnické zariadenia

23.10. - 24.10.2014 Konferencia "SANHYGA 2014" Technické vybavenie stavieb

5.11.-6.11. 2014 41. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia

5.11.-7.11. 2014 Konferencia "HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV" Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

19.11. - 21.11.2014 VIII. medzinárodná konferencia: KOMPLEXNÁ 
OBNOVA BYTOVÝCH DOMOV 2014

Vedenie uskutočňovania stavieb

20.11.-21.11. 2014 XIX. seminár I. Poliačka: Výskum a technický rozvoj v 
cestnom staviteľstve

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

2.12. - 3.12.2014 Konferencia: VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2014 Technické vybavenie stavieb

50

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI SKSI



Regionálne združenie SKSI Bratislava

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

28.1.2014 Odborný seminár: Projektovanie miestnych komunikácií –
statická doprava

Dopravné stavby,  
mestské inžinierstvo 
a územné  plánovanie

30.1.2014 Statický štvrtok: Posúdenie betónových konštrukcií existujúcich 
panelových budov + Posúdenie zvislých tlakových síl v stenových 
paneloch montovaných bytových domov

Statika stavieb

11.2.2014 Statický štvrtok: Posudzovanie štíhlych železobetónových stĺpov Statika stavieb

27.2.2014 Statický štvrtok: Navrhovanie kovových konštrukcií podľa EN 1993 
v programoch spol. DLUBAL Software s.r.o. + prezentácia Dlubal
Software s.r.o.

Statika stavieb

20.3.2014 Statický štvrtok: VYBRANÉ PANELOVÉ SÚSTAVY BD, časť 1“ Statika stavieb

17.4.2014 Statický štvrtok: Navrhovanie moderných drevených a drevo-
betón. konštrukcií + prezentácia spol. WURTH s.r.o.

Statika stavieb

14.5.2014 Odborná diskusia: Aktívna (pešia a cyklistická) doprava v našich 
sídlach z hľadiska ich dopravno-inžinierskeho riešenia

Dopravné stavby,  
mestské inžinierstvo 
a  územné  plánovanie

22.5.2014 Statický štvrtok: RECTOR Slovakia - Predpäté stropné systémy Statika stavieb

18.9.2014 Statický štvrtok: Geotechnika a zakladanie stavieb Statika stavieb

18.11.2014 Odborný seminár: STATICKÁ DOPRAVA - ustanovenia STN a ich 
uplatňovanie v praxi

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

20.11.2014 Statický štvrtok: Software pre statikov – STRAP Statika stavieb

3.12.2014 Odborný seminár HONORÁR PROJEKTANTA A STANOVENIE CENY 
PROJEKTU

Úrad SKSI
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Regionálne združenie SKSI Košice

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

6.2.2014 Prezentačný seminár Voestalpine PROFILFORM, s.r.o. 
Vyškov ČR

Statika stavieb

13.3.2014 Členská schôdza KOS Vedenie uskutočňovania stavieb Vedenie uskutočňovania 
stavieb

19.3.2014 Stretnutie KOS Statika stavieb Statika stavieb

15.4.2014 Odborný seminár fy BASF SK s.r.o Divízia Stavebné hmoty 
Žilina

Pozemné stavby a 
architektúra

17.4.2014 Odborná exkurzia hradu Krásna Hôrka po požiari v 
03/2012

Statika stavieb

22.-29.9.2014 Tematický zájazd Stará a nová výstavba v Čechách Pozemné stavby a 
architektúra

24.9.2014 Mosty so zabetónovanými oceľovými nosníkmi (Teória, 
experiment a prax)

Statika stavieb

5.11.2014

12.11.2014

Odborný seminár fy STIEBEL ELTRON-Tepelné čerpadlá

Odborno-prezentačný seminár "Zakladanie tepelne 
izolovaných základových dosiek RD na penovom skle

Technické vybavenie stavieb

Statika stavieb

3.12.2014 Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu Úrad SKSI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

22.01.2014 Stretnutie autorizovaných inžinierov pre oblasť 
elektrotechniky

Elektrotechnické zariadenia 
stavieb

23.01.2014 Odborný seminár: Zosilňovanie betónových konštrukcií Statika stavieb

24.04.2014 Odborný seminár určený pre projektantov v odbore 
vykurovacie a klimatizačné zariadenia, tepelné zariadenia a 
zdravotechnické zariadenia

Technické vybavenie stavieb

25.04.2014 Odborná prehliadka výstavby HIPO ARÉNY v Šamoríne Statika stavieb

13.05.2014 Odborný seminár: Projektovanie a realizácia stropných 
systémov RECTOR

Statika stavieb

11.07.2014 Odborná prehliadka výstavby CITY ARÉNY v Trnave Statika stavieb

13.11.2014 Odborno-prezentačný seminár firmy BEKAERT Hlohovec, a. s. Statika stavieb

02.12.2014 Praktické poznatky z navrhovania nízkoenergetických budov Pozemné stavby a 
architektúra, EHB, Statika 
stavieb

03.12.2014 Videokonferencia - Honorár projektanta a stanovenie ceny 
projektu 

Úrad SKSI

Regionálne združenie SKSI Trnava
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

13.03.2014 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie 2. ročník - legislatívny blok

Pozemné stavby a 
architektúra, EHB

20.03.2014 Výpočet pilotových základov podľa eurokódu 7, pilotové
základy

Statika stavieb

04.04.2014 Termálne vody, osobitné vody a ich ochrana, novelizácia 
legislat. predpisov v oblasti vôd, prevádzkové skúsenosti so 
zachytávaním povrchového odtoku, domové a malé ČOV, 
nedostatky pri projektovaní a pri výstavbe skládky odpadov

Vodohospodárske stavby

10.04.2014 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie 2. ročník - legislatívny blok, pripravovaný nový 
stavebný zákon, zmeny v zákone 138/92 Z.z.

Pozemné stavby a 
architektúra, EHB

15.05.2014 Systémové riešenie zdrojov tepla - Tepelné čerpadlá, 
biomasa, solár, kogenerácia - VIESSMANN BA

Technické vybavenie stavieb

22.05.2014 Stavebný denník. Nakladanie s odpadom vznikajúcim v 
priebehu výstavby. Niektoré aplikácie predpisov BOZP v 
stavebníctve. "Tradícia a inovácia " - Považská cementáreň 
Ladce, a. s.

Vedenie uskutočňovania 
stavieb

13.06.2014 Elektrorozvádzače. Problematika uzemnenia ochranných 
vodičov, pospájania. Výrobný program SEZ Krompachy, a. s.

Elektrotechnické zariadenia 
stavieb

19.06.2014 Problematika využívania tepelných čerpadiel pre vykurovanie, 
chladenie a ohrev teplej vody - STIEBEL ELTRON

Technické vybavenie stavieb

17.07.2014 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie 2. ročník, Téma III - materiály

Pozemné stavby a 
architektúra, EHB

12.09.2014 Návrh a použitie cementobetónových vozoviek, dlažieb Dopravné stavby

18.09.2014 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie 2. ročník, Téma II - navrhovanie a architektúra

Pozemné stavby a 
architektúra, EHB

18.09.2014 Hlavný architekt mesta Ing. arch. Martin Beďatš Pozemné stavby a 
architektúra

17.10.2014 Exkurzia - Železničný most cez rieku Váh v Trenčíne

23.10.2014 Aplikácia novej resp. nových platných noriem do výbušných 
atmosfér

Elektrotechnické zariadenia 
stavieb

13.11.2014 Projektovanie a realizácia stropných systémov RECTOR Statika stavieb, Pozemné 
stavby a architektúra 

20.11.2014 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou potrebou 
energie 2. ročník, Téma V - obnoviteľné zdroje

Pozemné stavby a 
architektúra, EHB

03.12.2014 Videokonferencia - Honorár projektanta a stanovenie ceny 
projektu 

Úrad SKSI

Regionálne združenie SKSI Trnava

Administratívna kancelária Trenčín
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Regionálne združenie SKSI Žilina

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

28.2.2014 Prezentačný seminár použitia a dimenzovania tenkostenných 
oceľových profilov systému METSEC

Statika stavieb, Pozemné 
stavby a architektúra

14.5.2014 Odborný seminár - Ako správne zatepľovať - riziká chýb pri návrhu 
a montáži ETICS,analýza príčin porúch ETICS -pokračovanie

Statika stavieb, Pozemné 
stavby a architektúra, Vedenie 
uskutočňovania stavieb

28.4.2014 Prezentácia programu Scia Engineer 14 a Scia Design Forms 5.1 Statika stavieb

17.5.2014 Odborný seminár - Základné princípy navrhovania drevených 
konštrukcií podľa EN a porovnanie s STN

Statika stavieb, Pozemné 
stavby a architektúra

8.9.2014 Odborno-prezentačný seminár Nosné prvky podľa platných EN Statika stavieb, Pozemné 
stavby a architektúra

4.11.2014 Odborno-prezentačný seminár  so spoločnosťou BEKAERT 
Hlohovec, a. s. Nová koncepcia oceľových vlákien DRAMIX 4D, 5D a 
štrukturálne/nosné SK aplikácie s výstužou DRAMIX 

stavieb, Pozemné stavby a 
architektúra

3.12.2014 Odborný seminár Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu Úrad SKSI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

14.1.2014 Prezentácia firmy DOFA Elektrotechnické zariadenia stavieb

30.1.2014 Zákony o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ich 
aplikácia v projektovej dokumentácií

Statika stavieb

11.2.2014 Prezentácia firmy AETRON Elektrotechnické zariadenia stavieb

13.2.2014 Vybratá časť  legislatívy pre stavebníctvo v roku 2014 Vedenie uskutočňovania stavieb

11.3.2014 Prezentácia firmy Neoma Elektrotechnické zariadenia stavieb

31.3.2014 Poruchy svahov a zemných telies, oporné a zárubné
konštrukcie a ich navrhovanie

Statika stavieb, Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo a územné 
plánovanie

8.4.2014 Prezentácia firmy SITEL Elektrotechnické zariadenia stavieb

28.4.2014 Školenie výpočtového programu PROZIK Elektrotechnické zariadenia stavieb

13.5.2014 Prezentácia firmy FINDER CZ Elektrotechnické zariadenia stavieb

15.5.2014 Ako správne zetepľovať-riziká chýb pri návrhu a montáži 
ETICS, analýza príčin porúch ETICS

Pozemné stavby a architektúra

27.5.2014 Projektovanie tepelných čerpadiel v TZB Technické a technologické vybavenie 
stavieb

10.6.2014 Prezentácia firmy NG Elektro Elektrotechnické zariadenia stavieb

19.6.2014 Prestavby bytových jadier v panelových bytoch z hľadiska 
stavebného zákona

Pozemné stavby a architektúra

9.9.2014 Prezentácia firmy Kopos Slovakia Elektrotechnické zariadenia stavieb

23.9.2014 Územný plán mesta Banská Bystrica Pozemné stavby a architektúra

24.9.2014 Nová koncepcia oceľových vlákien Dramix 4D,5D Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia (KOS)

9.10.2014 Geosyntetiká v pozemných komunikáciách Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

29.10.2014 Materiály pre geotechnické konštrukcie z produkcie 
spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

30.10.2014 Spoje drevených konštrukcií a Dimenzačný program 
PEIKKO

Statika stavieb

30.10.2014 Povodeň 74 Vodohospodárske stavby

11.11.2014 Prezentácia firmy LP-AXIS Elektrotechnické zariadenia stavieb

3.12.2014 Honár projektanta a stanovenie ceny projektu

9.12.2014 Prezentácia firmy Fenix Slovensko Elektrotechnické zariadenia stavieb
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VNÚTORNÉ PORIADKY SKSI VYDANÉ V ROKU 2014

Štatút Slovenskej komory stavebných inžinierov

schválený Valným zhromaždením dňa 31. mája 2014

Štatút Regionálneho združenia SKSI

schválený Valným zhromaždením dňa 31. mája 2014

Náhrady za stratu času a odmeny členov volených orgánov SKSI

schválené Valným zhromaždením dňa 31. mája 2014

Platné vnútorné poriadky SKSI sa nachádzajú v členskej zóne 

webovej stránky komory www.sksi.sk 

Smernica SKSI o činnosti prednostu regionálnej kancelárie SKSI

schválená Predstavenstvom SKSI dňa 5. decembra 2014

Smernica SKSI o slobodnom prístupe k informáciám 

schválená Predstavenstvom SKSI dňa 25. septembra 2014

Dodatok č. 2 k Smernici predsedu SKSI č. 1/2011 k organizovaniu seminárov a 

podujatí prostredníctvom IKS SKSI

schválený Predstavenstvom SKSI dňa 25. septembra 2014

Dodatok č. 1 k Smernici predsedu SKSI č. 1/2011 k organizovaniu seminárov a 

podujatí prostredníctvom IKS SKSI

schválený Predstavenstvom SKSI dňa 30. mája 2014

Usmernenie predsedu SKSI o postupe pri vyčiarknutí zo Zoznamu 

autorizovaných inžinierov na základe vlastnej žiadosti a z dôvodu úmrtia

schválené predsedom SKSI 27. októbra 2014
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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 SKSI je z pohľadu finančnej

analýzy pomerový ukazovateľ, ktorý

sa dá definovať ako momentálna

schopnosť uhradiť splatné záväzky.

Ukazovatele rentability SKSI 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.



60

Aktíva SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

A. Neobežný majetok 656 203,58 € 714 247,92 €

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

2. Dlhodobý hmotný majetok 656 203,58 € 714 247,92 €

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

B. Obežný majetok 1 273 078,08 € 1 026 090,13 €

1. Zásoby 41 480,60 € 38 290,50 €

2. Dlhodobé pohľadávky 0,00 € 0,00 €

3. Krátkodobé pohľadávky 6 583,32 € 6 107,47 €

4. Finančné účty 1 225 014,16 € 981 692,16 €

C. Časové rozlíšenie 1 584,41 € 1 101,28 €

MAJETOK SPOLU 1 930 866,07 € 1 741 439,33 €
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Pasíva SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

A. Vlastné zdroje krytia majetku 1 650 739,34 € 1 492 019,51 €

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 -530 454,64 € -496 405,50 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 158 719,83 € -34 049,14 €

B. Cudzie zdroje 249 376,73 € 242 679,82 €

1. Rezervy 200 304,78 € 181 420,51 €

2. Dlhodobé záväzky 2 604,98 € 2 327,46 €

3. Krátkodobé záväzky 46 466,97 € 58 931,85 €

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

C. Časové rozlíšenie 30 750,00 € 6 740,00 €

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 1 930 866,07 € 1 741 439,33 €
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Náklady SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
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50 Spotrebované nákupy 86 151,72 € 68 799,89 €

51 Služby 224 201,36 € 202 429,47 €

52 Osobné náklady 366 195,99 € 363 405,95 €

53 Dane a poplatky 4 151,42 € 4 018,14 €

54 Ostatné náklady 35 080,24 € 29 173,15 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky 84 264,59 € 66 312,00 €

56 Poskytnuté príspevky 23 731,02 € 14 571,00 €

NÁKLADY SPOLU 823 776,34 € 748 709,60 €
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Výnosy SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
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60 Tržby za vlastné výkony a tovar 247 995,30 € 239 768,95 €

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

62 Aktivácia 1 289,81 € 0,00 €

64 Ostatné výnosy 8 243,38 € 8 694,52 €

65 Tržby z predaja a prenájmu majetku 2 665,91 € 2 166,40 €

66 Prijaté príspevky 725 051,15 € 468 162,30 €

69 Dotácie 0,00 € 0,00 €

VÝNOSY SPOLU 985 245,55 € 718 792,17 €
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Hospodárenie SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
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NÁKLADY SPOLU VÝNOSY SPOLU Výsledok hospodárenia po zdanení

rok 2014 rok 2013

Výsledok hospodárenia pred zdanením 161 469,21 € -29 917,43 €

59 Daň z príjmov 2 749,38 € 4 131,71 €

Výsledok hospodárenia po zdanení 158 719,83 € -34 049,14 €
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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


