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PRÍHOVOR PREDSEDU SKSI

Rok 2015 bol v komore veľmi aktívnym rokom. Medzi naše

priority vždy patrila kvalita služieb poskytovaných členom

komory, ktorú chceme dosiahnuť profesionalizáciou úradu a

rozšírením služieb a výhod členstva.

V marci 2015 komora z pozície lídra v spolupráci s

partnerskými organizáciami zo Slovenska, Česka a Rakúska

odštartovala európsky projekt ingREeS, ktorý prináša

vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia

obnoviteľných zdrojov energie v budovách. Cieľom projektu

je vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve na Slovensku a v

Čechách. SKSI plánuje prepojiť ingREeS databázu s novým

Informačným systémom SKSI a evidovať účasť svojich členov
na vzdelávaní.

Neustále rokujeme, vytvárame nové partnerstvá a

pracujeme na zabezpečení zliav na vstupy na rôzne odborné

podujatia, publikácie, softvérové produkty a iné zaujímavé

a potrebné služby.

Po ďalšom roku práce vo funkcii predsedu môžem

konštatovať, že sa nám s vynikajúcim tímom kolegov z

predstavenstva, volených orgánov SKSI, zamestnancov a

aktívnych členov našej komory aj v roku 2015 darilo

nastavovať kvalitnejšie podmienky pre existenciu našej

profesie, ktorej cieľom je zvyšovanie kvality projektov a tým

aj kvality realizovaných stavieb.

Komora a jej činnosť je odrazom svojej členskej základne,

ktorú tvoríme my - autorizovaní inžinieri a dobrovoľní

členovia. 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.

Vladimír Benko, predseda SKSI
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Sme samosprávna stavovská

organizácia, ktorá k 31.12.2015

združuje 4843 autorizovaných

stavebných inžinierov a 793

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 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 KOMORE

O komore

Foto: SKSI

Sídlo Úradu SKSI v Bratislave                             Foto: SKSI
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Organizujeme a vykonávame autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti pre

výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a pre energetickú certifikáciu budov,

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 Slovenskej republiky a

inštitúciami Európskej únie, s partnerskými profesijnými organizáciami aj v

zahraničí, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami a s firmami pôsobiacimi

v stavebníctve.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE

Slávnostný sľub nových autorizovaných inžinierov, Bratislava Foto: SKSI
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Predstavenstvo SKSI

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

Ing. Ján Petržala – 1. podpredseda

Ing. Anton Vyskoč - podpredseda

Ing. Viliam Hrubovčák 

Ing. Miloš Hudoba, PhD.

Ing. Ján Jakubov

Ing. František Kinčeš

Ing. František Lužica 

Ing. Andrej Marcík

Ing. Otto Tokár

Ing. Boris Vrábel, CSc.

Volené orgány SKSI zvolené Valným zhromaždením dňa 31.mája 2014

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O 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 Falbová

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. Peter Macháč

Ing. Elena Majerová

Ing. Tibor Petrík

Ing. Ladislav Rajczy
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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, PhD.

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

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE
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Odborné sekcie komory sú zodpovedné za prípravu a organizáciu celoživotného

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

smerovaním SKSI, 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 oblasti 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:                Ing. Alexander LIESKOVSKÝ

Technologické vybavenie stavieb: Ing. Ľuboslav JÁNOŠ

Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Ján VOSKÁR

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. JÁN KOLLÁR 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE

Slovenské odborné sekcie SKSI
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Zamestnanci Úradu SKSI

riaditeľka Úradu SKSI:

Mgr. Diana KRÍŽOVÁ (do marca 

2015)

Autorizácia, sťažnosti, semináre: 

Ing. Mária OLŠAKOVSKÁ

Databázy a uznávanie 

odborných kvalifikácií:

Ľubica ŠEDIVÁ (od septembra 

2015)

Ekonomická a mzdová agenda, 

tlač noriem STN: 

Ing. Roman ŠÚŇ

Ekonomická a mzdová agenda: 

Ing. Ján FUKAS
Sekretariát Úradu SKSI:

Alžbeta VOLEKOVÁ

Zahraničné vzťahy a vzdelávanie: 

Mgr. Ladislava DZURICOVÁ (od 

marca 2015)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE
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Ing. Ingrid Mokošová 

Regionálna kancelária 

Bratislava

Ing. Ľubica Pokorná

Regionálna kancelária 

Žilina

Mgr. Adriana Valentovičová

Regionálna kancelária 

Trnava

Zuzana Parobeková

Regionálna kancelária 

Banská Bystrica

Ing. Janka Pastorová

Regionálna kancelária 

Košice

Ing. Ľubica Križanová

Administratívna kancelária 

Trenčín

Jarmila Komňaťanová, DiS.

Regionálna kancelária 

Bratislava

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE

Zamestnanci Regionálnych kancelárií SKSI
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Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31.12.2014

Autorizovaní inžinieri 4843

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 306

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 487

SPOLU: 5636

Autorizovaní inžinieri 4704

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby 227

Dobrovoľní členovia - právnické osoby 447

SPOLU: 5378

ČLENOVIA SKSI

Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31.12.2015

Porovnanie počtu členov za roky 2014 a 2015

Autorizovaní
inžinieri

Dobrovoľní členovia
- fyzické osoby

Dobrovoľní členovia
- právnické osoby

Autorizovaní inžinieri

Dobrovoľní členovia -
fyzické osoby

Dobrovoľní členovia -
právnické osoby
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Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Počet autorizovaných 
inžinierov

1412 1161 619 417 1234 4843

Autorizovaní inžinieri

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2015

ČLENOVIA SKSI

RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI Banská Bystrica

RZ SKSI Košice
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Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2015

Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovoľní členovia –
fyzické osoby

110 73 43 28 52 306

ČLENOVIA SKSI

RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI Banská Bystrica

RZ SKSI Košice
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Regionálne združenia SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská 
Bystrica

Košice SPOLU

Dobrovoľní členovia -
právnické osoby

179 110 67 34 97 487

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2015

ČLENOVIA SKSI

RZ SKSI Bratislava

RZ SKSI Trnava

RZ SKSI Žilina

RZ SKSI Banská Bystrica

RZ SKSI Košice
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Región SKSI Bratislava Trnava Žilina Banská 
Bystrica

Košice SPOLU

Kategórie autorizácie

A1, A2 - Komplexné architektonické 
a inžinierske služby

565 403 183 136 462 1739

I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných   
stavieb

164 215 110 78 219 786

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych 
stavieb

180 90 228 92 150 740

I3 - Inžinier pre statiku stavieb 298 193 132 61 182 866

I4 - Inžinier pre technické, technologické 
a energetické vybavenie stavieb

657 722 270 232 809 2690

SPOLU: 1864 1623 923 599 1822 6821

Autorizačné kategórie - Autorizovaní inžinieri

v jednotlivých regiónoch k 31.12.2015

ČLENOVIA SKSI
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SPRÁVA PREDSEDU SKSI O ČINNOSTI

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015

Činnosť v oblasti legislatívy:

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

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Celé obdobie od roku 2012 až po súčasnosť bolo sprevádzané nepretržitou prípravou

pripomienok, obhajobou a presadzovaním záujmov SKSI v pripravovanom návrhu

nového stavebného zákona a novele zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných

architektoch a autorizovaných inžinieroch. Vytvorili sme tri otvorené pracovné

skupiny, ktoré pod vedením I. podpredsedu, Ing. Petržalu, pracovali na obsahu

súvisiacich vykonávacích predpisov zameraných 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 návrhu nového stavebného zákona sa nám podarilo presadiť hneď niekoľko

zásadných požiadaviek, medzi ktoré bezpodmienečne patrí aj vypracovanie

projektovej dokumentácie všetkých stupňov (od územného konania až po

kolaudáciu) autorizovanými osobami, či vznik novej funkcie kontrolného statika,

ktorého hlavnou úlohou by bolo vo verejnom záujme preverenie spoľahlivosti

nosných konštrukcií vyhradených stavieb. Do návrhu nového stavebného zákona boli

navyše zahrnuté i ďalšie dve nové kategórie autorizovaných inžinierov zodpovedných

za zabezpečenie kvality a spoľahlivosti počas zhotovovania vyhradených stavieb,

ktorými sa stali stavebný dozor pre vyhradené stavby a hlavný stavbyvedúci. SKSI

zriadila pracovné skupiny pre nastavenie kvalifikačných predpokladov

novovzniknutých kategórií. Napriek náročným rokovaniam s komorou architektov

predstavitelia SKSI presadili, aby kompetencie inžinierov pre komplexné

architektonické a inžinierske služby upravené zákonom č. 138/1992 Zb. zostali

zachované a našim členom neboli odobraté ich súčasné oprávnenia.

Do súbežne pripravovanej novely zákona č. 138/1992 sme presadzovali inštitút

prerušenia výkonu povolania autorizovaného inžiniera/prerušenia členstva v SKSI i s

ohľadom na povinnosti voči poisťovniam. Od 1. januára 2015 komore vznikla

oznamovacia povinnosť voči Sociálnej poisťovni do 15 dní hlásiť akúkoľvek zmenu

spojenú so začatím a ukončením výkonu povolania autorizovaných stavebných

inžinierov. Navrhovali sme i posilnenie postavenia inžinierov v rámci právnických

osôb, ktoré majú v predmete činnosti projektovanie na základe autorizácie.
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ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015

Napriek tomu, že návrh stavebného zákona bol v septembri 2015 stiahnutý z

rokovania parlamentu, novej vláde budeme ponúkať všetky systémové riešenia,

ktoré budú smerovať k zabezpečeniu primeranej kvality projektov a kvality

zhotovovania stavieb.

Naďalej budeme trvať i na zavedení elektronického zoznamu autorizovaných osôb

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 a zamedziť tak falšovaniu pečiatok a neoprávnenému pečiatkovaniu. V

súčasnosti má SKSI funkčnú novú databázu autorizovaných inžinierov a oprávnených

osôb SKSI, ktorá je po technickej stránke schopná samostatne spĺňať uvedené úlohy,

prípadne sa napojiť na RPO (Register právnických osôb), ako aj napojiť sa na

informačný systém eSTAKu po jeho zavedení.
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ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015

Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory:

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, publikačná činnosť, konferencia 

Stavebné úrady, Stavba roka, Newsletter SKSI 

Dovoľujem si skonštatovať, že v poslednom období si široká odborná, ale i laická

verejnosť začala uvedomovať vážnosť a nezastupiteľnosť povolania autorizovaného

inžiniera v krajine. Široký mediálny priestor, ktorý sa nám otvoril po zlyhaní

viacerých slovenských stavieb sme využili a tejto krajine sme prostredníctvom

audiovizuálnych a printových médií prezentovali vhodné riešenie systémových chýb

stavebného sektora. Intenzita komunikácie s médiami a prostredníctvom médií so

širokou verejnosťou zaznamenala v tomto období stúpajúcu tendenciu a vďaka

dôstojnej prezentácii v médiách sme i v ťažších časoch podržali verejnú mienku

naklonenú profesii stavebného inžiniera.

Stály mediálny priestor pre propagáciu si SKSI udržuje vďaka dlhodobej pozitívnej

kooperácii s vydavateľstvom JAGA v štyroch odborných časopisoch. Tento rok sme

nadviazali spoluprácu i s vydavateľstvom HMH, s.r.o, ktoré nám poskytlo mediálny

priestor v odbornom časopise ATP Journal.

Komora sa naďalej môže tešiť z úspešnej spolupráce s CEEC Research pri

spoluorganizácii Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, najväčšieho podujatia

stavebného sektora na Slovensku, v rámci ktorého sa pravidelne dvakrát v roku

zúčastňuje diskusie o stave a ďalšom vývoji slovenského stavebníctva s poprednými

predstaviteľmi vlády a generálnymi riaditeľmi stavebných, projektových a

developerských spoločností.

V roku 2015 sme sa stali organizátorom konferencie Stavebné úrady, ktorá sa koná

každoročne pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

SKSI prevzala na seba zodpovednú úlohu usporiadateľa konferencie, ktorá bude

zameraná na problematické otázky súvisiace so stavebným zákonom; predostrie

naliehavosť požiadavky na nutné systémové zmeny právnych predpisov a ich dopad

na stavebné úrady; vybrané state zo zákona o autorizovaných architektoch a

autorizovaných stavebných inžinieroch a v neposlednom rade aj správne konania a

ďalšie náležité postupy na stavebných úradoch.

SKSI sa vo veľkej miere pozitívne zviditeľnila aj ako jeden z vyhlasovateľov súťaže

Stavba roka, ktorá vrcholí slávnostným gala večerom vysielaným v priamom prenose.

Posledný ročník sa mohol tešiť vysokej sledovanosti.
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O aktuálnom dianí v komore sa snažíme pravidelne informovať prostredníctvom

webovej stránky SKSI a elektronického bulletinu Newsletter SKSI.

V rámci propagácie stavbárskej profesie medzi mladou generáciou SKSI spolupracuje

so strednými a vysokými školami či ďalšími organizáciami a inštitúciami pôsobiacimi

v stavebníctve, ktoré sa v rámci motivačných a podporných aktivít pre študentov

technického zamerania rozhodli pravidelne oceňovať prácu tých najlepších a

najkvalitnejších z nich. SKSI sa v tomto smere každoročne angažuje ako hlavný

zriaďovateľ Inžinierskej ceny a oceňuje autorov najlepších diplomových prác

inžinierskeho štúdia. Ako spoluzriaďovateľ ceny ABF Slovakia Bakalár SKSI oceňuje

autorov najlepších bakalárskych prác a v roku 2015, v rámci Medzinárodnej

konferencie študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) stavebných fakúlt Českej

a Slovenskej republiky, komora po prvýkrát udelila ocenenia za 1., 2., a 3. miesto v

hodnotení odbornej poroty SKSI za vysokokvalitnú študentskú odbornú prácu so

značným potenciálom uplatniteľnosti v praktickej oblasti.

Celoživotné vzdelávanie:

e-vzdelávanie, podpora odborných podujatí iných organizácií, profesionálne

vzdelávacie centrum, ingREeS - projekt vzdelávania financovaný z EÚ

Celoživotné vzdelávanie by malo byť prirodzenou súčasťou profesijného života

každého autorizovaného inžiniera. Okrem zabezpečovania prípravných seminárov ku

skúškam, sme sa aj v roku 2015, či už za organizačnej podpory Úradu, alebo

regionálnych kancelárií SKSI, snažili pripraviť odborné semináre a podujatia z

rôznych oblastí stavebníctva. Vždy sme dbali o kvalitu, aktuálnosť podujatia a pri

hľadaní tém sme sa snažili reagovať i na vaše potreby.

S cieľom urobiť vzdelávanie čo najprístupnejším pre všetkých bez ohľadu na časové

či finančné možnosti, sme pod vedením Ing. Hrubovčáka vybavili regionálne

kancelárie a úrad technickým zabezpečením, ktoré umožňuje vzájomné

videokonferenčné prepojenia. Takéto prepojenie umožňuje členom z jedného

regiónu zúčastniť sa na komorovom seminári organizovanom v inom regióne, s

možnosťou aktívnej komunikácie s prednášateľmi. Mnohí túto možnosť plne

využívajú a SKSI sa stretáva s pozitívnou spätnou väzbou.

Videokonferenčné prepojenie realizujeme aj na medzinárodnej úrovni. SKSI

participuje na pilotnom projekte kontinuálneho profesijného rozvoja Európskej rady

inžinierskych komôr, za ktorý organizačnú a právnu zodpovednosť nesie Srbská

komora inžinierov. V rámci tohto projektu boli na rok 2015 naplánované 4 odborné

prednášky vo forme webinárov. Prof. Benko a prof. Halvonik ako odborní garanti

webinára, ktorý sa konal 16. septembra 2015, prednášali na tému EN 1992 (Eurokód

2), Navrhovanie betónových konštrukcií. 21
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Komora sa prezentuje i prostredníctvom publikačnej činnosti. V spolupráci s českou,

maďarskou a poľskou komorou stavebných inžinierov v súčasnosti pripravujeme už 3.

diel knižnej publikácie Inžinierske stavby V4, sme spoluvydavateľom a finančne

podporujeme mnohé ďalšie odborné publikácie. Čiastočne sme oživili časopis Projekt

– Stavba, ktorý bol po dlhšej dobe vydaný v januári tohto roku.

V marci 2015 komora z pozície lídra v spolupráci s partnerskými organizáciami zo

Slovenska, Česka a Rakúska odštartovala európsky projekt ingREeS, ktorý prináša

vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov

energie v budovách. Cieľom projektu je vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve na

Slovensku a v Čechách. Vedomosti a znalosti tejto oblasti tak SKSI rozšíri nielen u

projektantov, ale aj u stavbyvedúcich, odborníkov vykonávajúcich stavebný dozor aj

u osôb vykonávajúcich energetickú certifikáciu budov. Komora plánuje pokračovať vo

vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti aj po skočení projektu a zaradiť tieto školenia

do systému celoživotného vzdelávania svojich členov, ako aj ostatných odborníkov v

stavebníctve. V rámci projektu komora predstaví a zavedie elektronické vzdelávanie

(e-learning) - najmodernejší spôsob vzdelávania s využitím informačných technológií.

Výstupom projektu bude i databáza preškolených slovenských a českých odborníkov v

stavebníctve, ktorá im pomôže zviditeľniť sa a preukázať svoju odbornosť,

kvalifikáciu, ako aj záujem a účasť na kontinuálnom vzdelávaní. SKSI plánuje

prepojiť ingREeS databázu s novým Informačným systémom SKSI a evidovať účasť

svojich členov na vzdelávaní.

V rámci zabezpečovania ďalšieho vzdelávania autorizovaných inžinierov, komora, aj

pre novú plánovanú skupinu odborne spôsobilých osôb a nové autorizačné kategórie,

v spolupráci so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a tromi technickými

univerzitami na Slovensku (STU v Bratislave, TU Košice, ŽU v Žiline) pripravovala

malú akreditáciu, ktorú sme iniciovali už na jeseň roku 2012. Základné ciele komory

v oblasti celoživotného vzdelávania sme osobne predstavili aj na stretnutí s

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Okrem vyššie uvedeného, je SKSI spoluorganizátorom a finančne podporujeme stále

pribúdajúci počet odborných konferencií a seminárov partnerských organizácií

pôsobiacich v stavebnom sektore.
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Služby členom:

STN – online, Nový Informačný portál SKSI, poistenie zodpovednosti za škodu cez

rámcovú zmluvu, odborné časopisy JAGA a HMH, softvérové programy, zľavy na

publikácie a odborné podujatia

Nový Informačný portál/databáza SKSI znížila byrokraciu a zrýchlila administratívne

procesy. Výrazne k tomu prispelo i zavedenie online formulárov. Vybudovaním novej

databázy sme zdokonalili systém overovania autorizovaných inžinierov a odborne

spôsobilých osôb a jeho priame napojenie na databázu je garanciou aktuálnosti

údajov. SKSI je pripravená držať krok s elektronizáciou štátnej a verejnej správy a

nová databáza je po technickej stránke schopná napojiť sa na pripravovaný

informačný systém elektronického stavebného konania eSTAK.

Službu STN – online a poskytovanie elektronického prístupu ku všetkým normám a

výhodných podmienok fakultatívnej tlače sa SKSI podarilo udržať pre členov aj

naďalej. Jedinou podmienkou využívania tejto výhody je uhradený základný členský

príspevok.

Spolupráca SKSI s vydavateľstvom JAGA pokračuje a komora členom zabezpečuje

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 čísel

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

časového obmedzenia. Odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb dohodla

obdobnú spoluprácu s vydavateľstvom HMH, s.r.o, od ktorého jej príslušníci

odoberajú časopis ATP Journal.

SKSI neustále rokuje, vytvára nové partnerstvá a pracuje na zabezpečení zliav na

vstupy na rôzne odborné podujatia, zakúpenie publikácií softvérových produktov a

iné.
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Koncom roka 2014 zrealizovala komora výber poisťovne a makléra pre poistenie

členov SKSI cez Rámcovú zmluvu pre poistné obdobie od 01. 04. 2015 do 31. 03.

2016. 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. 2015 do 31.

03. 2016 stala Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá ponúkla pre našich členov

najvýhodnejšie sadzby zo všetkých oslovených poisťovní.

Regionálne združenia SKSI a Úrad komory:

stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení SKSI, profesionalizácia Úradu

SKSI

Vďaka pravidelným stretnutiam s predsedami výborov regionálnych združení a

predsedom Dozornej rady SKSI sa nám darí zosúladiť hlavné aktivity komory a

predstavenstva s činnosťami regionálnych združení. Zasadnutia s predsedami VRZ sú

priestorom pre diskutovanie tém spojených s bežnou agendou a chodom regionálnych

kancelárií, ako aj aktuálnych problémov, ktoré dokážeme riešiť rýchlejšie a

efektívnejšie.

Dlhodobým cieľom Predstavenstva SKSI ostala profesionalizácia úradu vo všetkých

oblastiach. Napriek zvýšenej personálnej fluktuácii sa nám podarilo obsadiť všetky

pozície kľúčové pre ďalší rozvoj komory. Prijali sme novú referentku pre databázy a

uznávanie odborných kvalifikácií a referentku pre externú a internú komunikáciu. V

roku 2015 vznikol nový samostatný referát pre vzdelávanie a zahraničné vzťahy a

vzhľadom na pribúdajúcu administratívno-právnu agendu Úradu SKSI vyvstala potreba

zriadiť samostatný referát v oblasti právnych služieb.

Všetky opatrenia zavedené na zvýšenie informovanosti a zlepšenie komunikácie

funkcionárov a zamestnancov prostredníctvom pracovných stretnutí, ako aj osobný

prístup ku každému členovi komory, plánovanie aktivít komory napojené na rozpočet

a zvýšená propagácia profesie autorizovaných inžinierov a komory v uplynulom

období opäť posilnili našu pozíciu silnej a stabilnej profesijnej organizácie.

Predseda SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
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Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI

Autorizačná komisia (ďalej „AK“) je v súlade so zákonom č.138/1992 Zb. výkonným

orgánom Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) v oblasti

týkajúcej sa autorizácie a výkonu povolania autorizovaného inžiniera (ďalej „AI“).

Podrobnosti jej činnosti sú rozpracované v Štatúte SKSI, v ktorom sa okrem iného

uvádza, že AK má 14 členov, z toho min. 11 členov sú autorizovaní inžinieri. V

komisii sú primerane zastúpené všetky kategórie AI a jeden člen má vysokoškolské

právnické vzdelanie.

V zmysle uvedeného v uplynulom volebnom období AK pracovala v nasledujúcom 

zložení: 

- Ing. František Solár a Ing. arch. Eugen Rehorovský - za odbornú sekciu pozemné 

stavby a architektúra; 

- Ing. Bohumil Bohunický a Ing. Vladimír Durbák - za odbornú sekciu statika stavieb; 

- Ing. Karol Dobosz - za odbornú sekciu dopravné stavby; 

- Ing. Miloš Kedrovič - za odbornú sekciu vodohospodárske stavby; 

- Ing. Pavel Filip a Ing. František Priščák - za odbornú sekciu technické vybavenie 

stavieb; 

- Ing. Ladislav Lehocký a Ing. Marián Slosarčík - za odbornú sekciu elektrotechnické 

zariadenia stavieb; 

- Ing. Slavomír Šoganič - za odbornú sekciu technologické vybavenie stavieb; 

- doc. Ing. Michal Božík, PhD a doc. Ing. Katarína Zgútová - za odbornú sekciu 

vedenie uskutočňovania stavieb; 

- JUDr. Lucia Falbová - člen AK s právnickým vzdelaním. 

Činnosť komisie bola vedená jej predsedom Ing. Mariánom Slosarčíkom, ktorý 

spoločne s jej podpredsedom Ing. Milošom Kedrovičom bol do tejto funkcie zvolený 

na jej prvej ustanovujúcej schôdzi. V uplynulom roku boli zasadnutia AK 

koordinované v rámci tzv. „Kalendára SKSI“. To znamená, že zasadnutia boli 

termínovo viazané na celkovú štruktúru práce komory v nadväznosti na jej 

jednotlivé činnosti. 

Na rokovania AK boli pravidelne prizývaní: predseda SKSI, prof. Dipl.-Ing. Dr.

Vladimír Benko, PhD., a predseda Skúšobnej komisie SKSI, prof. Ing. Anton Puškár,

PhD.

Zasadnutia AK prebiehali vždy za účasti Ing. Márii Olšakovskej, ktorá má na úrade

komory vo svojom referáte pridelenú agendu tejto komisie.

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015
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Rozsah činnosti, ako aj povinností AK sú jasne stanovené Štatútom SKSI. V tomto

zmysle bol program jednotlivých pracovných rokovaní komisie smerovaný

predovšetkým na otázky týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania autorizovaných

inžinierov. Okrem prerokovávania odborných tém, predmetom každého zasadnutia

AK bolo:

- posudzovanie žiadostí uchádzačov o autorizáciu,

- posudzovanie žiadostí záujemcov o hosťovanie a usadenie na Slovensku,

- v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie zostavovanie a schvaľovanie

skúšobných senátov na plánované nadchádzajúce autorizačné skúšky v Bratislave a v

Košiciach.

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 uplynulých autorizačných skúšok,

- postupom pri skúškach a rozšíreniach autorizácie,

- aktualizácii materiálov komory, ktoré súviseli s činnosťou komisie,

- postupom pri praktickom výkone činnosti AK,

- úplnosti zoznamu AI a údajov vedených v tomto zozname,

- registru hosťujúcich inžinierov.

V spolupráci s predsedom Skúšobnej komisie SKSI sa AK venovala:

- usmerneniam pre skúšobné senáty,

- aktualizáciou zoznamu členov skúšobnej komisie,

- tvorbe a aktualizácii databázy predsedov skúšobných senátov,

- aktualizácii vnútro komorového výkladu, ktorý sa zaoberá rozsahom a obsahom

činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií získaných na základe

autorizačnej skúšky.

Nemenej dôležitou témou rokovaní bola otázka týkajúca sa zoznamu AI, vedenie

ktorého je taktiež úlohou AK. Jednalo sa predovšetkým o vyčiarknutie a opätovný

zápis AI do zoznamu na vlastnú žiadosť.

Počas uplynulého roku AK prijala 220 žiadostí uchádzačov o autorizačnú skúšku a

túto skúšku úspešne absolvovalo a získalo oprávnenie na projektovú činnosť 166

autorizovaných inžinierov. Zo zahraničia bolo prijatých a kladne vybavených 117

žiadostí na hosťovanie a 3 žiadosti boli prijaté a kladne vybavené pre usadených

inžinierov na našom „projektovom“ trhu.

Predseda Autorizačnej komisie SKSI: Ing. Marián Slosarčík

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015
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Disciplinárna komisia SKSI (ďalej „DK“) pracovala ako 7-členná v nasledovnom

zložení, ako bola zvolená na Valnom zhromaždení dňa 31.5.2014 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 bol na prvom zasadnutí komisie konanom dňa 3. 7. 2014 zvolený Ing.

Vladimír Hanzel a za podpredsedu Ing. Bohumil Heis. Týmto DK zahájila svoju

činnosť až do najbližších volieb. Členovia 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. Predseda DK v

súčinnosti s podpredsedom SKSI, predsedom AK a predsedom EK riešili sťažnosti na

členov SKSI. Predseda DK postupoval pri objasňovaní predmetu sťažností v súlade s

Disciplinárnym poriadkom SKSI čl. 3 odstavec 3. V tomto volebnom období nebolo

začaté ani jedno disciplinárne konanie.

Predseda Disciplinárnej komisie analyzoval stav súčasne platného disciplinárneho

poriadku a konštatoval, že je potrebné bližšie definovať obsah pojmu „závažné

porušenie“ povinnosti člena SKSI. Z analýzy vyplýva, že je potrebné stanoviť, čo je

závažné porušenie povinnosti člena SKSI.

Celá agenda DK je archivovaná na úrade SKSI v súlade s vnútornými poriadkami SKSI.

Predseda Disciplinárnej komisie SKSI: Ing. Vladimír Hanzel

Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015
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Činnosť Etickej rady SKSI (ďalej „ER“) bola započatá na prvom zasadnutí konanom

dňa 3. júla 2014 v priestoroch Úradu SKSI v Bratislave za účasti prof. Ing. Dr.

Vladimíra Benka PhD., predsedu SKSI. Pán predseda v príhovore predstavil činnosť a

úlohy ER v nasledujúcom období v zmysle schváleného Etického poriadku SKSI.

Zvolili sa predseda a podpredseda rady.

Etická rada v zložení: Ing. Oľga Szabóová, Ing. Elena Majerová, Ing. Peter Macháč,

Ing. Tibor Petrík, Ing. Ladislav Rajczy a Ing. Stanislav Hošala (na prvom zasadnutí

nebol prítomný zo zdravotných dôvodov) zvolila na nasledujúce obdobie do funkcie

predsedu Ing. Oľgu Szabóovú a do funkcie podpredsedu Ing. Ivana Lindera.

Boli taktiež upresnené princípy práce ER pri prerokovávaní podnetov a sťažností. Po

obdržaní podnetu predseda ER oboznámi členov rady (e-mailom, prípadne inou

vhodnou formou). Každý člen po obdržaní podnetu odošle predsedovi rady svoje

stanovisko do 10 dní. Predseda následne podľa vyjadrenia jednotlivých členov

vypracuje záverečnú správu ER a do 10 dní ju odošle príslušným orgánom SKSI a

členom rady. V odôvodnených prípadoch predseda zvolá zasadnutie

ER k prerokovaniu riešeného problému.

Ing. Ivan Linder, podpredseda Etickej rady SKSI

Správa z činnosti Etickej rady SKSI

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015
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Slovenská komora stavebných inžinierov v roku 2015 prijala 14 nových sťažností,

z toho 11 bolo na autorizovaných inžinierov a 3 sťažnosti boli adresované na

stavbyvedúcich alebo osoby vykonávajúce činnosť stavebný dozor; otvorené ostali

štyri sťažnosti z roku 2014. Okrem toho bolo doručených 6 rôznych podaní vo veci

podozrenia zo zneužitia pečiatky, porušenia autorských práv a pod.

Väčšina sťažovateľov boli nečlenovia, ale riešili sa aj podnety zo strany

autorizovaných inžinierov alebo dobrovoľných členov. Medzi najčastejšie dôvody

podnetov boli požiadavky sťažovateľov najmä na overenie správnosti posudkov alebo

projektov vypracovaných autorizovanými inžiniermi; preskúmanie postupov

inžinierov a ich súlad s právnymi a technickými predpismi; dodržiavanie vnútorných

poriadkov SKSI; vypracovanie posudku bez obhliadky; podozrenie z nedodržania

odborných a etických pravidiel pri zhotovení projektov; používanie neplatných

noriem; podozrenie z porušovania autorského práva. Samostatnou kapitolou sú

podozrenia zo zneužitia pečiatky so štátnym znakom; používanie pečiatok po

vyčiarknutí zo zoznamu; nespokojnosť s priebehom skúšok.

Podnety, ktoré boli doručené na komoru a týkali sa osôb vykonávajúcich činnosť

stavbyvedúceho alebo stavebný dozor súviseli najmä s preverením výkonu odborne

spôsobilých osôb a ich súlad so zákonmi a predpismi SR ako aj neetického správania

členov pri výkone týchto činností.

Ani v jednom prípade riešených sťažností na členov komory alebo odborne

spôsobilých osôb sa nepreukázali dostatočné dôvody na začatie disciplinárneho

konania. Boli uzavreté tie podania, pri riešení ktorých sa zistilo, že Komora nemá na

ich vyriešenie zákonné kompetencie alebo ak nešlo o členov Komory a nevzťahuje sa

na nich možné porušenie Etického a Disciplinárneho poriadku SKSI.

Koordináciou riešenia týchto podnetov a sťažností bol Predstavenstvom Komory

poverený podpredseda SKSI Ing. Anton Vyskoč. Niektoré sťažnosti si vyžadovali aj

právne poradenstvo. V jednom prípade sa zišla pracovná skupina zložená zo

zástupcov Autorizačnej komisie, Etickej rady a Disciplinárnej komisie a podpredsedu

Komory, aby na základe osobného stretnutia zistila ďalšie skutočnosti súvisiace s

podnetom. Väčšina sťažností ostáva otvorená vzhľadom na zložitejšiu situáciu, ktorá

vyžaduje zdĺhavejšie riešenie; 3 sťažnosti boli uzavreté.

Spracovali: Ing. Anton Vyskoč, Ing. Mária Olšakovská

Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2015

ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2015
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AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Regionálne združenie SKSI Bratislava

Počet členov k 31.12.2015:

1686

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.
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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 2015 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

- 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 2015 sa konali celkom 11-krát; odborné

besedy sekcie Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie sa

konali v roku 2015 dvakrát .

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.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Seminár Skúška stĺpa, Bratislava                     Foto: SKSI
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RZ SKSI Bratislava v roku 2015 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 2015 sa konali

autorizačné skúšky a odborné skúšky SV/SD v nasledovných termínoch:
● Autorizačné skúšky: marec, september

● Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD: máj, december

Vzhľadom na veľkosť regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok

zúčastnil najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionálnych kancelárií SKSI.
● Skúšky odbornej spôsobilosti pre EHB: júl

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. Poskytujeme 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.

Výbor RZ SKSI Bratislava v roku 2015 zasadal 5 krát.

RZ SKSI Bratislava v roku 2015 vykonávalo svoju činnosť v zložení:

Predseda Výboru RZ SKSI BA: Ing. Anton Vyskoč

Organizačná pracovníčka RK: Ing. Ingrid Mokošová

Organizačná pracovníčka RK: Jarmila Komňaťanová, DiS.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
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AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Regionálne združenie SKSI Košice

Počet členov k 31.12.2015:

1399

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 Ďurčáková

Ing. Martin Hromják

prof. Ing. Ján Hudák, CSc.

Ing. Ján Jakubov

doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.

Ing. Martin Kozák

prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

Ing. Alexander Lieskovský

Ing. František Priščák

Ing. Marián Slosarčík

Ing. Miroslav 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
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Jednou zo základných úloh regionálnych združení je zabezpečovanie činností pre

členov Komory v regióne. Každodenné činnosti administratívneho a organizačného

charakteru predstavujú služby členom, ale i uchádzačom o členstvo v Komore,

súvisiace najmä so spravovaním administratívy členov regionálneho združenia,

zabezpečovaním činností VRZ, získavaním autorizačných osvedčení a osvedčení

odbornej spôsobilosti, ako aj viacero iných úloh administratívneho a organizačného

charakteru súvisiacich s činnosťou RZ.

Kancelária v Košiciach zabezpečuje pre členov SKSI vo svojom regióne, ale aj pre

uchádzačov o autorizáciu, či odbornú spôsobilosť, v rámci svojich kompetencií

všetky potrebné služby. Z tejto snahy vyplýva, že na pôde našej regionálnej

kancelárie sú pravidelne organizované všetky základné aktivity SKSI, ktorými sú:

autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti SV/SD, prípadne

EHB, ako aj prípravné odborné semináre k týmto skúškam. Ďalej sú to odborné

semináre a prednášky za účelom vzdelávania členov, ale aj nečlenov SKSI, ktoré sú

zamerané na aktuálnu odbornú problematiku, s ktorou sa v praxi stretávajú,

prípadne, ktorú si navrhnú jednotlivé KOS odborné prezentačné dni a semináre, na

ktorých zástupcovia firiem pôsobiacich v stavebníctve prezentujú záujemcom svoje

výrobky alebo služby.

Naďalej sa snažíme, aby odborné činnosti a vzdelávanie jej členov boli v rámci SKSI

organizované najmä prostredníctvom Krajských odborných sekcií (KOS), ktoré

združujú členov Komory s rovnakým profesijným zameraním.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Workshop Bezpečnosť stavieb - Zodpovednosť účastníkov výstavby 2015, Košice                                               Foto: SKSI
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To znamená, že požiadavky na odborné činnosti a vzdelávanie by mali vychádzať

z návrhov KOS, ktoré najlepšie poznajú problematiku v oblasti ich profesijného

pôsobenia. KOS by mali istým stupňom vlastnej aktivity iniciovať návrhy na

organizovanie odborných seminárov, konferencií, exkurzií alebo iných odborných

aktivít v oblasti ich pôsobenia.

Najviac akcií v našom regióne naďalej organizuje KOS Statika, a to najmä vďaka

iniciatíve Ing. Hrubovčáka. Tiež by som rád upriamil pozornosť na kvalitne

organizované odborné tematické zájazdy po zaujímavých stavbách v zahraničí, ktoré

každoročne organizuje sekcia PSaA. Hlavní organizátori sú Ing. Mária Ďurčáková

a Ing. Martin Hromják. Organizátori ponúkajú možnosť účasti členom komory aj

z ostatných regiónov a doteraz boli na tieto akcie len dobré ohlasy.

Ďalšou z foriem, ktorými sa snaží Komora napĺňať svoje poslanie je aj spolupráca

s domácimi, resp. zahraničnými inštitúciami. Cieľom tejto spolupráce je získavať

podporu týchto inštitúcií pri presadzovaní záujmov SKSI a jej členov v spoločnosti,

alebo snaha o získavanie informácií a skúseností, na základe ktorých by bolo možné

vytvárať lepšie podmienky pre kvalitnejšie plnenie úloh SKSI v prospech svojich

členov.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa nám naďalej darí udržiavať nadštandardné

vzťahy s partnerskými regionálnymi komorami krajín V4, tzv. malá V4. Členmi tohto

„zoskupenia“ je okrem nášho RZ aj RZ SKSI Trnava, ďalej regionálne komory

z Karlových Varov a Ostravy, Krakova a Miskolca.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice: Ing. Ján Petržala

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Košice: Ing. Janka Pastorová

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
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Regionálne združenie SKSI Trnava:

Počet členov k 31.12.2015: 

1272

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. Peter Kopaj

Ing. Marián Kubiš

Ing. Michal Lešinský

Ing. Anton Letko

Ing. Vladimír Pauer

Ing. Marián Petráš

Ing. Jaromír Rybár

Ing. Ivan Thomka

Administratívna kancelária SKSI Trenčín:

Sídlo Administratívnej kancelárie SKSI

Trenčín:

Dolný Šianec 1

911 01 Trenčín

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
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AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

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 

Vedenie uskutočňovania stavieb: Ing. Anna Juhos

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. Anna Juhos
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Regionálna kancelária SKSI v Trnave v roku 2015 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

významných miest regióne 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 2015 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 2015

Piešťany) a Zakladanie stavieb (október 2015 Stará Lesná). Počas týchto podujatí RK

zorganizovala zasadnutie SOS SKSI pre statiku za účasti zástupcov všetkých KOS pre

statiku viacero jednodňových odborných podujatí organizovaných krajskými

odbornými sekciami so zameraním na rôzne profesie ASI.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Konferencia – Statika stavieb, Piešťany                                                                                         Foto: SKSI
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V rámci ďalšej činnosti RK SKSI Trnava zabezpečila uskutočnenie nasledujúcich

aktivít:

- zasadnutia Výboru RZ SKSI Trnava celkom 5 zasadnutí v roku,

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

11.07.2014

- stretnutie predsedov krajskej odbornej sekcie Statika stavieb v marci 2015 v

Piešťanoch a v októbri 2015 v Starej Lesnej

- seminár a skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD – vo februári

a septembri 2015

- stretnutie členov SKSI pri príležitosti ich významného životného jubilea -

usporiadané v Trnave, Trenčíne a Nitre v decembri 2015

- zasadnutie Vedeckej rady konferencie Mestské inžinierstvo KV v Trnave vo

februári 2015

- 16. Stretnutie regionálnych inžinierskych komôr V4 v Kočovciach - august 2015 za

účasti 40 členov inžinierskych komôr z Krakowa, Ostravy, Karlových Varov,

Miškolca, Košíc a Trnavy. Na podujatí bol okrem iného odborný prednáškový

program na tému: „Inžinierske stavby na Váhu v Trenčíne“

- exkurzia členov ČKAIT zo Zlína na významné stavebné objekty v Trnave

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava: Ing. František Lužica

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Trnava: Mgr. Adriana Valentovičová

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Prijatie účastníkov konferencie MESTSKÉ INŽINIERSTVO“  trnavským arcibiskupom mons. Oroschom, Trnava         Foto: SKSI
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Regionálne združenie SKSI Žilina:

Počet členov k 31.12.2015:

737

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI

Žilina:

ul.Vysokoškolákov 8556/33B

010 08  Žilina

Výbor RZ SKSI Žilina

Ing. Boris Vrábel, PhD. 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

doc. 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  

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
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RZ SKSI Žilina rovnako ako po minulé roky organizovala semináre a skúšky pre

stavebných dozorov a stavbyvedúcich, odborné semináre v rámci celoživotného

vzdelávania členov SKSI, prezentačné prednášky ako aj stále obľúbenejšie

spoločenské akcie pre svojich členov.

K organizovaniu seminárov prispeli hlavne sekcie Statika stavieb na čele s Richardom

Gáboríkom, sekcia Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

s predsedom Karolom Doboszom a sekcia Vedenie uskutočňovania stavieb

s Katarínou Zgútovou a Jánom Svrčekom.

Medzi najdôležitejšie aktivity patria:

- semináre a skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný

dozor sa v roku 2015 uskutočnili trikrát

- v roku 2015 boli zorganizované tri prezentačné semináre spoločností MACCAFERRI

CENTRAL EUROPE, Fisher SK s.r.o., HILTI SLOVAKIA spol. s.r.o.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Odborný seminár v RK SKSI Žilina Foto: SKSI
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- v spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity sa uskutočnilo šesť

odborných seminárov na tému EUROKÓDY, na ktorých sa okrem členov RZ SKSI Žilina

zúčastnili formou videoprenosu aj členovia z ostatných regiónov

- v januári sa konala veľmi obľúbená, v poradí už dvanásta, Novoročná kapustnica

pre členov RZ SKSI Žilina

- v apríli sme zorganizovali celoslovenskú spoločenskú akciu koncert vážnej hudby

v žilinskom ŠKO. Každoročne pozývame na tento koncert nielen členov SKSI z nášho

kraja, ale aj významné osobnosti stavebníctva, mesta a žilinského VÚC. Sledujeme

tým hlavne zvýšenie postavenia povolania stavebného inžiniera a možnosti

nadviazania novej spolupráce.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

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

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Žilina: Ing. Ľubica Pokorná

Koncert vážnej hudby v ŠKO, Žilina Foto: SKSI
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Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica:

Počet členov k 31.12.2015:

479

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. Miloš Hudoba, PhD.

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 

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI
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Výbor RZ SKSI Banská Bystrici zhodnotil rok 2015 v regionálnom združení ako

obdobie s dobrými výsledkami, ktoré vykazujú najmä odborné sekcie:, dopravné

stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie, elektrotechnické zariadenia

stavieb, statika stavieb, ale aj odborné sekcie pozemné stavby a architektúra,

vodohospodárske stavby, technické a technologické vybavenie stavieb a odborná

sekcia vedenie uskutočňovania stavieb.

V sledovanom období od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 sa uskutočnilo

v našom regionálnom združení celkom 20 odborných akcií, z toho boli dve odborné

exkurzie (veľtrh AMPER 2015, MVE Hronská Dúbrava), 1 spoločenská akcia (BaBy

guláš), ďalej sa konali 2x semináre ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti

stavbyvedúci/stavebný dozor, 2x skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti

stavbyvedúcich a stavebných dozorov, uskutočnilo sa 17 členských schôdzí

odborných sekcií, kde odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb mala pred

každou členskou schôdzu prezentáciu firmy z oblasti elektrotechniky a výpočtovej

techniky. Konali sa 3 zasadnutia komisií a rád a to v mesiaci jún, kedy sa konalo

zasadnutie Dozornej rady, zasadnutie predsedov KOS Statika stavieb k problematike

definovania požiadaviek a postupov pri získaní oprávnenia kontrolného statika a 7.

zasadnutie Predstavenstva SKSI.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Odborná exkurzia „Malá vodná elektráreň Hronská Dúbrava“ Foto: SKSI
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AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

Výbor regionálneho združenia sa v sledovanom období zišiel celkom 7 krát, na

svojich zasadnutiach vždy zabezpečoval úlohy vyplývajúce z uznesení

Predstavenstva SKSI, potrieb regionálnej kancelárie a jednotlivých odborných sekcií.

Pravidelne hodnotil prípravu a zabezpečovanie odborných podujatí, riešenia

požiadaviek a sťažností členov, etický prístup ku výkonu povolania v praxi, platenia

členských príspevkov, hospodárením s finančnými prostriedkami. Niektorí členovia

výboru a predsedovia odborných sekcií sa zúčastňovali pri konzultáciách

a pripomienkovaní jednotlivých článkov pripravovaného nového stavebného zákona.

Činnosť RZ sa sústreďovala a organizovala v regionálnej kancelárii. Výbor RZ

zhodnotil túto činnosť pozitívne. V sledovanom období sa nevyskytli žiadne

vážnejšie nedostatky. Jediná sťažnosť bola na stavebného dozora. Práca v RK

zahŕňala najmä ekonomickú oblasť, hospodárenie s majetkom, organizovanie

odborných podujatí, seminárov, prednášok, prezentácií, aktualizácia webovej

stránky, databázy SKSI a organizačných náležitostí týkajúcich sa autorizačných

skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov.

V regionálnej kancelárií sa priebežne vybavovali žiadosti, sťažnosti a potreby

členov, ale aj občanov, ktorí sa zaujímajú o činnosť Komory. Poskytovala sa odborná

pomoc v oblasti stavebníctva a legislatívy. Pre zabezpečenie lepšieho chodu

regionálnej kancelárie bol zakúpený nový počítač a tlačiareň. Kancelária

poskytovala priestor aj pre akcie, ktoré sa uskutočňujú na základe žiadosti

pracovníkov z iných regiónov Komory.

Odborný seminár „Nové požiadavky na zatepľovanie stavieb vyplývajúce z STN 73 0802 zmena 2, z roku
2015 z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti budov Foto: SKSI
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RZ spolupracovalo so Slovenskou stavebnou inšpekciou, Inšpektorátom práce, s

Mestským a Okresným stavebným úradom, ako i s ďalšími mestami a obcami, najmä

v súvislosti s vykonávaním povolania autorizovaných stavebných inžinierov ako aj pri

odsúhlasení projektovej dokumentácie, pri riešení výhrad pracovníkov úradov

k úplnosti a kvalite projektov. Zo strany projektantov nebola v RK evidovaná

sťažnosť.

Naplnila sa aj uzatvorená Dohoda o spolupráci so Spojenou školou v Kremničke a tiež

so Strednou priemyselnou školu J. Murgaša v Banskej Bystrici, kde sme sa podieľali

na vyhodnocovaní najlepšieho študenta školy z odborných predmetov a zúčastnili sa

ukončenia školského roku. Najlepšiemu študentovi bol odovzdaný diplom a finančná

odmena. Členovia výboru ako aj predsedovia odborných sekcií uskutočnili prednášky

na týchto školách a boli prizvaní do skúšobných komisií pri záverečných odborných

skúškach. Členovia nášho Regionálneho združenia sa podieľali aj na činností

volených orgánov SKSI a vystupovali aj ako žiadaní odborníci v médiách.

AKTIVITY REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ SKSI

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

Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bystrica: Zuzana Parobeková
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Odborné podujatia spoluorganizované Úradom SKSI za rok 2015

Dátum Názov podujatia Miesto konania

11.11. – 13. 11. 2015   Stavebné úrady 2015  Vígľaš

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ SKSI

Podujatia organizované Úradom SKSI

Dátum Názov podujatia Miesto konania

19.05.2015 Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2015

Bratislava

Bratislava

12. - 13.03.2015 20. Konferencia STATIKA STAVIEB 2015 Piešťany Piešťany

11. – 13.10.2015 17. konferencia ZAKLADANIE STAVIEB 2015

Stará Lesná

Stará Lesná

19.10.2015

„NOVÉ POŽIADAVKY NA NAVRHOVANIE ETICS Z HĽADISKA 

PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI PRI OBNOVE BUDOV“

Trenčín

20.10.2015 Košice 

28.10.2015 Bratislava

8.12.2015 STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2015/H2 Bratislava

Podujatia spoluorganizované Úradom SKSI (na základe sponzorského príspevku 

z rozpočtu SKSI)
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Dátum Názov podujatia Miesto konania

27.03.2015 Odborný seminár BIM – nástroj pre prípravu a riadenie 

stavebných projektov v rámci veľtrhu CONECO / Racioenergia

2015

Bratislava

05. 06.2015 20. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ 

KARLOVE VARY 

Karlove Vary

23.09.2015 Green Business Breakfast: Ako dosiahnuť 

ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

Bratislava

22.09. - 24.09.2015 XVI. Štiavnické dni Banská Štiavnica

01.10.2015 MODERNÁ STAVBA 2015: nové materiály a technológie, 

pasívny a nízkoenergetický dom

Nitra

08.10. 2015 MODERNÁ STAVBA 2015: nové materiály a technológie, 

pasívny a nízkoenergetický dom

Košice

15.10. 2015 MODERNÁ STAVBA 2015: nové materiály a technológie, 

pasívny a nízkoenergetický dom

Banská Bystrica

22.10.2015 MODERNÁ STAVBA 2015: nové materiály a technológie, 

pasívny a nízkoenergetický dom

Trnava

19.11.2015 MODERNÁ STAVBA 2015: nové materiály a technológie, 

pasívny a nízkoenergetický dom

Bratislava

15.11. – 16.11.2015 10. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Budovy a 
prostredie 2015 – enviBUILD 2015

Bratislava

22.11.2015 1. slovenská BIM konferencia s medzinárodnou účasťou: „BIM -
TEÓRIA VERZUS PRAX"

Bratislava

08.12.2015 Building Information Modeling z pohľadu dopravných stavieb a 
geodézie

Bratislava

Podujatia podporené SKSI (z pozície odborného partnera; mediálneho partnera 
podujatia)

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ SKSI
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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

február 2015 Odborná publikácia: ABC pre získanie odbornej 
spôsobilosti v elektrotechnike

Elektrotechnické zariadenia stavieb

18.03. - 19.03. 2015 42. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia stavieb

25. 03. 2015 22. konferencia „Teória a konštrukcie pozemných 
stavieb - od architekt. návrhu obnovy budov po 
realizáciu" v rámci výstavy CONECO 2015

Pozemné stavby a architektúra

21.05. - 22.05. 2015 Konferencia TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2015, cesta 
k budovám s takmer nulovou spotrebou energie 

Pozemné stavby a architektúra

11.02. - 13.02. 2015 Konferencia Nestmelené a hydraulicky stmelené 
vrstvy vozoviek

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

02.03. - 6.03.2015 Konferencia VYKUROVANIE 2015 Technické vybavenie stavieb

11. 03. 2015 Odborný seminár GEOSYNTETIKA 2015 Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

08.04. -10.04.2015 Konferencia Výstavba a rehabilitácia asfaltových 
vozoviek

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

21. 04. 2015 Odborný seminár ADIABATICKÉ CHLADENIE 2015 Technické vybavenie stavieb

19.05. - 20.05.2015 Konferencia NÍZKOTEPLOTNÉ VYKUROVANIE 2015 Technické vybavenie stavieb

25.05. - 26.05.2015 AKUSTICKÝ SEMINÁR Technické vybavenie stavieb

02.06. - 03.06.2015 Konferencia VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2015 Technické vybavenie stavieb

25. 06. 2015 Konferencia MOBILITA 2015 Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

15. 11. 2015 PANELOVÁ DISKUSIA (súčasťou veľtrhu ELO SYS 2015) Elektrotechnické zariadenia stavieb

04.11. - 5.11.2015 43. konferencia elektrotechnikov Slovenska Elektrotechnické zariadenia stavieb

06.10. - 8.10.2015 Konferencia PITNÁ VODA Vodohospodárske stavby

21.09. - 23.9.2015 Konferencia Bezpečnosť dopravy na pozemných 
komunikáciách

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI SKSI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

18.11. - 20.11.2015 XX. seminár I. Poliačka: Trvalo udržateľný rozvoj cestného 
staviteľstva

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

06.10. - 07.10.2015 Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2015 Technické vybavenie stavieb

15.10. - 16.10.2015 Konferencia SANHYGA 2015 Technické vybavenie stavieb

08.12. - 09.12.2015 Konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2015 Technické vybavenie stavieb

02.12. - 04.12.2015 Konferencia HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV 
a iných objektov inžinierskych stavieb

Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI

Odborné podujatia spoluorganizované Regionálnym združením SKSI

Bratislava
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia
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Regionálne združenie SKSI Bratislava

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia

26.02.2015 Statický štvrtok: Sanácie a zosilňovanie murovaných 
konštrukcií

Statika stavieb

26.03.2015 Statický štvrtok: Stabilita zosuvných svahov (doc. Kopecký) Statika stavieb

14.04.2015 Statický štvrtok: Krátkodobá skúška štíhleho 
železobetónového stĺpa z vysokopevnostného betónu

Statika stavieb

15.04.2015 Odborná diskusia: Okružné križovatky Dopravné stavby, 
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

23.04.2015 Statický štvrtok: Spriahnuté oceľobetónové konštrukcie Statika stavieb

15.05.2015 Statický štvrtok: EN 1990, Basis of structural design 
(Videoseminár v angličtine)

Statika stavieb

04.06.2015 Statický štvrtok: Železobetónové nosné konštrukcie 
vysokých budov v Bratislave (Ing. Bukov)

Statika stavieb

25.06.2015 Statický štvrtok: Nové trendy v navrhovaní detailov 
oceľových a betónových konštrukcií (prezentácia spol. 
Idea RS)

Statika stavieb

24.09.2015 Statický štvrtok: Moderné drevené konštrukcie (doc. 
Sandanus + prezentácia spol. Rothoblaas)

Statika stavieb

26.11.2015 Statický štvrtok: Navrhovanie nosných konštrukcií 
z hliníkových zliatin (prof. Baláž)

Statika stavieb

09.12.2015 Statický štvrtok: Nový výpočtový program Fixperience, 
Návrh kotvenia pre betón a murivo... (prezentácia spol. 
Fischer)

Statika stavieb

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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Regionálne združenie SKSI Košice

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

12.03. - 13.03. 2015 20.konferencia „Statika stavieb 2015" Statika stavieb

18.03. - 19.03. 2015
04.11. - 05.11. 2015

42. konferencia elektrotechnikov Slovenska 
43. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Elektrotechnické zariadenia 
stavieb

26.03. 2015
„Klubový štvrtok statikov": Stabilita zosuvných svahov -
prieskum, stabilitné výpočty a príklady z praxe

Statika stavieb

23.09. - 26.09. 2015 Odborno - tematický zájazd „Maďarsko"
Pozemné stavby a 
architektúra

29.10. 2015
Odborno - prezentačný seminár  „Výpočtový program 
Fixperience - návrh kotvenia pre betón a murivo, 
dodatočne vlepovaná výstuž,..."

Statika stavieb

12.10. - 13.10. 2015 Konferencia „Zakladanie stavieb 2015" Statika stavieb

03.12. 2015
„Bezpečnosť stavieb - zodpovednosť účastníkov 
výstavby"

Statika stavieb

počas celého roka
Klubová činnosť ASI z prešovského kraja - diskusie najmä 
na tému energetických hodnotení, certifikátov a s tým 
súvisiacou legislatívou

Pozemné stavby a 
architektúra

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

12.03. - 13.03.2015 20. konferencia statikov - Statika stavieb 2015 Statika stavieb

12.03.2015 Stretnutie predsedov KOS pre statiku stavieb Statika stavieb

12.05.2015 Odborný seminár určený pre projektantov 

vykurovacích a chladiacich systémov (Certima, s.r.o.)

Technické vybavenie stavieb

09.06.2015 Odborno-prezentačný seminár firmy fischer SK, s.r.o. Statika stavieb

18.09.2015 Odborný seminár určený pre projektantov 

vykurovacích a chladiacich systémov 

Technické vybavenie stavieb

11.10. -13.10.2015 17. konferencia - Zakladanie stavieb 2015 Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Trnava

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

22.01.2015 Poruchy stavieb Statika stavieb
Pozemné stavby a architektúra

19.02.2015 CAD BIM navrhovanie nanotechnológie povrchových 
úprav, stien miestností, stropov pre administratívne 
centrá, kancelárie a obchodné domy. Členská schôdza 
sekcie PS a architektúry.

Pozemné stavby a architektúra 

12.03.2015 Odborný seminár „Vodohospodárskych stavieb a členská 
schôdza".

Vodohospodárske stavby

26.03.2015 Drevené konštrukcie Statika stavieb

14.05.2015 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie 3.ročník

Pozemné stavby a architektúra

21.05.2015 Aktuálna legislatíva v požiarnej bezpečnosti stavieb 
z pohľadu káblových inštalácií,...

Elektrotechnické zariadenia 
stavieb

11.06.2015 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie, 3.ročník. Téma: „Tepelná ochrana 
budov“.

Pozemné stavby a architektúra, 
Vedenie a uskutočňovanie stavieb

03.09.2015 Informatívne stretnutie: „Právna zodpovednosť pri 
výkone činnosti ASI".

Statika stavieb
Pozemné stavby a architektúra
Vodohospodárske 

03.09.2015 Použitie regulačných a vyvažovacích armatúr vo 
vykurovacích sústavách.

Technické vybavenie stavieb

10.09.2015 Použitie geotechnických materiálov v dopravných 
a pozemných stavbách.

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a dopravné 
plánovanie, Pozemné stavby a 
architektúra, Vedenie a 
uskutočňovanie stavieb

19.10.2015 Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska 
protipožiarnej bezpečnosti pri obnove budov.

Pozemné stavby a architektúra

27.11.2015 Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie 3.ročník . Téma „Efektivita a ekonomika 
EHB."

Pozemné stavby a architektúra, 
Vedenie a uskutočňovanie stavieb

10.12.2015 Zasadnutie  sekcie Statika stavieb a statický štvrtok Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Trnava

Administratívna kancelária Trenčín

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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Regionálne združenie SKSI Žilina

Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

26.02.2015 Prezentačný seminár Materiály pre geotechnické konštrukcie 
z produkcie spoločnosti MACCAFERRI CENTRAL EUROPE

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné 
plánovanie

02.03.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 1: Zaťaženia konštrukcií" Pozemné stavby, Statika 
stavieb, Dopravné staby

26.03.2015 Klubové štvrtky statikov „Stabilita zosuvných svahov" Statika stavieb

05.06.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 2: Navrhovanie betónových 
konštrukcií"

Statika stavieb, Pozemné 
stavby

26.06.2015 Odborno-prezentačný seminár  so spoločnosťou HILTI SLOVAKIA 
spol. s.r.o. na tému „Praktická ukážka vŕtania kotiev"

Statika stavieb, Dopravné 
stavby

11.09.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových 
konštrukcií"

Statika stavieb, Dopravné 
stavby

27.10.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 1 a EUROKÓD 3: Oceľové mosty" Statika stavieb, Dopravné 
stavby

24.11.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 1 a EUROKÓD 3: Žeriavové dráhy" Statika stavieb, Dopravné 
stavby

24.11.2015 Prezentačný seminár spoločnosti fischer SK s.r.o. „Nový výpočtový 
program FIXPERIENCE, návrh kotvenia pre betón a murivo, 
dodatočne vlepovaná výstuž, spoje drevených konštrukcií, nové 
trendy v chemickom kotvení

Statika stavieb, Dopravné 
stavby

08.12.2015 Odborný seminár „EUROKÓD 1 a EUROKÓD 3: Pevnosť a stabilita 
škrupinových konštrukcií, OCEĽOVÉ SILÁ A NÁDRŽE"

Statika stavieb

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

13.01.2015 Prezentácia firmy SLOS Elektrotechnické zariadenia stavieb

29.01.2015 Školenie výpočtového programu SICHR Elektrotechnické zariadenia stavieb

10.02.2015 Prezentácia firmy ABB Elektrotechnické zariadenia stavieb

10.03.2015 Prezentácia firmy EPM Elektrobečov Elektrotechnické zariadenia stavieb

25.03.2015 Odborná exkurzia „AMPER 2015" Brno Elektrotechnické zariadenia stavieb

14.04.2015 Odborný seminár „Krátkodobá skúška štíhleho 
železobetónového stĺpa z vysokopevnostného betónu 
pre zlyhanie na stratu stability"

Statika stavieb

14.04.2015 Prezentácia firmy DEHN+SÖHNE GmbH +CO.KG. Elektrotechnické zariadenia stavieb

22.04.2015 Odborný seminár „Navrhovanie a posudzovanie 
geotechnických konštrukcií a vozoviek v programe 
MACSTARS a MACREAD"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

23.04.2015 Odborný seminár „Spriahnuté oceľobetónové 
konštrukcie"

Statika stavieb

12.05.2015 Prezentácia firmy SLOS Elektrotechnické zariadenia stavieb

14.05.2015 Odborná prednáška „Poznatky účastníkov poroty pre 
projektantov pozemných stavieb a architektúry, statiky 
stavieb, stavbyvedúcich a stavebných dozorov z 
vyhodnotenia súťaže STAVBA ROKA 2012,2013,2014" 

Statika stavieb, Pozemné stavby a 
architektúra

21.05.2015 Odborný seminár „Aktuálna legislatíva v požiarnej 
bezpečnosti stavieb z pohľadu káblových inštalácií 
požadované skúšky káblov a s tým súvisiace konkrétne 
konštrukcie káblov"

Elektrotechnické zariadenia stavieb

28.05.2015 Odborná exkurzia MVE Hronská Dúbrava Vodohospodárske stavby

4.06.2015 Odborná prednáška „Skúsenosti autorizovaných 
stavebných inžinierov v stavebných a územných 
konaniach"

Pozemné stavby a architektúra

5.06.2015 Odborný seminár „Eurokód 2 : Navrhovanie betónových 
konštrukcií."

Statika stavieb

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
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Dátum Názov podujatia Krajská odborná sekcia 

09.06.2015 Prezentácia firmy HelpLUX Elektrotechnické zariadenia stavieb

18.06.2015 Odborná prednáška „Pamiatkový zákon a jeho uplatnenie 
pri obnove pamiatok, technologické postupy pri obnove"

Statika stavieb, Pozemné stavby a 
architektúra

19.06.2015 Spoločensko – odborná akcia BaBy guláš 2015 Elektrotechnické zariadenia stavieb

24.06.2015 Odborný seminár „Navrhovanie a posudzovanie 
vystužených konštrukcií cestných komunikácií 
v programe MACREAD"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

08.09.2015 Prezentácia firmy SEZ Krompachy Elektrotechnické zariadenia stavieb

29.09.2015 Odborný seminár „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry 
-TP07/2014"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

13.10.2015 Odborno – prezentačný  seminár „Nový výpočtový 
program FIXPERIENCE, návrh kotvenia pre betón a 
murivo, dodatočne vlepovaná výstuž spoje drevených 
konštrukcií, nové trendy v chemickom kotvení, nová 
rímsová kotva mostov"

Statika stavieb

10.11.2015 Prezentácia firmy TRACON Elektrotechnické zariadenia stavieb

18.11.2015 Odborný seminár „Vedenie, ochrana káblových sietí a 
osvetlenia dopravnej infraštruktúry"

Dopravné stavby, mestské 
inžinierstvo a územné plánovanie

07.12.2015 Odborný seminár „Nové požiadavky na zatepľovanie 
stavieb vyplývajúce  z STN 73 0802 zmena 2, z roku 2015 
z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti budov"

Statika stavieb, Pozemné stavby a 
architektúra

08.12.2015 Prezentácia firmy SCAME-SK Elektrotechnické zariadenia stavieb

16.12.2015 Odborný seminár „Vetranie obytných budov, 
polyfunkčných objektov a objektov terciérnej sféry"

Technické vybavenie stavieb
a Technologické vybavenie stavieb

ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov účtovala v roku 2015 na základe Opatrenia

Ministerstva financií Slovenskej republiky 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, opatrenia z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74 a

opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74.

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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Aktíva SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

AKTÍVA SKSI rok 2015 rok 2014

A. Neobežný majetok 670 945,69 € 656 203,58 €

1. Dlhodobý nehmotný majetok 28 749,99 € 0,00 €

2. Dlhodobý hmotný majetok 642 195,70 € 656 203,58 €

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

B. Obežný majetok 2 423 670,66 € 1 273 078,08 €

1. Zásoby 46 609,01 € 41 480,60 €

2. Dlhodobé pohľadávky 771 182,71 € 0,00 €

3. Krátkodobé pohľadávky 4 321,45 € 6 583,32 €

4. Finančné účty 1 601 557,49 € 1 225 014,16 €

C. Časové rozlíšenie 1 647,43 € 1 584,41 €

MAJETOK SPOLU 3 096 263,78 € 1 930 866,07 €
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Pasíva SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

PASÍVA SKSI rok 2015 rok 2014

A. Vlastné zdroje krytia majetku 1 882 536,86 € 1 650 739,34 €

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 -371 734,81 € -530 454,64 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 231 797,52 € 158 719,83 €

B. Cudzie zdroje 829 504,85 € 249 376,73 €

1. Rezervy 213 488,30 € 200 304,78 €

2. Dlhodobé záväzky 554 125,37 € 2 604,98 €

3. Krátkodobé záväzky 61 891,18 € 46 466,97 €

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

C. Časové rozlíšenie 384 222,07 € 30 750,00 €

VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU 3 096 263,78 € 1 930 866,07 €
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Náklady SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

NÁKLADY SKSI rok 2015 rok 2014

50 Spotrebované nákupy 71 549,59 € 86 151,72 €

51 Služby 287 217,44 € 224 201,36 €

52 Osobné náklady 386 794,08 € 366 195,99 €

53 Dane a poplatky 4 035,47 € 4 151,42 €

54 Ostatné náklady 15 531,48 € 35 080,24 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky 69 637,89 € 84 264,59 €

56 Poskytnuté príspevky 17 213,00 € 23 731,02 €

NÁKLADY SPOLU 851 978,95 € 823 776,34 €

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spotrebované nákupy

Služby

Osobné náklady

Dane a poplatky

Ostatné náklady

Odpisy, predaný majetok a opravné položky

Poskytnuté príspevky

5
0

5
1

5
2

5
3

5
4

5
5

5
6

Náklady SKSI

rok 2015 rok 2014

61



Výnosy SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

VÝNOSY SKSI rok 2015 rok 2014

60 Tržby za vlastné výkony a tovar 309 814,55 € 247 995,30 €

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

62 Aktivácia 5 516,00 € 1 289,81 €

64 Ostatné výnosy 30 348,11 € 8 243,38 €

65 Tržby z predaja a prenájmu majetku 9 115,40 € 2 665,91 €

66 Prijaté príspevky 731 805,90 € 725 051,15 €

69 Dotácie 0,00 € 0,00 €

VÝNOSY SPOLU 1 086 599,96 € 985 245,55 €
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Hospodárenie SKSI

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Výsledok hospodárenia pred zdanením 234 621,01 € 161 469,21 €

59 Daň z príjmov 2 823,49 € 2 749,38 €

Výsledok hospodárenia po zdanení 231 797,52 € 158 719,83 €
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI

Výrok audítora
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PROJEKTY SKSI

ingREeS – vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia

obnoviteľných zdrojov v budovách pre odborníkov v stavebníctve

V marci 2015 komora z pozície lídra v spolupráci s partnerskými organizáciami zo

Slovenska, Česka a Rakúska, odštartovala európsky projekt ingREeS, ktorý prináša

vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov

energie v budovách. Hlavným cieľom projektu je pripraviť vzdelávacie programy a

vyškoliť 700 odborníkov v stavebníctve na Slovensku a v Čechách. Svoje vedomosti

a znalosti v tejto oblasti si budú môcť rozšíriť nielen projektanti, ale aj

stavbyvedúci, odborníci vykonávajúci stavebný dozor a energetickú certifikáciu

budov.

Projekt ingREeS, na ktorý sme získali finančnú podporu z programu Európskej únie,

Horizont 2020, vnáša do systému celoživotného vzdelávania v sektore stavebníctva

na Slovensku kvalitatívnu zmenu determinujúcu zvýšenie efektivity a participácie

na vzdelávacích aktivitách.

Kvalita, profesionalita a kvalifikovanosť

V tomto projekte sa stretávajú profesijné organizácie a zväzy združujúce cieľovú

skupinu projektu s víziou zostavenia rekvalifikačných programov pre odborníkov v

stavebníctve na strednej a vyššej riadiacej úrovni, ktorí budú po absolvovaní

vzdelávacích kurzov disponovať zručnosťami a vedomosťami zodpovedajúcimi

európskym štandardom. Garanciou kvality obsahu vzdelávacích a tréningových

programov je synergia medzinárodných tímov odborníkov podieľajúcich sa na ich

príprave. Know-how popredných slovenských a českých expertov pôsobiacich na

akademickej pôde či v praxi podporené a obohatené odbornými poznatkami

a osvedčenými vzdelávacími postupmi z Rakúska tvorí bázu vzdelávania ingREeS.

Účastníci našich vzdelávacích programov sa stanú plne kvalifikovanými v oblasti

energetickej efektivity a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov v budovách.

Aktuálnosť a funkčnosť

Jednou z priorít komory je zabezpečiť funkčnosť a aktuálnosť pripravovaného

vzdelávania, ktoré by malo zodpovedať novodobým požiadavkám stavebného

sektora a očakávaniam dnešnej Európy. Preto sme sa rozhodli do ingREeS

tréningových programov zaradiť napríklad aj vzdelávací modul BIM. Vzhľadom na

zahraničnú prax, ktorá hovorí o tom, že BIM môže byť pri verejných zákazkách v

stavebníctve skutočne požadovaná už i dnes, ingREeS predpripraví slovenských

stavbárov i na tento revolučný spôsob komunikácie pri príprave, realizácii a správe

budov.
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Efektívnosť a dostupnosť

Našou snahou je tiež vzdelávať efektívne a sprístupniť ďalšie vzdelávanie všetkým,

ktorým záleží na svojom profesijnom raste. Komora postaví gro vzdelávacích

programov na e-learningu (elektronické vzdelávanie) - najmodernejšom spôsobe

vzdelávania za pomoci informačných technológií. Vďaka e-learningu, ktorý je

efektívnym prostriedkom na výmenu cenných informácií na diaľku, budú

vzdelávacie kurzy finančne a časovo dostupné pre každého. Naši členovia si budú

môcť zvyšovať svoju kvalifikáciu priamo z pohodlia domova.

Prestíž a utilitárnosť

Výstupom projektu bude aj databáza top certifikovaných odborníkov v oblasti

energetickej efektívnosti a využiteľnosti obnoviteľných zdrojov, ktorá bude plniť

nielen evidenčnú funkciu, ale stane sa aj referenčným nástrojom. Preškolení

slovenskí a českí odborníci sa tak budú môcť zviditeľniť a preukázať svoju

odbornosť, kvalifikáciu, ako aj záujem o kontinuálne vzdelávanie a profesijný rast.

Zamestnávatelia, firmy, štátne a verejné orgány a odborná i laická verejnosť si

budú môcť pomocou ingREeS databázy veľmi rýchlo a ľahko vyhľadať top

odborníkov v oblasti energetickej efektívnosti obnoviteľných zdrojov v budovách

na Slovensku a v Česku. SKSI plánuje prepojiť ingREeS databázu s novým

Informačným systémom SKSI.

Udržateľnosť

Heslom projektu je i udržateľnosť. Víziou partnerov je v rámci projektu ingREeS

vybudovať udržateľný systém ďalšieho vzdelávania a kvalifikácie. Komora plánuje

pokračovať vo vzdelávaní odborníkov v tejto oblasti aj po skočení projektu a

zaradiť tieto školenia do systému celoživotného vzdelávania svojich členov, ako aj

ostatných odborníkov v stavebníctve.

Dôležitosť a návratnosť

K dialógu vedenému v rámci projektu sú prizvané i štátne, verejné a profesijné

inštitúcie a organizácie a firmy pôsobiace v oblasti energetickej efektívnosti a

využitia obnoviteľných zdrojov v budovách, aby spoločne prerokovali vhodné

podporné finančné a regulačné opatrenia, ktoré presvedčia zamestnávateľov a

malé a stredné podniky v stavebnom sektore o dôležitosti a návratnosti investícií

vynaložených do systematického ďalšieho vzdelávania svojich zamestnancov.

Zároveň budeme hľadať aj opatrenia na stimuláciu dopytu po službách a práci

vysokokvalifikovaných odborníkov v stavebníctve, čo sa podľa našich očakávaní v

konečnom dôsledku prejaví i zvýšením kvality stavieb na Slovensku a v Českej

republike.
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Základné informácie o projekte ingREeS

Názov projektu:

„Nastavenie kvalifikácie a systému ďalšieho vzdelávania a výcviku odborníkov na

strednej a vyššej riadiacej úrovni v oblasti energetickej efektívnosti a využívania

obnoviteľných zdrojov energie v budovách – ingREeS“

„Setting up Qualification and Continuing Education and Training Scheme for

Middle and Senior Level Professionals on Energy Efficiency and Use of Renewable

Energy Sources in Buildings — ingREeS“

Partneri projektu:

Slovenská komora stavebných inžinierov (SK) - koordinátor projektu

Stavebná fakulta STU v Bratislave (SK)

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (SK)

Národný ústav celoživotného vzdelávania (SK)

ViaEuropa Competence Centre, s.r.o. (SK)

Universität für Bodenkultur Wien (AT)

Technische Universität Graz (AT)

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České republice (CZ)

SEVEn - Středisko pro efektivní využívání energie o.p.s. (CZ)

Rozpočet projektu: Začiatok projektu: Trvanie projektu:         

1 399 622 72 € 1. marec 2015              36 mesiacov

Program EÚ:                         

Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie

Kontaktné informácie:

ingrees@sksi.sk

www.ingrees.eu

Tento projekt získal finančné prostriedky z programu Európskej 

únie pre výskum a inovácie Horizont 2020 na základe Dohody o 

grante č. 649925- ingREeS
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Nová databáza SKSI

Rok 2015 sa stal pre Slovenskú komoru stavebných inžinierov prelomovým rokom

z pohľadu digitalizácie svojej činnosti. Po deväť mesačnom úsilí sa nám podarilo

spustiť srdce informačných systémov komory a to novú databázu oprávnených osôb

a členov komory. V porovnaní s inými verejnými databázovými systémami sme

úspešne implementovali vytvorenie interného portálu, ktorý má viac ako 25 tisíc

evidovaných odborne spôsobilých osôb. Rovnako sa podarilo spustiť jeho verejné

rozhranie, kde si každý občan Slovenskej republiky vie zistiť a overiť údaje, ktoré

má komora povinnosť evidovať a zverejňovať v zoznamoch v zmysle zákona

č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Aj vďaka tejto implementácii sa

budeme vedieť posunúť k lepšiemu

poskytovaniu niektorých on-line

služieb. Napriek rezervám pri

revidovaní informácií pôvodných

databáz sa nám v roku 2015 podarilo

zlepšiť komunikáciu s členmi

komory a spresniť kvalitu

evidovaných údajov. Veríme, že toto

úsilie prinesie z dlhodobého pohľadu

lepší progres služieb a posunie ich

do inej dimenzie 21. storočia,

v ktorej by sa mali zjednodušovať

procesy bezpečného prístupu

k informáciám a súčasne skracovať

lehoty na vybavovanie jednotlivých služieb poskytovaných komorou. Naším

spoločným cieľom a logickým krokom bude v ďalších rokoch vytvoriť takú

informačnú architektúru komory, ktorá zlepší nielen kvalitu zoznamov a evidencií,

ale vytvorí zázemie pre nadstavbové systémy napríklad v oblasti získavania

odbornej spôsobilosti, skúšok, vzdelávacích materiálov, e-shopu, poistenia alebo

prístupov k normám, komorovej mailovej schránke, členskej a osobnej zóne alebo

heslám.
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Mýtna 29

811 07 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 02/5249 5042

Fax: 02/5244 4093
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