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PRÍHOVOR PREDSEDU SKSI

Vážené dámy, vážení páni,
volebný rok 2016 priniesol viacero výziev a bol aktívnym
rokom pre SKSI. Prioritou bola opäť kvalita služieb
poskytovaných členom komory a nastavenie kvalitnejších
podmienok pre existenciu našej profesie s cieľom zvyšovania
kvality projektov a tým aj kvality realizovaných stavieb.

Vladimír Benko, predseda SKSI

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo v máji 2016, dostali
opäť dôveru predseda aj podpredsedovia SKSI, čím mohli
pokračovať začaté aktivity v rozvoji SKSI. Na druhej strane
je to o to väčšia zodpovednosť priniesť niečo nové
a progresívne pre SKSI.
Úspešné fungovanie databázy, cezhraničná realizácia
projektu ingREeS v oblasti vzdelávania, rozvoj partnerstiev
s inými organizáciami, rozširovanie aktivít v oblasti
zviditeľňovania SKSI a jej členov poukazujú na správny smer.
Po ďalšom úspešnom roku, ako predseda SKSI, môžem
potvrdiť, že je to zásluha vynikajúceho tímu kolegov
z predstavenstva, volených orgánov SKSI, zamestnancov
a aktívnych členov našej komory.
Každá stavovská organizácia a jej aktivity sú odrazom svojej
členskej základne. Základňu SKSI tvoríme my - autorizovaní
inžinieri a dobrovoľní členovia. Preto by sme mali aj my
aktívne prispievať k zviditeľňovaniu a rozvoju našej profesie
a SKSI a tým si zabezpečiť nasledovníkov z radov mladých
ľudí.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE

O komore
Sme
inštitúcia
s
dlhoročnou
a bohatou históriou, nástupnícka
organizácia
Inžinierskej
komory,
ktorá bola založená už v roku 1913.
SKSI je samosprávnou stavovskou
organizáciou, ktorá k 31.12.2016
združovala
4918
autorizovaných
stavebných
inžinierov
a
963
dobrovoľných
členov
(fyzické
a právnické osoby).
Základné princípy, ktorými sa SKSI
riadi pri svojej činnosti je kvalita,
podpora, ochrana a česť.

Foto: SKSI

Uvedené piliere sa následne premietajú
do výkonu jej činnosti v jednotlivých
spravovaných oblastiach:
dohliada na kvalitu technickej úrovne
v
oblasti
projektovania,
riadenia
a realizácie stavieb
podporuje práva inžinierov a ich
profesijné,
sociálne
a
hospodárske
záujmy, a chráni ich stavovskú česť
chráni verejné záujmy v oblasti
územného plánovania, projektovania,
výstavby, ako aj oprávnené záujmy
spoločností.
Sme členom Európskej rady inžinierskych
komôr ECEC (www.ecec.net) a Európskej
rady
stavebných
inžinierov
ECCE
(www.ecceengineers.eu).

Sídlo Úradu SKSI v Bratislave

Foto: SKSI
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SKSI organizuje a vykonáva autorizačné skúšky, skúšky odbornej spôsobilosti
pre výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor a pre energetickú certifikáciu
budov. Zároveň 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.

Slávnostný sľub nových autorizovaných inžinierov, Bratislava

Foto: SKSI

Na lokálnej úrovni aktívne spolupracujeme s verejným aj súkromným sektorom.
Na medzinárodnej úrovni vyvíjame činnosti v spolupráci s inštitúciami Európskej
únie a s partnerskými organizáciami v zahraničí. Zapájame sa do činnosti
vedeckých a vzdelávacích inštitúcií a úspešne komunikujeme s firmami
pôsobiacimi v stavebníctve.
V rámci celoživotného vzdelávania a pre odborníkov v oblasti stavebníctva
organizujeme odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov.
Súčasťou vzdelávacích aktivít sú aj semináre ku skúškam. Podporujeme stredné
a vysoké školstvo na Slovensku za účelom zvýšenia kvality a hlavne počtu
študujúcich v odboroch prislúchajúcich k stavebníctvu.
Vydávaním odborných publikácií, organizovaním konferencií, odborných
seminárov, workshopov vykonávame osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť
propagujúcu profesiu inžiniera v stavebníctve.

7

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O KOMORE

Volené orgány SKSI zvolené Valným zhromaždením dňa 31.mája 2016
Predstavenstvo SKSI
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda
Ing. Ján Petržala – 1. podpredseda
Ing. Anton Vyskoč - podpredseda
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Ján Jakubov
Ing. František Kinčeš
Ing. František Lužica
Ing. Andrej Marcík
Ing. Otto Tokár
Ing. Boris Vrábel, PhD.
Ing. Vladimír Vránsky
Autorizačná komisia SKSI
Ing. Marián Slosarčík - predseda
Ing. Miloš Kedrovič - podpredseda
Ing. Jozef Antol
Ing. Bohumil Bohunický
doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Ing. Karol Dobosz
JUDr. Lucia Žáková Falbová
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

Dozorná rada SKSI
Ing. Adolf Lunev – predseda
Ing. Imrich Bekeč – podpredseda
Ing. Peter Gemeran
Ing. Stanislav Chmelo
Ing. Štefan Kolcun, CSc.
Ing. Július Mrva
Ing. Ján Semančák

Etická rada SKSI
Ing. Veronika Tokárová - predseda
Ing. Miroslav Hrivík– podpredseda
Ing. Anna Juhos
Ing. Peter Kopaj
Ing. Peter Macháč
Ing. Elena Majerová
Ing. Tibor Petrík

Disciplinárna komisia SKSI
Ing. Vladimír Hanzel – predseda
Ing. Bohumil Heis - podpredseda
Ing. Marián Ďurica
Ing. Martin Hromják
Ing. Martin Kozák
Ing. Marian Kubiš
Ing. Ivana Šubjaková
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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. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva

Ing. František KINČEŠ
člen Predstavenstva

Ing. Andrej MARCÍK
člen Predstavenstva

Ing. Otto TOKÁR
člen Predstavenstva

Ing. Boris VRÁBEL, PhD.
člen Predstavenstva

Ing. František LUŽICA
člen Predstavenstva

Ing. Vladimír VRÁNSKY
člen Predstavenstva
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Slovenské odborné sekcie SKSI
Odborné sekcie komory združujú členov SKSI na základe ich odbornej príslušnosti,
sú zodpovedné za prípravu celoživotného vzdelávania pre autorizovaných inžinierov
a ostatných členov SKSI, spolupodieľajú sa na propagovaní členov SKSI - 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.
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
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Zamestnanci Úradu SKSI
Úrad SKSI zabezpečuje na základe odsúhlasených projektov v predstavenstve
dlhodobý rozvoj SKSI. Zároveň administratívne pokrýva chod komory,
komunikáciu s členmi SKSI a vyvíja aktivity smerom k štátnej, verejnej
a súkromnej sfére, tak aby boli chránené záujmy členov.

riaditeľ Úradu SKSI:
neobsadené, zastupoval predseda SKSI
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.

Sekretariát Úradu SKSI:
Alžbeta VOLEKOVÁ

Ekonomická a mzdová agenda:
Ing. Ján FUKAS

Ekonomická a mzdová agenda, tlač
noriem STN:
Ing. Roman ŠÚŇ

Autorizácia, sťažnosti, semináre:
Ing. Mária OLŠAKOVSKÁ

Zahraničné vzťahy a vzdelávanie:
Mgr. Linda ZATKALÍKOVÁ

Databázy a uznávanie odborných
kvalifikácií:
Lucia SOPKOVÁ

Tlačová hovorkyňa a samostatná
referentka pre styk s verejnosťou:
Mgr. Zuzana SLOBODNÍKOVÁ
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Zamestnanci Regionálnych kancelárií SKSI

Regionálne kancelárie zabezpečujú úzky kontakt s členmi SKSI, spolupracujú
s Úradom na projektoch, sú prvým kontaktom s potencionálnymi členmi a
uchádzačmi o skúšky odbornej spôsobilosti, sú školiace miesta pre skúšky,
semináre a odborno-prezentačné semináre. Zároveň sú kancelárskymi priestormi
pre potreby RZ SKSI.

Mgr. Lucia PÁCHNIKOVÁ
Regionálna kancelária
Bratislava

Andrea SAUER
Regionálna kancelária
Bratislava

Jarmila KOMŇAŤANOVÁ, DiS.
Regionálna kancelária
Trnava

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
Administratívna kancelária
Trenčín

Ing. Ľubica POKORNÁ
Regionálna kancelária
Žilina

Zuzana PAROBEKOVÁ
Regionálna kancelária
Banská Bystrica

Ing. Janka PASTOROVÁ
Regionálna kancelária
Košice

12

ČLENOVIA SKSI

Porovnanie počtu členov za roky 2015 a 2016
Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31.12.2015
Autorizovaní inžinieri

4843

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

306

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

487

SPOLU:

5636

Autorizovaní
inžinieri
Dobrovoľní členovia
- fyzické osoby
Dobrovoľní členovia
- právnické osoby

Počet členov podľa typu členstva SKSI k 31.12.2016
Autorizovaní inžinieri

4918

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

406

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

557

SPOLU:

5881

Autorizovaní inžinieri

Dobrovoľní členovia fyzické osoby
Dobrovoľní členovia právnické osoby
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Autorizovaní inžinieri
v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2016

Regionálne združenia SKSI

Bratislava

Trnava

Žilina

Banská
Bystrica

Košice

SPOLU

Počet autorizovaných
inžinierov

1422

1183

626

426

1261

4918

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 31.12.2016

Regionálne združenia Bratislava Trnava
SKSI

Dobrovoľní členovia –
fyzické osoby

152

89

Žilina

55

Banská Košice SPOLU
Bystrica

39

71

406

RZ SKSI Bratislava
RZ SKSI Trnava
RZ SKSI Žilina
RZ SKSI Banská Bystrica
RZ SKSI Košice
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Dobrovoľní členovia - právnické osoby
v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2016

Regionálne združenia SKSI

Bratislava

Trnava

Žilina

Banská
Bystrica

Košice

SPOLU

Dobrovoľní členovia právnické osoby

205

123

76

42

111

557

RZ SKSI Bratislava
RZ SKSI Trnava
RZ SKSI Žilina
RZ SKSI Banská Bystrica

RZ SKSI Košice
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Autorizovaní inžinieri – podľa počtu získaných autorizačných
kategórií v jednotlivých regiónoch k 31.12.2016

Región SKSI

Bratislava

Trnava

Žilina

Banská
Bystrica

Košice

SPOLU

A1, A2 - Komplexné architektonické
a inžinierske služby

576

406

185

140

459

1766

I1 – Inžinier pre konštrukcie pozemných
stavieb

170

223

114

80

230

817

I2 - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych
stavieb

220

95

109

67

153

644

I3 - Inžinier pre statiku stavieb

339

195

137

63

185

919

I4 - Inžinier pre technické, technologické
a energetické vybavenie stavieb

668

718

272

234

818

2710

1973

1637

817

584

1845

6856

Kategórie autorizácie (pozn. nejde o
počet osôb - autorizovaných inžinierov)

SPOLU:

Počet hosťujúcich osôb za rok 2016
Autorizovaní stavební inžinieri
Stavbyvedúci a Stavebný dozor

124 osôb
39 osôb

Spolu za rok 2016 - 163 hosťujúcich osôb
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ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2016

SPRÁVA PREDSEDU SKSI O ČINNOSTI
Činnosť v oblasti legislatívy:
nový stavebný zákon a súvisiace vyhlášky, zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
Aj rok 2016 prebiehal v diskusiách o návrhu nového stavebného zákona, alebo novela
stavebného zákona. Zároveň sa riešili vzniknuté problémy z oznamovacej povinnosti
voči Sociálnej poisťovni do 15 dní hlásiť zmeny spojené 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.
Stále viac sa ukazuje, že je potrebné zavedenie elektronického zoznamu
autorizovaných osôb ako neoddeliteľnej súčasti pripravovaného elektronického
stavebného konania eSTAK. Potenciálna aplikácia databázy 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
databázu autorizovaných inžinierov a oprávnených osôb SKSI, ktorá je po technickej
stránke schopná samostatne spĺňať uvedené úlohy, prípadne napojiť sa na RPO
(Register právnických osôb), ako aj napojiť sa na informačný systém eSTAKu po jeho
zavedení.
Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory:
Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva, publikačná činnosť, konferencia
Stavebné úrady, Stavba roka, Newsletter SKSI
V poslednom období si široká odborná, ale i laická verejnosť začala uvedomovať
vážnosť a nezastupiteľnosť povolania autorizovaného inžiniera v krajine. Mediálny
tlak na zmeny bude z dlhodobého hľadiska narastať a je potrebné, aby zmeny, ktoré
bude treba urobiť, zabezpečili odstránenie nedostatkov, ktoré dovoľujú nekvalitu
stavieb. 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.
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ČINNOSŤ SKSI V ROKU 2016
V roku 2016 SKSI opäť organizovala konferenciu 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. 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
Ak sa človek chce vyrovnať so zmenami na trhu, rastúcou konkurenciou a v zmenách
charakteru práce, musí sa učiť celý život. Práve preto je veľmi dôležitý efektívny
systém ďalšieho odborného vzdelávania. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť
a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.
Celoživotné vzdelávanie by malo byť prirodzenou súčasťou profesijného života
každého autorizovaného inžiniera. Okrem zabezpečovania prípravných seminárov
ku skúškam, sme sa aj v roku 2016, či už za organizačnej podpory Úradu, alebo
regionálnych kancelárií SKSI, snažili pripraviť odborné semináre a podujatia
z rôznych oblastí stavebníctva. SKSI dbá o kvalitu, aktuálnosť podujatia a pri hľadaní
tém sme sa snažili reagovať i na Vaše potreby.
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Základ celoživotného vzdelávania v SKSI bude tvoriť eLearning, pomocou ktorého sa
budú členovia môcť vzdelávať v rôznych okruhoch tém a bude obsahovať najnovšie
odborné informácie a zároveň aj testovací systém na kontrolu vedomostí.

Komora sa prezentuje i prostredníctvom publikačnej činnosti. Participuje
na vydávaní kníh a odborných slovníkov, na ktoré majú potom členovia zľavu.
Okrem vyššie uvedeného, je SKSI spoluorganizátorom a finančne podporujeme stále
pribúdajúci počet odborných konferencií a seminárov partnerských organizácií
pôsobiacich v stavebnom sektore.

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
Ďalší rok prevádzky Informačného portálu/databáza SKSI priniesol opäť zníženie
administratívnej záťaže a zrýchlenie procesov. Neustále sa snažíme zlepšiť a dopĺňať
online formuláre, aby procesy boli jednoduchšie a časovo nenáročné. Nová databáza
prispela k rýchlemu a jednoduchému overovaniu autorizovaných inžinierov a odborne
spôsobilých osôb a jej online napojenie je garanciou aktuálnosti údajov. SKSI sa snaží
zapojiť do elektronizácie štátnej a verejnej správy v rámci pripravovaného
informačného systému elektronického stavebného konania eSTAK.
Službu STN – online a poskytovanie elektronického prístupu ku všetkým normám
a za výhodných podmienok aj fakultatívnej tlače sa SKSI podarilo udržať pre členov
aj naďalej. Jedinou podmienkou využívania tejto výhody je uhradený základný
členský príspevok. Od roku 2017 nastanú zmeny v online poskytovaní STN, na ktoré
bude SKSI reagovať.

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
emailové adresy) na základe kategórie autorizácie. Každý člen má okrem aktuálnych
čísel časopisu aj prístup do archívu časopisov starších ako 1 rok vo formáte PDF
bez časového obmedzenia. Prostredníctvom odbornej sekcie Elektrotechnické
zariadenia stavieb bola zabezpečená obdobná spolupráca s vydavateľstvom HMH,
s.r.o, na základe ktorej členovia tejto sekcie odoberajú časopis ATP Journal.
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SKSI neustále rokuje, vytvára nové partnerstvá a pracuje na zabezpečení zliav na
rôznych odborných podujatiach, zakúpení publikácií, softvérových produktov a iných
vhodných produktov a služieb, ktoré vedia členovia SKSI využiť pri svojej odbornej
činnosti.

Začiatkom roka 2016 zrealizovala komora výber nového makléra pre poistenie členov
SKSI cez Rámcovú zmluvu pre poistné obdobie od 01. 04. 2016 do 31. 03. 2017.
Novým poistným maklérom sa stala firma Respect Slovakia s.r.o., ktorá patrí medzi
významných poisťovacích maklérov na Slovensku. Poistenie pre členov SKSI je
zabezpečené cez poisťovne Allianz a Wüstenrot.
Regionálne združenia SKSI a Úrad komory:
stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení SKSI, aktivity Úradu SKSI
Vďaka pravidelným stretnutiam s predsedami výborov regionálnych združení
a volenými orgánmi 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.
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, ako výkonný orgán Slovenskej komory stavebných inžinierov,
v prvom roku tohto volebného obdobia pracovala v zložení: Ing. Jozef Antol, Ing.
Bohumil Bohunický, doc. Ing. Michal Božík, PhD., Ing. Karol Dobosz, 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 Falbová.
Na svojom prvom zasadnutí bol za predsedu komisie zvolený Ing. Marián Slosarčík
a za podpredsedu Ing. Miloš Kedrovič. Zloženie Autorizačnej komisie, z hľadiska
počtu členov ako aj jej odborného profesijného zastúpenia, zodpovedá
požiadavkám a kritériám Štatútu SKSI.
V roku 2016 sa členovia komisie stretli na piatich zasadnutiach. Termíny zasadnutí
Autorizačnej komisie korešpondovali s termínovou štruktúrou práce všetkých
orgánov Komory.
Na rokovania Autorizačnej komisie boli pravidelne prizývaní: predseda SKSI prof.
Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Skúšobnej komisie SKSI prof. Ing.
Anton Puškár, PhD., a za Úrad Komory Ing. Mária Olšakovská, ktorá vedie celú
agendu Autorizačnej komisie.
Rozsah činnosti a povinností Autorizačnej komisie sú stanovené Štatútom SKSI.
Programová náplň jednotlivých zasadnutí komisie sa týkala predovšetkým
autorizácie a výkonu povolania autorizovaných inžinierov (ďalej len „AI“).
Predmetom každého zasadnutia Autorizačnej komisie boli posudzovania žiadostí
uchádzačov o autorizáciu, 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; priebežne sa vybavovali
žiadosti záujemcov o hosťovanie na Slovensku.
Autorizačná komisia sa ďalej na svojich pracovných rokovaniach venovala viacerým
problematikám, najmä: rozsahu a obsahu činnosti a oprávnení v rámci jednotlivých
kategórií; problematike kritérií posudzovania komplexnosti AI;
priebehu
a poznatkom získaným z autorizačných skúšok; odvolaniam neúspešných
uchádzačov; v spolupráci s predsedom Skúšobnej komisie usmerneniam
pre skúšobné senáty; postupom pri skúškach; žiadostiam o odborné stanoviská
a sťažnostiam autorizovaných inžinierov; postupom pri praktickom výkone činnosti
Autorizačnej komisie; neplatičom; úplnosti Zoznamu AI a údajov vedených v tomto
zozname; registru hosťujúcich inžinierov atď.
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S cieľom zvyšovania kvality procesu autorizácie nemalá časť časového priestoru
činnosti komisie bola venovaná príprave a zabezpečeniu podmienok na realizáciu
písomnej časti autorizačných skúšok elektronickou formou.
Počas r. 2016 Autorizačná komisia prijala žiadosti od 210 uchádzačov o autorizačnú
skúšku a túto skúšku úspešne absolvovalo a získalo oprávnenie na projektovú činnosť
143 autorizovaných inžinierov. Ďalej bolo prijatých a kladne vybavených zo
zahraničia 124 žiadostí o hosťovanie a 6 žiadostí o usadenie na našom projektovom
trhu.

Predseda Autorizačnej komisie SKSI: Ing. Marián Slosarčík
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Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI
Disciplinárna komisia SKSI (ďalej „DK“) pracovala ako 7-členná v zložení, v ktorom
bola zvolená na Valnom zhromaždení SKSI dňa 28. mája 2016: Ing. Marián Ďurica,
Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Bohumil Heis, Ing. Martin Hromják, Ing. Martin Kozák,
Ing. Marian Kubiš, Ing. Ivana Šubjaková. Na prvom zasadnutí komisie dňa 24. 6. 2016
bol za jej predsedu zvolený Ing. Vladimír Hanzel a za podpredsedu Ing. Bohumil
Heis. Členovia boli oboznámení s činnosťou predchádzajúcej komisie, so stavom
sťažností a od Úradu SKSI im bol doručený zoznam riešených sťažností.
Členovia Disciplinárnej komisie mali počas roku 2016 len jedno zasadnutie,
vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase nevznikol opodstatnený dôvod na začatie
disciplinárneho konania. Predseda Disciplinárnej komisie analyzoval stav súčasne
platného disciplinárneho poriadku a konštatoval, že je nevyhnutné konkrétnejšie
definovať, čo je "závažné porušenie povinnosti člena SKSI". Agenda disciplinárnej
komisie je archivovaná na úrade SKSI v súlade s vnútornými poriadkami SKSI.

Predseda Disciplinárnej komisie SKSI: Ing. Vladimír Hanzel
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Správa z činnosti Etickej rady SKSI
Etická rada SKSI (ďalej ER) bola zvolená Valným zhromaždením SKSI dňa 28.5.2016.
Činnosť ER bola započatá na prvom zasadnutí konanom dňa 24. júna 2016
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. Miroslav Hrivík, Ing. Anna
Juhos, Ing. Peter Kopaj, Ing. Peter Macháč, Ing. Elena Majerová, Ing. Tibor Petrík a
Ing. Veronika Tokárová zvolila na nasledujúce obdobie do funkcie predsedníčku Ing.
Veroniku Tokárovú a do funkcie podpredsedu Ing. Miroslava Hrivíka.
Boli taktiež spresnené princípy práce ER pri prerokovávaní podnetov a sťažností
v súlade so "Zásadami SKSI pri vybavovaní sťažností a podnetov" z 22.apríla 2016.
Predseda etickej rady po obdržaní žiadosti o riešenie sťažnosti v priebehu 10 dní
v spolupráci s členmi Etickej rady sťažnosť preskúma v súlade s Etickým poriadkom.
Etická rada môže prerokovať sťažnosť so sťažovateľom a s dotknutými osobami
s cieľom vyjasniť príčiny sťažnosti, prípadne požiada o doplnenie sťažnosti alebo
o vyjadrenie dotknutých osôb, alebo sa môže pokúsiť o zmier.

Správu o prerokovaní a rozhodnutí o sťažnosti odošle písomne predseda Etickej rady
na Úrad komory do 14 dní od doručenia sťažnosti.
Predsedníčka Etickej rady SKSI: Ing. Veronika Tokárová
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Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2016
V roku 2016 prijala Slovenská komora stavebných inžinierov 18 nových podnetov
a sťažností, z toho 14 bolo na autorizovaných inžinierov – fyzické osoby, ale aj ich
právnické osoby, 4 podnety boli voči oprávneným osobám na výkon činnosti
stavbyvedúceho alebo stavebný dozor; osem nedoriešených sťažností na oprávnené
osoby sa prenieslo z roku 2015. Okrem týchto sťažností bolo doručených 13 rôznych
podaní, najmä vo veci podozrenia zo zneužitia a falšovania dokladov, porušenia
autorských práv a pod. Väčšina sťažovateľov nepatrili medzi členov komory, ale
riešili sa aj podnety zo strany autorizovaného inžiniera alebo dobrovoľného člena.
Najčastejšími dôvodmi podania sťažností a podnetov na autorizovaných inžinierov
bolo overenie správnosti odborných posudkov alebo projektov vypracovaných
inžiniermi; podozrenie z nedodržiavania vnútorných poriadkov SKSI – porušenie
Etického poriadku; vypracovanie posudku napriek vyčiarknutiu zo zoznamu
autorizovaných inžinierov alebo vypracovanie projektovej dokumentácie nad rámec
svojho oprávnenia; preskúmanie postupov inžinierov a overenie ich súladu
s právnymi a technickými predpismi; neetické správanie medzi inžiniermi;
prispôsobovanie záverov posudku na základe požiadavky objednávateľa; porušovanie
autorských práv a plagiátorstvo; žiadosť o mediáciu.
Sťažnosti na osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor boli
zamerané najmä na preverenie postupu prác a posúdenie odbornosti pri výkone
týchto činností; neplnenie si povinností odborne spôsobilých osôb; vedomé
porušovanie a zneužívanie právomocí.
Z 13 doručených podaní, ktoré nesúviseli so sťažnosťami na odbornosť alebo
porušenie etických pravidiel oprávnených osôb, prevládali podozrenia z falšovania
pečiatok a osvedčení na činnosti stavbyvedúceho alebo stavebný dozor; zneužitie
autorizačnej pečiatky našich inžinierov; podozrenie z falšovania výkresov.
Zapojenie Disciplinárnej komisie nebolo žiaduce ani v jednom prípade sťažností
na členov komory, keďže sa nepreukázali opodstatnené dôvody na začatie
disciplinárneho konania. Viaceré podania boli tiež uzavreté z dôvodu, že nešlo
o členov Komory a nevzťahuje sa na nich Etický a Disciplinárny poriadok SKSI, alebo
sa pri preskúmavaní zistilo, že Komora nemá náležité kompetencie na ich
vyriešenie.
Zo sťažností, ktoré boli postúpené Etickej rade SKSI (zvolenej 28. mája 2016 Valnom
zhromaždení SKSI) s cieľom preskúmania postupov autorizovaných inžinierov
pri podozrení z porušenia Etického poriadku komory, ako aj overenia dodržania
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Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2016
odborných a etických pravidiel pri zhotovení projektovej dokumentácie, sa
v jednom prípade nepotvrdila jej opodstatnenosť, keďže sa nezistilo porušenie
Etického poriadku SKSI; v druhom prípade bol inžinier vyzvaný na odstránenie
nedostatku prepracovaním posudku podľa platných technických predpisov; a aj
v ďalšom prípade bol inžinier upozornený na nedostatok s poučením vyvarovať sa ho
v budúcnosti.
Aj v roku 2016 z poverenia Predstavenstva Komory zastával funkciu koordinátora
určenia postupov pri riešeniach týchto podnetov a sťažností Ing. Anton Vyskoč,
podpredseda SKSI. Väčšina sťažností si pri ich posudzovaní vyžadovali aj úzku
spoluprácu s právnikom. Šesť sťažností sa odložilo vzhľadom na zdĺhavejšie riešenie
do ďalšieho roku, ostatné podnety a sťažnosti boli uzavreté.

Spracovali: Ing. Anton Vyskoč, Ing. Mária Olšakovská
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Regionálne združenie SKSI Bratislava
Počet členov k 31.12.2016: 1778
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Bratislava:
budova Úradu SKSI
Mýtna 29
810 07 Bratislava
Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Anton Vyskoč
Ing. František Kinčeš
Ing. Otto Tokár
doc. Ing. Michal Božík, PhD.
Ing. Miloš Červenka
Ing. Peter Gemeran
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Peter Hluch
Ing. Norbert Jókay
Ing. Ľuboš Kocka
Ing. Karol Kolada
Ing. Andrej Marcík
prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Daniel Tarča
Ing. Ján Tomko

predseda
podpredseda
podpredseda

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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Výbor Regionálneho združenia (ďalej len RZ) SKSI Bratislava v roku 2016 zasadal
3-krát.
RZ SKSI Bratislava je rozlohou síce najmenším, ale 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 2016 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 členov
Komory - autorizovaných stavebných inžinierov, ako aj pre nečlenov Komory,
odborníkov v oblasti stavebníctva; najaktívnejšou odbornou sekciou sú tradične
statici, ktorí organizujú tzv. statické štvrtky, zamerané na aktuálnu odbornú
termatiku, sa v roku 2016 konali celkom 6-krát
RZ 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.

CONECO 2016 (6. – 9.4.2016) – Inžiniersky dom SKSI

23. konferencia Tepelná ochrana budov (6.4.2016), v rámci výstavy

CONECO 2016
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RZ SKSI Bratislava aj v roku 2016 finančne podporilo formou sponzorských príspevkov
viaceré odborné podujatia, akými sú semináre, konferencie a panelové diskusie,
na ktorých sa v hojnom počte zúčastňujú aj členovia Komory.
Povinnosti a úlohy členov Výboru RZ SKSI Bratislava sú úzko prepojené s regionálnou
kanceláriou (RK), ktorá zabezpečuje plynulý priebeh odborných seminár a odborných
skúšok.
RK SKSI Bratislava organizačne zabezpečuje vykonávanie autorizačných skúšok,
ďalej organizuje skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho
a stavebného dozoru (SV/SD). V roku 2016 sa konali autorizačné skúšky a odborné
skúšky SV/SD v nasledovných termínoch:
● Autorizačné skúšky: marec, september až október
● Skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD: január, máj, december
Vzhľadom na veľkosť regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok
zúčastnil najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionálnych kancelárií SKSI.
RK ďalej plní úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru RZ SKSI
Bratislava, vykonáva administratívno-organizačné práce podľa požiadaviek Úradu
SKSI a vykonáva činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne Bratislava. Poskytuje
svojim členom potrebnú administratívnu pomoc a predovšetkým potrebné
informácie nielen svojim členom, ale aj nečlenom.
RK zabezpečuje predaj odborných publikácií či DVD a taktiež zverejňovanie
informácií na webovej stránke SKSI.
Organizačné pracovníčky RK: Ing. Ingrid Mokošová (do 30.6.2016)
Andrea Sauer (od 01.05.2016)
Mgr. Lucia Páchniková (od 01.06.2016)
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Regionálne združenie SKSI Košice
Počet členov k 31.12.2016: 1398
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Košice:
Južná trieda 93
040 01 Košice
Výbor RZ SKSI Košice
Ing. Ján Petržala
Ing. Vladimír Durbák
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Jozef Antol
Ing. Mária Ďurčáková
Ing. Martin Hromják
Ing. Tibor Petrík
Ing. Ján Jakubov
doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.
Ing. Martin Kozák
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. František Priščák
Ing. Marián Slosarčík
Ing. Miroslav Šáriczki
Ing. Slavomír Šoganič

predseda
1. podpredseda
2. podpredseda

Predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Košice - Prešov:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie:
Ing. Martin Kozák
Ing. František Tomko
Elektrotechnické zariadenia stavieb:
Ing. Marián Slosarčík
Ing. František Girmala
Pozemné stavby a architektúra:
Ing. Martin Hromják
Ing. Milada Žipajová
Statika stavieb:
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Vladimír Durbák
Technologické vybavenie stavieb:
Ing. Slavomír Šoganič
Technické vybavenie stavieb:
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. Eva Rabajdová
Vodohospodárske stavby:
Ing. Peter Breza
Ing. Jozef Schlosser
Vedenie uskutočňovania stavieb:
Ing. Levente Varga
Ing. Igor Uher
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Ťažisko činností zabezpečovaných RZ SKSI Košice v roku 2016 bolo zamerané najmä
na plnenie úloh SKSI v našom regióne. Aktivity RZ predstavovali organizovanie
prípravných seminárov a uskutočnenie skúšok pre získanie autorizácie, odbornej
spôsobilosti pre výkon činnosti SV/SD, ako aj organizovanie rôznych odborných
podujatí pre členov Komory v regióne.
Cieľom regionálneho združenia je spoľahlivé zabezpečovanie každodenných úloh
administratívneho a organizačného charakteru za účelom plnenia úloh a služieb
členom SKSI, organizovania odborných podujatí, seminárov, prednášok, prezentácií,
zabezpečenie zverejňovania akcií na webovej stránke SKSI, práce spojené
s udržiavaním aktuálneho stavu databázy SKSI, ako aj ďalších potrebných služieb
v rámci regionálnych kompetencií.
Činnosti RZ SKSI Košice spojené s plnením základných úloh regiónu v období
od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 možno zhrnúť do nasledovných
konkrétnych aktivít :
- 6 zasadnutí Výboru RZ SKSI Košice
- 6 odborných podujatí + Tematický zájazd – Poľsko 2016 zameraný na starú a novú
výstavbu južného Poíska
- 3 x seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
stavbyvedúci/stavebný dozor a samotná skúška odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor, z toho 1 x v doplnkovom termíne, ktorý
sme pripravili vzhľadom na zvýšený záujem uchádzačov z východoslovenského
regiónu.
- 2 x seminár k autorizačnej skúške a autorizačné skúšky
Okrem toho Regionálne združenie SKSI Košice dňa 17. marca 2016 zabezpečila
konanie Výročnej členskej schôdze RZ SKSI Košice. Ako býva zvykom, aj v uplynulom
roku sa 23. septembra 2016 uskutočnilo v priestoroch regionálnej kancelárie SKSI
Košice 2. zasadnutie Predstavenstva SKSI, ktoré bolo spojené v rámci spolupráce
so SvF TU Košice s exkurziou laboratórií TUKE.
Dôkazom spolupráce RZ SKSI Košice so SvF TUKE bola aj účasť zástupcov VRZ
v skúšobných komisiách záverečných štátnych skúšok, ako aj na promóciách
úspešných absolventov, na ktorých boli odovzdané ceny SKSI (diplom a finančná
odmena) absolventom s ocenenými diplomovými prácami.
V rámci aktivít krajských odborných sekcií naďalej zabezpečujeme pre členov SKSI
vo svojom regióne odborné semináre a prednášky za účelom vzdelávania členov aj
nečlenov SKSI. Za rok 2016 najviac odborných akcií uskutočnila odborná sekcia
Pozemné stavby a architektúra, Statika stavieb, Technické vybavenie budov.
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Odborná sekcia PSaA zorganizovala 6–dňový tematický zájazd „Poľsko 2016“,
zameraný na starú a novú výstavbu južného Poľska. Zájazd sa uskutočnil 25. až 30.
septembra. Počas zájazdu jeho účastníci navštívili poľské mestá Jedrzejow,
Waršava, Gliwice, Katowice, Żory, Krakow, Wieliczka a Tarnow.
V meste Jedrzejow si prezreli múzeum slnečných hodín, ktoré je tretie na svete čo
sa týka počtu vystavovaných exponátov, centrum mestečka a ďalej pokračovali
do Varšavy kde sa zúčastnili za účasti domáceho sprievodcu celodennej prehliadky
Kráľovského zámku, starého mesta, parku Liazenki a národného futbalového
štadióna. V meste Gliwice si pozreli vysielač – najvyššia drevená konštrukcia na
svete, v mestečku Żory navštívili Múzeum ohňa, v Katowiciach si pozreli objekt
poľskej filharmónie, štadión Spodek s technickou prehliadkou a kongresové centrum.
V Krakowe sa uskutočnila prehliadka najmodernejšieho filmového štúdia Alvernia,
pamiatok mesta a štadiónu TAURON Aréna. Za účasti miestnej sprievodkyne sa
zúčastnili prehliadky katedrály vo Waweli so zvonom sv. Žigmunda, baziliky Božieho
tela, Rynku, kongresového centra, navštívili halu Rondo a časť židovského mesta.
Vo Wieliczke navštívili soľnú baňu, v meste Tarnow sa zúčastnili za účasti kolegov
zo spriatelenej regionálnej krakovskej komory technickej prehliadky moderného
parkovacieho domu.
RZ SKSI Košice sa naďalej darí udržiavať nadštandardné vzťahy v oblasti
medzinárodnej spolupráce s partnerskými regionálnymi komorami krajín V4 – malá
V4, ktorú okrem nášho RZ tvoria aj RZ SKSI Trnava, regionálne komory z Karlových
Varov, Ostravy, Krakova a Miskolca.
V dňoch 08. – 11. septembra 2016 sme sa zúčastnili stretnutia malej V4 v Miskolci,
ktorú organizovala maďarská komora - BOMEK.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice: Ing. Ján Petržala
Pracovníčky Regionálnej kancelárie SKSI Košice:
Ing. Janka Pastorová,
Katarína Litavcová
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Regionálne združenie SKSI Trnava

Počet členov k 31.12.2016: 1311
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Trnava:
Hornopotočná 1
917 01 Trnava
Výbor RZ SKSI Trnava:
Ing. Ján Kyseľ
Ing. František Lužica
Ing. Róbert Kati
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

predseda
podpredseda
podpredseda

Administratívna kancelária SKSI Trenčín:
Sídlo Administratívnej kancelárie SKSI
Trenčín:
Dolný Šianec 1
911 01 Trenčín
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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 2016 vykonávala administratívnoorganizačné 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 2016 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 2016
Piešťany) a Zakladanie stavieb (október 2016 Stará Lesná).

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 7 zasadnutí v roku,
- zasadnutie Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo v priestoroch RK SKSI Trnava dňa
22. 04. 2016
- stretnutie predsedov krajskej odbornej sekcie Statika stavieb v marci 2016
v Piešťanoch a v októbri 2016 v Starej Lesnej
- seminár a skúška odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD – vo februári
a septembri 2016
- stretnutie členov SKSI pri príležitosti ich významného životného jubilea usporiadané v Trnave, Trenčíne a Nitre v decembri 2016
- Exkurzia v spolupráci s členmi ČKAIT na významné stavebné objekty v Zline

V rámci ďalšej činnosti AK SKSI Trenčín zabezpečila uskutočnenie nasledujúcich
aktivít:
- odborné semináre pre odbornú sekciu Statika stavieb - celkom 4 v roku,
- členská schôdza odbornej sekcie Pozemné stavby a architektúra,
- odborné semináre pre odbornú sekciu Pozemné stavby a architektúra, EHB –
celkom 7 v roku,
- odborný seminár pre odbornú sekciu Vodohospodárske stavby,
- odborné semináre pre odbornú sekciu Elektrotechnické zariadenie stavieb celkom 4 v roku,
- odborná exkurzia s odborným seminárom „Stavba slinkového sila“ Cementáreň
Ladce, Ladce
- odborná exkurzia s odborným seminárom „Navrhovanie energeticky
hospodárnych budov“. Ako vyhovieť energetickým požiadavkám, efektívnosti
potrebe energií budov v spoločnosti Rockwool a.s. Bohumín.
- odborná exkurzia s odborným seminárom „Navrhovanie energeticky
hospodárnych budov. Viedeň“
- stretnutie členov SKSI pri príležitosti ich významného životného jubilea usporiadané v Trenčíne v decembri 2016
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Odborný seminár spojený s odbornou exkurziou - Stavba slinkového sila - Považská cementáreň, a.s. Ladce

Foto: SKSI

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava: Ing. František Lužica
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Trnava: Jarmila Komňaťanová, DiS.
Pracovníčka Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín: Ing. Ľubica Križanová
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Regionálne združenie SKSI Žilina:

Počet členov k 31.12.2016: 762
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Žilina:
ul. Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

Výbor RZ SKSI Žilina

Ing. Boris Vrábel, PhD.
Ing. Richard Gáborík
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

predseda
podpredseda

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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Regionálna kancelária SKSI Žilina organizačne a administratívne zabezpečuje agendu
členov regionálneho združenia, poskytuje informácie členom, predáva publikácie,
pripravuje materiály potrebné na rokovanie orgánov RZ, vyhotovuje zápisnice
z rokovaní a plní úlohy vyplývajúce z uznesení vedenia SKSI.
RZ SKSI Žilina v roku 2016 organizovala skúšky odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj semináre k týmto skúškam a to
v termínoch apríl, jún, október.

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný dozor

Foto: SKSI

V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity organizačne zabezpečila
v rámci celoživotného vzdelávania členov SKSI šesť odborných seminárov na tému
EUROKÓDY, pričom sa seminárov formou video-prenosu zúčastnili aj členovia
ostatných regiónov. Taktiež zorganizovala odborné semináre na základe požiadaviek
od členov SKSI napr. odborný seminár „Panelové sústavy bytových domov – Žilinský
región“ alebo odborný seminár "Navrhovanie a bezpečnosť bezprievlakových
stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny". Najviac aktivít zabezpečil Ing. Richard
Gáborík z KOS Statika stavieb a doc. Katarína Zgútová z KOS Vedenie uskutočňovania
stavieb.
V RK SKSI Žilina boli zorganizované aj prezentačné prednášky komerčných
spoločností (napr. SPP-distribúcia, a.s., ŠTOR CAD – GRAITEC s.r.o.) ako aj stále
obľúbenejšie spoločenské akcie pre svojich členov (Novoročná kapustnica pre členov
RZ SKSI Žilina, Fašiangový koncert vážnej hudby).
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V marci 2016 sa konala Členská schôdza členov RZ SKSI Žilina, kde mali členovia
priestor na vyjadrenie svojich pripomienok a odporúčaní pre Predstavenstvo SKSI.
Členskej schôdze sa zúčastnilo 57 členov, čo predstavuje 7,73 % z celkového počtu
737 členov RZ SKSI Žilina. Prítomní si zvolili členov Výboru RZ SKSI Žilina na
nasledujúce volebné obdobie.
V septembri 2016 sa v RK SKSI Žilina odovzdávala Cena predsedu RZ SKSI Žilina 2016
za najlepšie diplomové a bakalárske práce študentov Stavebnej fakulty Žilinskej
univerzity.
V októbri 2016 sa RK SKSI Žilina podieľala na organizácii konferencie STAVEBNÉ
ÚRADY 2016 v Jasnej, ktorej sa zúčastnilo 240 účastníkov.
Výbor RZ SKSI Žilina zasadal v roku 2016 päťkrát, podľa potreby a naliehavosti
riešených problémov.

Odborný seminár „EUROKÓD 7: Navrhovanie geotechnických konštrukcií“
Foto: SKSI
Odborno-prezentačný seminár spoločnosti SPP –
distribúcia, a.s
Foto: SKSI

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 31.12.2016: 485

Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Banská Bystrica:
Kollárova č.2
974 01 Banská Bystrica
Výbor RZ SKSI Banská Bystrica
Ing. Miloš Hudoba, PhD.
Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Marián Böhmer, PhD.
Ing. Pavol Hubinský
Ing. Ján Ďurica
Ing. Ľuboslav Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. Valéria Šepáková
Ing. Karol Zaremba

predseda
podpredseda

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. Pavol Hubinský
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 Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrici zhodnotil rok 2016 ako obdobie
s dobrými výsledkami, každá odborná sekcia usporiadala odborné podujatie. Najviac
odborných akcií uskutočnila odborná sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb,
ďalej to boli odborné sekcie Technické vybavenie stavieb, Technologické vybavenie
stavieb, Statika stavieb, Pozemné stavby a architektúra, Vodohospodárske stavby,
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie, Vedenie
uskutočňovania stavieb.
V sledovanom období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2016 sa uskutočnilo
v našom regionálnom združení:
 14 odborných akcií z toho 1 spoločenská akcia (BaBy guláš),
 17 členských schôdzí odborných sekcií, ktoré boli spojené s odbornoprezentačnými prednáškami,
 4 zasadnutia komisií a rád a to v mesiaci september, kedy sa konalo zasadnutie
Dozornej rady, v mesiaci november sa konalo zasadnutie predsedu prierezovej
sekcie Expertízy stavieb s členmi RZ SKSI Banská Bystrica a tiež zasadnutie
zástupcov Krajských odborných sekcií Statika stavieb. V mesiaci december sa
konalo 3. zasadnutie Predstavenstva SKSI,
 2
semináre
ku
skúške
odbornej spôsobilosti
na
výkon
činnosti
stavbyvedúci/stavebný dozor,
 2-krát skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti
stavbyvedúcich
a stavebných dozorov

Odborná prednáška „Národné kultúrne pamiatky v Banskej Bystrici –
súčasný stavebno-technický stav“
Foto: SKSI
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Výbor regionálneho združenia sa v sledovanom období zišiel celkom 8-krát. Na
svojich zasadnutiach vždy zabezpečoval úlohy vyplývajúce z uznesení
Predstavenstva SKSI, potrieb regionálnej kancelárie a jednotlivých odborných
sekcií. Riešil žiadosti a požiadavky členov, hodnotil prípravu a zabezpečovanie
odborných podujatí, platenie členských príspevkov, hospodárenie s finančnými
prostriedkami.
Činnosť RZ sa sústreďovala a organizovala v regionálnej kancelárii. Výbor RZ
zhodnotil túto činnosť pozitívne. V sledovanom období sa nevyskytli žiadne
vážnejšie nedostatky. Za zneužitie pečiatky autorizovaného stavebného inžiniera
Ing. Petroviča bola podaná sťažnosť na Ing. Matalu, ktorý nie je členom SKSI.
Sťažnosť na Ing. Fillu ako stavebného dozora, sa netýkala RZ – menovaný taktiež
nie je členom SKSI. Ďalej sa vybavovali žiadosti od Ing. Droppu, ktorý požiadal
o poskytnutie právnej pomoci v súdnom spore, Ing. Válku, ktorý žiadal o vyňatie
dokumentácie z procesu stavebného konania, p. Stykovej, ktorá žiadala o vrátenie
časti členského príspevku po úmrtí svojho manžela Ing. Jána Styka. Zo strany
projektantov nebola v RK evidovaná sťažnosť.
Práca v regionálnej kancelárii pozostáva z plnenia úloh vyplývajúcich z uznesení
Predstavenstva a Výboru RZ SKSI Banská Bystrica. Zahŕňala najmä administratívnu a
ekonomickú činnosť, hospodárenie s majetkom, organizovanie odborných podujatí,
seminárov, prednášok, prezentácií, aktualizáciu webovej stránky, predaj publikácií
a DVD, aktívnu prácu s databázou SKSI a organizačné náležitosti týkajúce sa najmä
skúšok odbornej spôsobilosti pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov, ale aj
autorizačných skúšok. Priebežne sa vybavovali žiadosti a potreby členov, ale aj
občanov, ktorí sa zaujímajú o činnosť Komory, poskytovala sa odborná pomoc
v oblasti stavebníctva a legislatívy. Členovia nášho Regionálneho združenia sa
podieľali aj na činnosti volených orgánov SKSI - na organizovaní stavebného veľtrhu
CONECO – RACIOENERGIA 2016.
Naplnila sa aj uzatvorená Dohoda o spolupráci so Spojenou školou v Kremničke
a tiež so Strednou priemyselnou školou J. Murgaša v Banskej Bystrici, podpísala sa
zmluva o vzájomnej spolupráci so Strednou priemyselnou škola Oskara Winklera
v Lučenci. Na týchto školám sme sa podieľali na vyhodnocovaní najlepšieho
študenta školy z odborných predmetov a zúčastnili sa ukončenia školského roku.
Najlepším študentom 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.
Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica: Ing. Miloš Hudoba, PhD.
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bystrica: Zuzana Parobeková
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ODBORNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ SKSI
Odborné podujatia spoluorganizované Úradom SKSI za rok 2016
Podujatia organizované Úradom SKSI
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

27.01.2016

Odborný seminár Bezpečnosť stavieb – Bezprievlakové
stropné dosky

Bratislava

17.02.2016

Inžinierska cena 2015

Bratislava

06. – 09.04.2016

Coneco 2016 – Inžiniersky dom, expozícia SKSI

Bratislava

06. – 07. 10. 2016

Stavebné úrady 2016

Jasná

24.11.2016

Príklady verejného obstarávania v Taliansku

Bratislava

Podujatia spoluorganizované Úradom SKSI (na základe sponzorského príspevku
z rozpočtu SKSI)
Dátum

Názov podujatia

Miesto konania

10. - 11.03.2016

21. Konferencia STATIKA STAVIEB 2016 Piešťany

Piešťany

17. – 18.05.2016

16. Konferencia Obnoviteľné zdroje energie 2016

Štrbské Pleso

09.06.2016

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016

Bratislava

12. – 14.10.2016

18. Konferencia ZAKLADANIE STAVIEB 2016
Stará Lesná

Stará Lesná

17.10.2016

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016/H2

Bratislava
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Podujatia podporené SKSI (z
mediálneho partnera podujatia)

pozície

odborného

Dátum

Názov podujatia

17. – 19.02.2016

VII. Konferencia s medzinárodnou účasťou – Nestmelené
a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek

partnera;

Miesto konania
Podbanské
Bratislava

08.04.2016

Odborný seminár – Riziká stavebných projektov – Ako ich riešiť?
v rámci veľtrhu CONECO / Racioenergia 2016

10. 06.2016

21. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ
KARLOVE VARY

Karlove Vary

16.06.2016

Odborný seminár Navrhovanie stavebných konštrukcií
na účinky požiaru

Banská Bystrica

27.06.2016

Vzdelávacie kurzy v oblasti Building Information Modeling

Bratislava

07. – 09.09.2016

20. medzinárodný veľtrh SECURITY BRATISLAVA

Bratislava

04. – 06.10.2016

XVII. Štiavnické dni

Banská Štiavnica

19. – 21.10.2016

41. Aktív pracovníkov odboru oceľových konštrukcií

Štrbské Pleso

20.10.2016

2. ročník BIM konferencia Slovensko s medzinárodnou účasťou:
„BIM - TEÓRIA VERZUS PRAX"

Bratislava

46

ODBORNÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI SKSI

Odborné podujatia spoluorganizované Regionálnym združením SKSI
Bratislava
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

17.02. - 19.02.2016

Konferencia Nestmelené a hydraulicky stmelené
vrstvy vozoviek

09.03.2016

Odborný seminár GEOSYNTETIKA 2016

07.03. - 11.03.2016

Konferencia VYKUROVANIE 2016

Dopravné stavby,
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie
Dopravné stavby,
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie
Technické vybavenie stavieb

06.04.2016

23. konferencia „Teória a konštrukcie pozemných
stavieb – obnova budov v ultranízkoenergetickej
úrovni výstavby" v rámci výstavy CONECO 2016

Pozemné stavby a architektúra

06.04. - 07.04.2016

44. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Elektrotechnické zariadenia stavieb

26.04.2016

VLHČENIE A ODVLHČENIE VZDUCHU

Technické vybavenie stavieb

27.04 - 28.04.2016

Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody

Vodohospodárske stavby

17.05. - 18.05.2016

Obnoviteľné zdroje energie 2016

Technické vybavenie stavieb

30.05. - 31.05.2016

AKUSTICKÁ KONFERENCIA 2016

Technické vybavenie stavieb

02.06. - 03.06.2016

Konferencia VETRANIE A KLIMATIZÁCIA 2016

Technické vybavenie stavieb

júl 2016

Odborná publikácia: Poznatky a skúsenosti z praxe
pre elektrotechnikov, 2. upravené a doplnené
vydanie

Elektrotechnické zariadenia stavieb

07.09.2016

Odborný seminár: Elektrické zariadenia v priestoroch Elektrotechnické zariadenia stavieb
s výbušnou atmosférou podľa noriem radu STN
60079-...

27.09.2016

Technické vybavenie stavieb

06.10. - 07.10.2016

Odborný seminár: Výmenníky tepla a odovzdávacie
stanice tepla
Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2016

09.10. - 10.10.2016

45. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Elektrotechnické zariadenia stavieb

12.10.2016

PANELOVÁ DISKUSIA (súčasťou veľtrhu ELO SYS 2016) Elektrotechnické zariadenia stavieb

13.10. - 14.10.2016

Konferencia SANHYGA 2016

Technické vybavenie stavieb

Technické vybavenie stavieb
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Odborné podujatia spoluorganizované Regionálnym združením SKSI
Bratislava
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia

Dátum

Názov podujatia

14.11. - 16.11.2016 XXI. seminár I. Poliačka: Dopravné stavby a dopravné
inžinierstvo ako systémové riešenie
27.11. - 30.11.2016 Konferencia VNÚTORNÁ KLÍMA BUDOV 2016

30.11. - 02.12.2016 Konferencia HYDROIZOLÁCIE MOSTOV A TUNELOV
a iných objektov inžinierskych stavieb

Krajská odborná sekcia
Dopravné stavby,
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie
Technické vybavenie stavieb

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

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

11.02.2016

Statický štvrtok: Manuál na navrhovanie GFRP výstuže do Statika stavieb
betónových konštrukcií
(Prednášali: prof. Benko, prof. Bilčík)

31.03.2016

Statický štvrtok: Metódy špeciálneho zakladania – KELLER Statika stavieb
(Prezentácia spoločnosti Keller špeciálne zakladanie,
spol. s r.o.)

21.04.2016

Statický štvrtok: Seminár k problematike navrhovania
konštrukcií z betónu vystuženého oceľovými vláknami
Dramix
(Prezentácia spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.)

Statika stavieb

02.06.2016

Statický štvrtok: Stanovenie účinkov vetra na špecifické
konštrukcie
(Prednášala: doc. Hubová)

Statika stavieb

September 2016

Odborná diskusia: Okružné križovatky

Dopravné stavby,
mestské inžinierstvo
a územné plánovanie

13.10.2016

Statický štvrtok: Efektívne a rýchle dimenzovanie prvkov
stavebných konštrukcií
(Prezentácia spoločnosti IDEA RS Slovensko)

Statika stavieb

24.11.2016

Statický štvrtok: Nový Most cez Dunaj
(Prednášal: Ing. Maťaščík)

Statika stavieb
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Regionálne združenie SKSI Košice
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

19. 01. 2016

Odborný seminár:
Vetranie obytných budov, polyfunkčných objektov a
objektov terciérnej sféry

Technické a technologické
vybavenie stavieb

03. 03. 2016

Odborný seminár a workshop:
Prehľad spektra aplikácií spoločnosti HILTI pri
novostavbách a sanáciách

Technické vybavenie
stavieb

23. 06. 2016

Odborno-prezentačný seminár SPP-distribúcia, a.s.
Statika stavieb
Energetická hospodárnosť budov vs. technológia na
zemný plyn. Pripájanie do distribučnej siete. Prípravy a
odovzdávania projektovej dokumentácie pre plynárenské
zariadenia

25. 09. 2016

Tematický zájazd – POĽSKO
(6-dňový zájazd zameraný na starú a novú výstavbu
južného Poľska)

Pozemné stavby
a architektúra

15. 11. 2016

Odborno-prezentačný seminár:
Problematika návrhov oceľových styčníkov podľa EC3
Problematika návrhov železobetónových prvkov podľa
EC2

Pozemné stavby
a architektúra

30. 11. 2016

Odborno-prezentačný seminár:
ŠTOR-CAD - GRAITEC
Zoznámenie sa programom CADKON+, určeným pre
projektantov Technického zabezpečenia budov

Technické vybavenie
stavieb

30. 11. 2016

Odborno-prezentačný seminár:
ŠTOR-CAD - GRAITEC
Zoznámenie sa programom CADKON+, určeným pre
projektantov PSA

Pozemné stavby
a architektúra
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Regionálne združenie SKSI Trnava
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

10.03. - 11.03.2016

21. konferencia statikov - Statika stavieb 2016

Statika stavieb

03.05.2016

Odolnosť murovaných konštrukcií vo zvislom smere a Statika stavieb
predstavenie softéru StatiX

18.05.2016

Odborný seminár určený pre projektantov TZB s
firmou Brilon

Technické vybavenie stavieb

27.07.2016

Odborný seminár na tému Fotovoltaické systémy do
10 kW

Technické vybavenie stavieb

27.09.2016

Odborná exkurzia do mesta Zlín

Pozemné stavby
a architektúra

05.10.2016

Odborno-prezentačný seminár s SPP – pripájanie do
distribučnej siete a príprava dokumentácie pre
plynárenské zariadenia

Technické vybavenie stavieb

12.-14.10.2016

Zakladanie stavieb 2016

Statika stavieb

26.10.2016

Vetranie s rekuperáciou

Technické vybavenie stavieb

24.11.2016

Zasadnutie zástupcov Krajských odborných sekcií
SKSI Statika stavieb

Statika stavieb

07.12.2016

Stretnutie jubilantov

Všetky sekcie
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Regionálne združenie SKSI Trnava
Administratívna kancelária Trenčín
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

14.1.2016

Zaťaženie vetrom na špecifické konštrukcie

Statika stavieb

9.2.2016

Členská schôdza odbornej sekcie Pozemné stavby
a architektúra

Pozemné stavby a architektúra

18.2.2016

Aktuálne zmeny vyhlášky č. 508/2009 Z.z.
a STN 332000-4-41 z roku 2007 aplikácia v praxi

Elektrotechnické zariadenia
stavieb

10.3.2016

Navrhujeme a staviame budovy s takmer nulovou
potrebou energie 3.ročník téma „Materiály"

Pozemné stavby a architektúra,
EHB

14.4.2016

Odolnosť murovaných konštrukcií vo zvislom smere a
predstavenie softwaru „StatiX" na jej výpočet od spol.
XELLA Slovensko

Statika stavieb

22.4.2016

Odborný seminár „vodohospodárskych stavieb".

Vodohospodárske stavby

4.5.2016

Odborný seminár spojený s exkurziou „Navrhovanie
energeticky hospodárnych budov." Ako vyhovieť
energetickým požiadavkám, efektívnosti potrebe energií
budov. Viedeň.

Pozemné stavby a architektúra,
EHB, pre všetkých členov ASI

12.5.2016

Odborný seminár spojený s exkurziou "Stavba slinkového Pozemné stavby a architektúra,
sila " Cementáreň Ladce
Statika stavieb, pre všetkých
členov ASI

19.5.2016

Odborný seminár „Navrhujeme a staviame budovy s
takmer nulovou potrebou energie, 4. ročník. Aktuálne
skúsenosti zo zatepľovania budov."

16.6.2016

Ochrana pre účinkami atmosférickej a statickej elektriny. Elektrotechnické zariadenia
stavieb
Nouzové centrální bateriové systémy. Inteligentní
bezdrátový systém řízení osvětlení SmartDriver.

8.9.2016

Odborný seminár spojený s exkurziou "Navrhovanie
energeticky hospodárnych budov." Ako vyhovieť
energetickým požiadavkám, efektívnosti potrebe energií
budov. Bohumín.

Pozemné stavby a architektúra,
EHB, pre všetkých členov ASI

Pozemné stavby a architektúra,
EHB, pre všetkých členov ASI
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Regionálne združenie SKSI Trnava
Administratívna kancelária Trenčín
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

6.10.2016

Navrhovanie a bezpečnosť bezprievlakových stropných
konštrukcií, poruchy a ich príčiny

Statika stavieb

21.10.2016

Odborný seminár „Navrhujeme a staviame budovy s
takmer nulovou potrebou energie 4 ročník. Navrhovanie
nízkoenergetických budov."

Pozemné stavby a architektúra,
EHB, pre všetkých členov ASI

10.11.2016

Odborný seminár „Praktická aplikácia prepäťových ochrán. Elektrotechnické zariadenia
Metalické a optické štruktúrované kabelážne systémy. " stavieb

25.11.2016

Odborný seminár „Poznatky z revízií a projektovania z
pohľadu súdneho znalca v súčasnosti. Nové trendy v
systému núdzového osvetlenia.“
Členská schôdza odbornej sekcie.

Elektrotechnické zariadenia
stavieb

1.12.2016

Odborná akcia „Zasadnutie odbornej sekcie s plánom
podujatí na budúci rok."

Statika stavieb

5.12.2016

Kolegiálne stretnutie jubilantov z Trenčianskeho kraja

pre všetkých členov ASI
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Regionálne združenie SKSI Žilina
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

21.01.2016

Novoročná kapustnica pre členov

Spoločenská akcia

09.02.2016

Odborný seminár „EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových
konštrukcií“

12.02.2016

Fašiangová koncert v ŠKO + spoločenské posedenie za účasti
predstaviteľov volených orgánov SKSI a predstaviteľov
významných stavebných firiem

Pozemné stavby a architektúra,
Statika stavieb, Dopravné
stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie
Spoločenská akcia

23.02.2016

Odborný seminár „EUROKÓD 4: Navrhovanie spriahnutých
oceľovobetónových konštrukcií“

07.03.2016

Členská schôdza RZ SKSI Žilina

Pozemné stavby a architektúra,
Statika stavieb, Dopravné
stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie
Všetky sekcie

22.03.2016

Odborný seminár "EUROKÓD 5: Navrhovanie drevených
konštrukcií“

Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra

26.04.2016

Odborný seminár " EUROKÓD 1, 2, 3, 4, 5: Navrhovanie
konštrukcií na účinky požiaru“

Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra

17.05.2016

Odborný seminár „Navrhovanie a bezpečnosť bezprievlakových
stropných konštrukcií, poruchy a ich príčiny"
Odborný seminár „Navrhovanie murovaných konštrukcií"

Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra
Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra
Pozemné stavby, Technologické
vybavenie stavieb

24.05.2016
08.09.2016

Odborno-prezentačný seminár SPP-distribúcia, a.s. "Energetická
hospodárnosť budov, Pripájanie do distribučnej siete, Prípravy a
odovzdávanie projektovej dokumentácie pre plynárenské
zariadenia

13.09.2016

Odborný seminár "EUROKÓD 7: Navrhovanie geotechnických
konštrukcií“

06.07.10.2016

Konferencia STAVEBNÉ ÚRADY 2016 v Jasnej (RK SKSI Žilina organizačný garant)

22.11.2016

Odborný seminár "Panelové sústavy bytových domov - Žilinský
región

Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra

29.11.2016

Odborno-prezentačný seminár spoločnosti ŠTOR CAD - GRAITEC
s.r.o. pre projektantov Technického zabezpečenia budov
Odborno-prezentačný seminár spoločnosti ŠTOR CAD - GRAITEC
s.r.o. pre projektantov Pozemných stavieb a architektúry
Odborný seminár "Panelové sústavy bytových domov - Žilinský
región

Technické zabezpečenie budov

29.11.2016
22.11.2016

Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra

Pozemné stavby a architektúra
Statika stavieb, Pozemné stavby
a architektúra
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Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

12.01.2016

Prezentácia firmy FENIX Slovensko

Elektrotechnické zariadenia stavieb

09.02.2016

Prezentácia firmy LEGRAND

Elektrotechnické zariadenia stavieb

16.02.2016

Odborno-prezentačný seminár „Produkty a systémy firmy Vedenie uskutočňovania stavieb
Fischer pre budovy na bývanie v spojitosti s narastajúcou
hrúbkou tepelnej izolácie budov“
Prezentácia firmy ODIS
Elektrotechnické zariadenia stavieb

08.03.2016
21.03.2016

Odborný seminár „Svetový deň vody - voda ľudom a ľudia Vodohospodárske stavby
vode – prepojenie vody a zamestnanosti

12.04.2016

Prezentácia firmy VUKI

Elektrotechnické zariadenia stavieb

20.04.2016

Odborný seminár „Bezprievlakové železobetónové
stropné dosky navrhovanie a poruchy“

Statika stavieb

22.04.2016

Odborná akcia „Voda ľudom a ľudia vode“

Vodohospodárske stavby

03.05.2016

Odborná prednáška „Oceľové krytiny a ich parametre
podľa nových STN EN“

Pozemné stavby a architektúra

07.06.2016

Odborné školenie „Výpočtových programov SICHR a
PROZIK“

Elektrotechnické zariadenia stavieb

14.06.2016

Prezentácia firmy VENIO

Elektrotechnické zariadenia stavieb

17.06.2016

Spoločensko – odborná akcia BaBy guláš 2016

Elektrotechnické zariadenia stavieb

28.06.2016

Odborný seminár „Drevené konštrukcie – krovy a spoje“

Statika stavieb

13.09.2016

Prezentácia firmy CAD Studio Slovensko

Elektrotechnické zariadenia stavieb

21.09.2016

Odborno-prezentačný seminár „Energetickej
hospodárnosti budov vs. technológie na zemný plyn,
pripájania distribučnej siete, príprav a odovzdania
projektovej dokumentácie pre plynárenské zariadenia"

Technické vybavenie stavieb,
Technologické vybavenie stavieb
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ODBORNÉ PODUJATIA ZORGANIZOVANÉ REGIONÁLNYMI ZDRUŽENIAMI

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

04.10.2016

Odborný seminár „Navrhovanie parkovacích miest“

Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo a územné plánovanie

06.10.2016

Odborná prednáška „Národné kultúrne pamiatky v
Banskej Bystrici, súčasný stavebno-technický stav"

Pozemné stavby a architektúra

11.10.2016

Prezentácia firmy Beghelli-Elplast

Elektrotechnické zariadenia stavieb

27.10.2016

Odborno-prezentačný seminár „ŠTOR CAD – GRAITEC,
zoznámte sa s programom CADKON+ určeným pre
projektantov Technického vybavenie stavieb

Technické vybavenie stavieb
a Technologické vybavenie stavieb

27.10.2016

Odborno-prezentačný seminár „ŠTOR CAD – GRAITEC,
zoznámte sa s programom CADKON+ určeným pre
projektantov Pozemných stavieb a architektúry

Pozemné stavby a architektúra

08.11.2016

Prezentácia firmy SEZ Krompachy

Elektrotechnické zariadenia stavieb

28.11.2016

Odborno-prezentačný seminár „Zabezpečenie
stavebných jám, zlepšenie zemín a zaťažovacie skúšky
pilót„

Statika stavieb

13.12.2016

Prezentácia firmy FENIX Slovensko

Elektrotechnické zariadenia stavieb
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
Slovenská komora stavebných inžinierov účtovala v roku 2016 na základe Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/200774, 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,
opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74 a opatrenia z 2. decembra
2015 č. MF/19760/2015-74.
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
AKTÍVA SKSI

rok 2016

rok 2015

613 154,70 €

670 945,69 €

37 128,24 €

28 749,99 €

2. Dlhodobý hmotný majetok

576 026,46 €

642 195,70 €

3. Dlhodobý finančný majetok

0,00 €

0,00 €

A. Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok

B. Obežný majetok

2 533 260,90 € 2 423 670,66 €

1. Zásoby
2. Dlhodobé pohľadávky
3. Krátkodobé pohľadávky
4. Finančné účty

49 183,78 €

46 609,01 €

295 093,51 €

771 182,71 €

14 868,66 €

4 321,45 €

2 174 114,95 € 1 601 557,49 €

C. Časové rozlíšenie

1 418,25 €

MAJETOK SPOLU

1 647,43 €

3 147 833,85 € 3 096 263,78 €

AKTÍVA SKSI
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1 400 000 €
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600 000 €
400 000 €
200 000 €

0€
Neobežný majetok

Obežný majetok

Časové rozlíšenie

A.

B.

C.
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Pasíva SKSI
PASÍVA SKSI

rok 2016

rok 2015

A. Vlastné zdroje krytia majetku

2 074 063,79 € 1 882 536,86 €

1. Imanie a peňažné fondy

2 022 474,15 € 2 022 474,15 €

2. Fondy tvorené zo zisku

0,00 €

0,00 €

-139 937,29 €

-371 734,81 €

4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

191 526,93 €

231 797,52 €

B. Cudzie zdroje

767 677,65 €

829 504,85 €

1. Rezervy

233 571,52 €

213 488,30 €

2. Dlhodobé záväzky

484 474,76 €

554 125,37 €

49 631,37 €

61 891,18 €

0,00 €

0,00 €

306 092,41 €

384 222,07 €

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

3. Krátkodobé záväzky
4. Bankové výpomoci a pôžičky
C. Časové rozlíšenie
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

3 147 833,85 € 3 096 263,78 €

PASÍVA SKSI
2 200 000 €
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €

rok 2016
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Náklady SKSI

NÁKLADY SKSI

rok 2016

rok 2015

81 088,78 €

71 549,59 €

51 Služby

336 612,25 €

287 217,44 €

52 Osobné náklady

397 014,73 €

386 794,08 €

53 Dane a poplatky

3 906,54 €

4 035,47 €

54 Ostatné náklady

13 407,17 €

15 531,48 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky

79 085,99 €

69 637,89 €

56 Poskytnuté príspevky

14 051,00 €

17 213,00 €

NÁKLADY SPOLU

925 166,46 €

851 978,95 €

50 Spotrebované nákupy

Náklady SKSI
50

Spotrebované nákupy

51

Služby

52

Osobné náklady

53

Dane a poplatky

54

Ostatné náklady

55

Odpisy, predaný majetok a opravné položky
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Výnosy SKSI

VÝNOSY SKSI
60 Tržby za vlastné výkony a tovar

rok 2016

rok 2016

308 381,75 €

309 814,55 €

0,00 €

0,00 €

343,98 €

5 516,00 €

12 345,11 €

30 348,11 €

9 004,41 €

9 115,40 €

789 841,96 €

731 805,90 €

0,00 €

0,00 €

61 Zmena stavu zásob vlastnej výroby
62 Aktivácia
64 Ostatné výnosy
65 Tržby z predaja a prenájmu majetku
66 Prijaté príspevky
69 Dotácie
VÝNOSY SPOLU

1 119 917,21 € 1 086 599,96 €

Výnosy SKSI
60

Tržby za vlastné výkony a tovar

61

Zmena stavu zásob vlastnej výroby

62

Aktivácia

64

Ostatné výnosy
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66

Prijaté príspevky
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Hospodárenie SKSI

Výsledok hospodárenia pred zdanením

rok 2016

rok 2015

194 750,75 €

234 621,01 €

3 223,82 €

2 823,49 €

191 526,93 €

231 797,52 €

59 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení
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Výsledok hospodárenia po zdanení
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Výrok audítora
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64

FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
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PROJEKTY SKSI

ingREeS – vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti a využitia
obnoviteľných zdrojov v budovách pre odborníkov v stavebníctve
V roku 2016 SKSI pokračovala v úspešnej aplikácii projektu ingREeS v spolupráci
s partnerskými organizáciami zo Slovenska, Česka a Rakúska. Projekt priniesol
nové výzvy pre SKSI a zamestnancov Úradu. Sú to neoceniteľné skúsenosti, ktoré
budú môcť zamestnanci využiť aj pri riešeniach každodennej agendy. V rámci
pripravovaných seminárov a eLearningového programu si budú môcť svoje
vedomosti a znalosti rozšíriť nielen projektanti, ale aj stavbyvedúci, odborníci
vykonávajúci stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov.
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:
1 399 622 72 €

Začiatok projektu:
1. marec 2015

Trvanie projektu:
36 mesiacov

Program EÚ:
Horizont 2020 – program Európskej únie pre výskum a inovácie
Kontaktné informácie:
ingrees@sksi.sk
www.ingrees.eu
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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

