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Príhovor predsedu SKSI
Vážené členky, vážení členovia,
ďalší rok spojený s pandémiou uplynul, pre každého
z nás priniesol niečo iné, ale stále sme pociťovali
nežiaduci vplyv súvisiacich opatrení, a to nielen v oblasti
stavebníctva, ale aj v celej spoločnosti.

Vladimír Benko, predseda SKSI

Dovoľte mi zhodnotiť v krátkosti, aký bol rok 2021 pre
SKSI. Naše odvetvie stagnovalo aj v tomto roku a každý
z nás pocítil viac alebo menej sociálne a najmä
ekonomické dopady koronakrízy na svojej práci.
Komora bola neustále v kontakte so svojimi členmi aj
napriek nariadeným opatreniam, priebežne sme
vybavovali všetky prichádzajúce požiadavky a naďalej
sme vykonávali plánované skúšky vo všetkých regiónoch.
Osobné stretnutia boli síce obmedzené a komunikácia sa
presmerovala skôr do telefonického a elektronického
kontaktu ako aj online priestoru, ktorý sme využívali na
maximum.
Aj počas tohto neľahkého obdobia bolo pre nás
prirodzené byť dôveryhodnou oporou pre našich členov,
zodpovedným a rovnocenným partnerom pre štátnu
a verejnú správu.

Naďalej boli väčšinou osobné stretnutia nahradené online priestorom, v ktorom sme zrealizovali
množstvo individuálnych pracovných rokovaní a poskytovali najmä odborné semináre a konferencie
v rámci celoživotného vzdelávania našich členov a uchádzačov na skúšky prostredníctvom
platforiem GoToMeeting a MS Teams a nášho vzdelávacieho portálu ERUDIO 2020, kde
zverejňujeme video prednášky zo seminárov a konferencií aj pre tých členov, ktorí sa nemohli
zúčastniť online prenosu.
Príprava dvoch nových stavebných zákonov nám nedovolila poľaviť ani v roku 2021 a naši
zástupcovia intenzívne pokračovali najmä pri pripomienkovaní zákona o výstavbe. Rozvíjala sa aj
oblasť vzdelávania a skvalitňovania služieb pre členov. Neustále podporujeme diskusiu na aktuálne
problematické témy v oblasti výstavby a stavebníctva.
Rád by som sa poďakoval všetkým našim členom a kolegom za dobrú spoluprácu a podporu našej
komory, ale aj za kritické postrehy, ktoré môžu viesť aj k inovatívnym riešeniam.
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Základné informácie o komore
Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
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 31.12.2020
združovala
4876
autorizovaných
stavebných
inžinierov
a
1330
dobrovoľných
členov
(fyzické
a právnické osoby).
Základnými princípmi, ktorými sa
SKSI riadi pri svojej činnosti, sú
kvalita, podpora, odbornosť, ochrana
a česť.
Dohliadame na kvalitu technickej úrovne
v
oblasti
projektovania,
riadenia
a realizácie stavieb, podporujeme práva
inžinierov a ich profesijné, sociálne
a hospodárske záujmy, chránime ich
stavovskú česť a verejné záujmy v oblasti
územného plánovania, projektovania,
výstavby, ako aj oprávnené záujmy
spoločností.
Sme členom Európskej rady inžinierskych
komôr ECEC (www.ecec.net), Európskej
rady
stavebných
inžinierov
ECCE
(www.ecceengineers.eu) a Medzinárodnej
federácia mestského inžinierstva IFME.

Foto: SKSI Sídlo Úradu SKSI v Bratislave
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Základné informácie o komore
SKSI na základe zákona č. 138/1992 Zb. organizuje
a vykonáva autorizačné skúšky, skúšky odbornej
spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, stavebný
dozor a energetickú certifikáciu budov. Zároveň
vydáva oprávnenia na autorizáciu a odbornú
spôsobilosť. Vedie Zoznam autorizovaných inžinierov,
Register hosťujúcich osôb a Evidenciu odborne
spôsobilých osôb na výkon činnosti stavbyvedúci
a stavebný dozor a energetickú certifikáciu budov.
Uznáva
odborné
kvalifikácie
pre
povolanie
autorizovaný stavebný inžinier a vyjadruje sa
k uznávaniu odborných kvalifikácií pre činnosti
stavbyvedúci a stavebný dozor a pre energetickú
certifikáciu. SKSI v spolupráci so Štatistickým úradom
SR zabezpečuje administratívne úkony potrebné pre
pridelenie, opätovné pridelenie, pozastavenie alebo
zánik IČO, ako aj so zmenou údajov súvisiacich
s vykonávaním povolania autorizovaných inžinierov
ako slobodné povolanie - SZČO. SKSI je oprávnená
osoba aj na zabezpečenie výpisu z registra trestov
pre uchádzačov na skúšky.

Slávnostný sľub autorizovaných inžinierov,
Bratislava

Na celoslovenskej aj regionálnej úrovni aktívne spolupracuje s verejným aj súkromným
sektorom. Zapája sa do vzdelávacích aktivít na všetkých úrovniach a stupňoch.
Participuje na výskumno-vývojových úlohách v oblasti stavebníctva, ale aj ekológie
a vývoja softvérov.
Na medzinárodnej úrovni vyvíja činnosti v spolupráci s inštitúciami Európskej únie
a s partnerskými organizáciami v zahraničí. SKSI je členom Európskej rady inžinierskych
komôr ECEC, Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a Medzinárodnej federácie
mestského inžinierstva IFME.
V rámci celoživotného vzdelávania a pre odborníkov v oblasti stavebníctva organizuje
odborné podujatia pre autorizovaných stavebných inžinierov. Súčasťou vzdelávacích
aktivít sú aj legislatívne semináre pred skúškami. Podporuje stredné a vysoké školstvo
na Slovensku za účelom zvýšenia kvality a počtu záujemcov o štúdium v odboroch
prislúchajúcich k stavebníctvu.
Podporou vydávania odborných publikácií, organizovaním konferencií, odborných
seminárov, workshopov sa snaží prinášať nové poznatky k užívateľom. Vykonáva
osvetovú, informačnú a poradenskú činnosť propagujúcu profesiu inžiniera
v stavebníctve.
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Základné informácie o komore
Členovia volených orgánov SKSI v roku 2021
Predstavenstvo SKSI
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. - predseda
Ing. Ján Petržala – podpredseda
Ing. Ladislav Lehocký – podpredseda
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. - podpredseda
Ing. Erik Hrnčiar
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Ján Jakubov
Ing. Jozef Páleš
Ing. Boris Vrábel, CSc.
Ing. Vladimír Vránsky
Ing. Anton Vyskoč
Autorizačná komisia SKSI
Ing. Ján Tomko- predseda
Ing. Jozef Antol - podpredseda
Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD. - podpredseda
Ing. Bohumil Bohunický
JUDr. Lucia Falbová
Ing. Pavel Filip (do 20.12.2021)
Ing. Slavomír Hankovský
Ing. Miloš Kedrovič
Ing. Ján Kollár
Ing. František Paluška
Ing. Peter Rastocký
Ing. Slavomír Šoganič
Ing. Daniel Urbanovič
doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Disciplinárna komisia SKSI
Ing. Vladimír Hanzel – predseda
Ing. Martin Hromják - podpredseda
Ing. Marián Ďurica
Ing. Bohumil Heis
Ing. Martin Kozák
Ing. Marian Kubiš
Ing. Ivana Šubjaková
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Dozorná rada SKSI
Ing. Adolf Lunev - predseda
Ing. Imrich Bekeč - podpredseda
Ing. Peter Gemeran
Ing. Alojz Bojda
Ing. Stanislav Chmelo
Ľubomír Krajči
Ing. Ján Semančák

Etická rada SKSI
Ing. Ivan Valušiak –predseda
Vlastimil Búry - podpredseda
Ing. Anton Letko, MBA
doc. Ing. Milan Nič, PhD.
Ing. Ladislav Rajczy
Dušan Slašťan
Ing. Peter Tegza
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Základné informácie o komore

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

Ing. Ján PETRŽALA
podpredseda

Ing. Viliam HRUBOVČÁK
člen Predstavenstva

Ing. Ladislav LEHOCKÝ
podpredseda

Ing. Ján JAKUBOV
člen Predstavenstva

Ing. Jozef PÁLEŠ
člen Predstavenstva

Ing. Anton VYSKOČ
člen Predstavenstva

Ing. Boris VRÁBEL, CSc.
člen Predstavenstva
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doc. Ing. Ľuboš MORAVČÍK, PhD.
podpredseda

Ing. Erik HRNČIAR
člen Predstavenstva

Ing. Vladimír VRÁNSKY
člen Predstavenstva
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Základné informácie o komore
Odborné sekcie SKSI
Každý z členov SKSI má možnosť byť aktívny aj prostredníctvom odbornej sekcie
na celoslovenskej aj regionálnej úrovni. Odborné sekcie 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 SKSI 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.
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:

doc. Ing. Štefan GRAMBLIČKA, PhD.

Vodohospodárske stavby:

Ing. Peter GEMERAN

Technické vybavenie stavieb:

Ing. Alexander LIESKOVSKÝ

Technologické vybavenie stavieb:

Ing. Ľuboslav JÁNOŠ

Elektrotechnické zariadenia stavieb:

Ing. Matej VEVERKA

Vedenie uskutočňovania stavieb:

Ing. Ondrej SOVA

Slovenská prierezová odborná sekcia
Expertízy stavieb

doc. Ing. Milan NIČ, PhD.
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Základné informácie o komore
Zamestnanci Úradu SKSI
Úrad SKSI zabezpečuje administratívnu, organizačnú a personálnu agendu SKSI,
Zároveň zabezpečuje celoslovenskú komunikáciu s členmi SKSI, podporuje činnosť
regionálnych kancelárií a vyvíja aktivity smerom k štátnej, verejnej
a súkromnej sfére, tak aby boli chránené záujmy členov SKSI.
Na základe odsúhlasených projektov z Predstavenstva SKSI zabezpečuje dlhodobý
rozvoj SKSI, aby bola dosiahnutá efektívna hospodárnosť s prostriedkami SKSI.

riaditeľ Úradu SKSI:
Ing. Martin HLINKA
do 31.6.2021
Ing. Zsolt LUKÁČ, PhD. EMBA od 1.7.2021

Sekretariát Úradu SKSI:
Nikola STRUHÁROVÁ
Ingrid FANDELOVÁ

Ekonomická a mzdová agenda, tlač
noriem STN:
Ing. Roman ŠÚŇ
Ing. Viktória DÁVIDIKOVÁ PRIELOŽNÁ
Databázy a uznávanie odborných
kvalifikácií:
Martina KOTLÁROVÁ
Vzťahy s verejnosťou a marketing:
Mgr. Katarína HODOROVÁ

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Právne záležitosti, legislatíva,
sťažnosti:
Mgr. Veronika HOSPŮDKOVÁ

Autorizácia, RPO a poistenie:
Ing. Mária OLŠAKOVSKÁ

Vzdelávanie:
Mgr. Zuzana GIGAC
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Základné informácie o komore
Zamestnanci regionálnych kancelárií SKSI
Regionálne kancelárie zabezpečujú úzky kontakt s členmi SKSI, organizujú
vzdelávacie aktivity, odborno-prezentačné semináre, sú školiacimi miestami pre
skúšky, spolupracujú s Úradom na projektoch, sú prvým kontaktom s
potencionálnymi členmi a uchádzačmi o skúšky odbornej spôsobilosti. Zároveň
poskytujú priestory pre odborné aktivity členov RZ SKSI.

Ing. Ingrid MOKOŠOVÁ
Regionálna kancelária
Bratislava
Jarmila KOMŇAŤANOVÁ, DiS.
(do 30.4.2021)
Ing. Katarína MASAROVIČOVÁ
(od 11.5.2021)
Regionálna kancelária
Trnava

Ing. Ľubica KRIŽANOVÁ
Administratívna kancelária
Trenčín

Zuzana PAROBEKOVÁ
Regionálna kancelária
Banská Bystrica
Ing. Ľubica POKORNÁ
Regionálna kancelária
Žilina
Katarína LITAVCOVÁ
Regionálna kancelária
Košice
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Členovia SKSI – porovnanie počtu za roky 2020-2021

Porovnanie počtu členov podľa typu členstva SKSI k 31.12.2020 a k 31.12.2021
Z hľadiska členskej základne môžeme konštatovať, že aktuálna nepriaznivá situácia sa
odrazila aj v členstve a členská základňa nám aj pri povinnom členstve mierne klesla,
ale na druhej strane vďaka dobrovoľným členom sme zaznamenali nárast.

Rok

2020

2021

Autorizovaní inžinieri

4876

4828

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

456

467

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

874

904

6206

6199

SPOLU

Porovnanie počtu členov podľa typu členstva SKSI
k 31.12.2020 a k 31.12.2021
Rady2

Rady1

SPOLU

Dobrovoľní členovia - právnické osoby

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby

Autorizovaní inžinieri

Rok

0
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Členovia SKSI k 31.12.2021
Autorizovaní inžinieri v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2021

Autorizovaní inžinieri v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2021
Regionálne združenia SKSI
Počet autorizovaných
inžinierov

BA

TT+TN+NR

ZA

BB

KE+PO

SPOLU

1341

1215

654

399

1207

4816
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Členovia SKSI k 31.12.2021
Dobrovoľní členovia - fyzické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI
k 31.12.2021

Dobrovoľní členovia - fyzické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach SKSI k 31.12.2021
Regionálne združenia SKSI

BA

TT

ZA

BB

KE

SPOLU

Dobrovoľní členovia - fyzické
osoby

135

126

66

50

32

409
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Členovia SKSI k 31.12.2021
Dobrovoľní členovia - právnické osoby v jednotlivých regionálnych združeniach
SKSI k 31.12.2021

Dobrovoľní členovia - právnické osoby v jednotlivých regionálnych
združeniach SKSI k 31.12.2021
Regionálne združenia SKSI

BA

TT

ZA

BB

KE

SPOLU

Dobrovoľní členovia právnické osoby

293

231

127

66

187

904
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Členovia SKSI k 31.12.2021

Vydané oprávnenia
k 31.12.2021

podľa

kategórií

autorizácie

v

jednotlivých

regiónoch

Vydané oprávnenia (nie počet FO) podľa kategórií autorizácie v jednotlivých
regiónoch k 31.12.2021
TT, TN,
Región SKSI
BA, Zahr. NR
ZA
BB KE, PO SPOLU
A1 - 100,
A2 -210, 220, 230, 240
493
242
178
133
421
1467
I1 - 410, 430, 440

167

248

134

70

252

871

I2 - 421, 422, 423, 424

236

112

118

73

150

689

I3 - 310, 320
I4 - 510, 520, 530, 540,
550, 560

345

233

149

78

196

1001

570

696

277

204

710

2457

*nezhoduje sa s počtom autorizovaných členov SKSI, niektorí členovia sú držiteľmi viacerých kategórií autorizácie

SPOLU

1811

1531

856

558

1729

6485

VYDANÉ OPRÁVNENIA PODĽA KATEGÓRIÍ AUTORIZÁCIE V JEDNOTLIVÝCH REGIÓNOCH
K 31.12.2021

SPOLU
I4 - 510,520,530,540,550,560
I3 - 310, 320
I2 - 421, 422, 423, 424
I1 - 410, 430, 440
A1, A2 - 100, 210, 220, 230, 240
0

1000
BA, Z

2000
TT, TN, NR
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Činnosť SKSI v roku 2021
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
Hlavnou iniciatívou SKSI v oblasti legislatívy v stavebníctve bol aj v roku 2021 návrh
nových zákonov o výstavbe a územnom plánovaní, ktoré majú nahradiť súčasne
platný stavebný zákon č. 50/1976 Zb. SKSI aktívne pokračovala v spolupráci s
predstaviteľmi vlády pri príprave oboch „návrhov nových stavebných zákonov“. Celá
aktivita legislatívnej tvorby v tejto oblasti kompetenčne prešla na úrad podpredsedu
vlády pre legislatívu a plánovanie Štefanovi Holému.
Zástupcovia SKSI boli aj v roku 2021 členmi pracovných skupín pre tvorbu „Návrhov
nových stavebných predpisov“ pri MDV SR, zavádzanie digitalizácie a elektronizácie
v stavebníctve, príprave projektov pre Elektronické úložisko PD a pre tvorbu
elektronických registrov. Takisto bola dohodnutá spolupráca odborníkov SKSI aj pre
konzultácie „riadiacej komisie“ podpredsedu vlády pána Holého.

Medializácia povolania autorizovaného inžiniera a komory:
Online semináre a konferencie, publikačná činnosť, Stavba roka,
Newsletter/Aktuality SKSI, energetická hospodárnosť budov
Čím ďalej, tým viac je potrebné, aby si spoločnosť ako taká, uvedomovala vážnosť
a dôležitosť povolania autorizovaného inžiniera v krajine. Stály mediálny priestor pre
propagáciu má SKSI aj vďaka dlhodobej spolupráce s vydavateľstvom JAGA v štyroch
odborných časopisoch a s vydavateľstvom HMH, s.r.o. V roku 2021 sme pokračovali v
spolupráci s tlačovou agentúrou SITA, ktorá nám zabezpečuje denný monitoring
médií, zverejňovanie tlačových správ a PR správ za SKSI.
V roku 2021 sme pokračovali prevažne v online vzdelávaní našich členov formou
odborných podujatí, keďže sa pandemická situácia počas roka menila.
Zorganizovali sme sériu odborných seminárov a konferencií, ktoré sa venovali témam
ako BIM, osvetlenia budov, EHB, akustike, novým normám, ale aj honorárovým
poriadkom, murovacím materiálom a ďalším témam, ktoré zaujímajú našich členov.
V roku 2021 sme zorganizovali pre našich členov viac 30 odborných seminárov, z
ktorých sme 28 nahrali, spracovali a zverejnili na našom vzdelávacom webe Erudio.
Úspešne sme zorganizovali tretí ročník konferencie „Ekonomika, legislatíva a
riešenia pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“, ktorá sa konala 18.5.2021
online formou z priestorov SKSI.
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Činnosť SKSI v roku 2021
V rámci propagácie stavbárskej profesie medzi mladšou 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, zároveň SKSI v súťaži „Bakalár“
oceňuje autorov najlepších bakalárskych prác.
Celoživotné vzdelávanie:
e-vzdelávanie, podpora odborných podujatí, seminárov a workshopov
Medzi dobrovoľné aktivity členov v rámci SKSI považujeme rozbehnutie efektívneho
systému ďalšieho odborného vzdelávania. Vzdelávanie by malo každému doplniť,
rozšíriť a prehĺbiť doteraz získané vedomosti. Celoživotné vzdelávanie by malo byť
prirodzenou súčasťou profesijného života každého autorizovaného inžiniera. Okrem
zabezpečovania prípravných seminárov ku skúškam, sme sa aj v roku 2021, či už za
organizačnej podpory Úradu, alebo regionálnych kancelárií SKSI, snažili pripraviť
odborné semináre z rôznych oblastí stavebníctva. SKSI dbá o kvalitu a aktuálnosť
podujatí a pri hľadaní tém sa snažíme reagovať aj na podnety jednotlivých členov.
Aj v tomto roku sme vzdelávali prostredníctvom e-learningového portálu ERUDIO
2020, ktorého hlavným cieľom je priniesť odborné informácie našim členom priamo
do ich kancelárií.
Okrem vyššie uvedeného je SKSI spoluorganizátorom a finančným podporovateľom
stále pribúdajúceho počtu odborných konferencií a seminárov partnerských.
Teší ma, že stále môžeme poskytnúť členom tieto služby a výhody:
STN – online, informačný portál, poistenie zodpovednosti za škodu cez Rámcovú
zmluvu, odborné časopisy JAGA a HMH, zľavy na publikácie a odborné podujatia
Poskytovanie elektronického prístupu ku všetkým zmluvne dohodnutým normám STN
– online za výhodných podmienok a fakultatívnej tlače sa SKSI podarilo udržať pre
členov aj naďalej. Na našej webovej stránke vám pravidelne poskytujeme
informácie o zmenách v normách. SKSI sa podarilo, ako jednej z mála organizácií na
Slovensku, dohodnúť s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR od
apríla 2019 pre svojich členov ďalší dôležitý benefit členstva, a to generálny súhlas
pre členov SKSI na odplatné citovanie podstatnej časti STN alebo podstatnej časti
technickej normalizačnej informácie v rámci zakúpených 10 000 noriem.
V rámci informačného portálu a databázy SKSI každoročne narastajú prístupy
a žiadosti o informácie z neho. Sme radi, že verejný portál znížil administratívnu
záťaž a zrýchlil procesy informovanosti. Zlepšujeme a dopĺňame online formuláre,
aby procesy boli jednoduchšie a časovo nenáročné. Z dlhodobého hľadiska je ešte
potrebné zapojiť sa do elektronizácie štátnej a verejnej správy.
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Činnosť SKSI v roku 2021
SKSI aj naďalej pre členov zabezpečuje jeden zo štyroch odborných časopisov
z vydavateľstva JAGA (ASB, Inžinierske stavby, Stavebné materiály a TZB
Haustechnik) v elektronickej forme zasielanej na komorové e-mailové adresy (príp. v
tlačenej forme) na základe získanej kategórie autorizácie. Každý člen má okrem
aktuálneho čísla časopisu prístup aj do archívu časopisov starších ako 1 rok, vo
formáte PDF bez časového obmedzenia. Z vydavateľstva HMH, s.r.o. majú členovia
sekcie Elektrotechnické zariadenia stavieb k dispozícii časopis ATP Journal.

Regionálne združenia SKSI a Úrad komory:
stretnutia s predsedami výborov regionálnych združení SKSI, aktivity Úradu SKSI
V rámci volených orgánov sa dlhodobo snažíme zosúladiť celoslovenské aktivity
s činnosťami regionálnych združení. Zasadnutia s predsedami VRZ sú priestorom na
prediskutovanie 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 SKSI, plánovanie aktivít komory napojené na rozpočet
a zvýšená propagácia povolania autorizovaných inžinierov a komory v uplynulom
období opäť posilnili našu pozíciu silnej a stabilnej profesijnej organizácie.
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.,
predseda SKSI
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Činnosť SKSI v roku 2021
Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI
Autorizačná komisia SKSI
Autorizačná komisia SKSI v roku 2021 vykonávala svoju činnosť v zostave nemennej od
svojho zvolenia na Valnom zhromaždení SKSI dňa 19. septembra 2020 v Bratislave: Ing.
Jozef Antol (podpredseda - za kat. inžinierske stavby), Ing. Bohumil Bohunický, JUDr.
Lucia Falbová, Ing. Pavel Filip ( do 20.12.2021), Ing. Slavomír Hankovský, Ing. Miloš
Kedrovič, Ing. Ján Kollár, Ing. František Paluška, Ing. Peter Rastocký, Ing. arch. Eugen
Rehorovský, PhD. (podpredseda -za pozemné stavby ), Ing. Ján Tomko (predseda), Ing.
Slavomír Šoganič, Ing. Daniel Urbanovič, doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová.
Autorizačná komisia ako výkonný orgán Slovenskej komory stavebných inžinierov svojím
zložením z hľadiska počtu členov ako aj jej odborného profesijného zastúpenia
zodpovedalo požiadavkám a kritériám Štatútu SKSI.
Členovia Autorizačnej komisie sa počas roka 2021 stretli spolu na štyroch zasadnutiach.
Vzhľadom na aktuálnu zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa jedno zasadnutie uskutočnilo
výlučne online formou, jedno bolo kombinovanou prezenčnou a online formou v Košiciach
a dve taktiež kombinovanou formou v Bratislave. Termíny zasadnutí Autorizačnej komisie
sa uskutočňovali pred autorizačnými skúškami a v súlade so zasadnutiami iných volených
orgánov komory.
Na rokovania autorizačnej komisie boli pravidelne prizývaní: predseda SKSI prof. Dipl.-Ing.
Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Skúšobnej komisie SKSI Ing. Marián Slosarčík, ktorý bol
menovaný Predstavenstvom SKSI a nahradil v tejto funkcii dovtedy pôsobiaceho prof. Ing,
Antona Puškára, PhD., Ing. Martin Hlinka, riaditeľ Úradu SKSI (do 31.06.2021) a Ing. Zsolt
Lukáč, PhD., EMBA (od 01.07.2021) a Ing. Mária Olšakovská, ktorá vedie za Úrad SKSI celú
agendu Autorizačnej komisie.
Rozsah činností a kompetencií autorizačnej komisie sú stanovené v článku 21 Štatútu
SKSI. Programová náplň jednotlivých zasadnutí komisie sa týkala predovšetkým
autorizácie a výkonu povolania autorizovaných inžinierov (ďalej len „AI“). Predmetom
každého zasadnutia komisie bolo posudzovanie viacerých žiadostí uchádzačov
o autorizáciu, u ktorých bolo potrebné overiť a posúdiť príslušnosť dosiahnutého
vzdelania technického zamerania vzhľadom na požadovanú kategóriu; žiadostí záujemcov
o hosťovanie na Slovensku; ako aj zostavovanie a schvaľovanie skúšobných senátov na
autorizačné skúšky v Bratislave a v Košiciach, ktoré boli navrhované a schvaľované
v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie. Diskutovalo sa tiež o aktuálnych problémoch
autorizovaných inžinierov pri vykonávaní povolania. Ako každý rok sa s blížiacim koncom
kalendárneho roka riešili aj inžinieri, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť a neuhradili
členský príspevok vôbec alebo v stanovenom čase.
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Činnosť SKSI v roku 2021
Správa z činnosti Autorizačnej komisie SKSI
Priestor bol venovaný diskusiám týkajúcim sa riešenia aktuálnych problémov
autorizovaných inžinierov pri vykonávaní svojho povolania vo vzťahu k príslušným
inštitúciám, ako je sociálna poisťovňa, úrad práce, štatistický úrad, ako aj problematike
zodpovednosti inžinierov za vypracovanie výkazu výmer a kvalite projektových prác.
Pozornosť sa venovala aj vzdelávaniu a obsahu študijných programov na fakultách v
súvislosti s požiadavkami na autorizáciu. Bežné bolo poskytovanie poradenstva našim
členom, verejnosti a odborné vyjadrenia k podmienkam pri verejnom obstarávaní.
Autorizačná komisia SKSI sa na svojich pracovných rokovaniach začala opätovne venovať
aj aktualizácii materiálu „Vnútrokomorový písomný výklad rozsahu a obsahu činností a
oprávnení“ v rámci jednotlivých kategórií získaných na základe vykonanej autorizačnej
skúšky, keďže prax ukázala nutnosť jeho úpravy, aby sa spresnil rozsah autorizačných
oprávnení vydávaných SKSI.
Neustále je diskutovaná aj problematika súvisiaca s rozsahom činností a oprávnení v
rámci jednotlivých kategórií, najmä kritériám pri posudzovaní komplexných činností v
kategóriách A1 a A2 - komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace
technické poradenstvo. Autorizačná komisia sa snaží skvalitniť proces autorizácie formou
spätnej väzby od svojich členov, ktorí boli v skúšobných senátoch a referovali o priebehu
jednotlivých skúšok s poukázaním na momenty, ktoré si vyžadujú pozornosť. Výsledky
poznatkov a následné rozhodnutia boli smerované prostredníctvom predsedu skúšobnej
komisie do jednotlivých senátov.
Predseda Autorizačnej komisie je pravidelne prizývaný na zasadnutia Predstavenstva.
Aj v roku 2021 sme skúšky organizovali v súlade s opatreniami nariadenými z dôvodu
pandémie, ale všetky 4 plánované termíny sa uskutočnili, 2 termíny v Košiciach a 2 v
Bratislave.
V roku 2021 autorizačná komisia prijala spolu 160 žiadostí od uchádzačov o autorizačnú
skúšku, z toho 144 záujemcov splnilo zákonné podmienky na skúšky a zúčastnilo sa ich.
Autorizačnú skúšku úspešne absolvovalo a získalo oprávnenie na projektovú činnosť
136 autorizovaných inžinierov. Neúspešných uchádzačov o autorizáciu bolo 22 a jednému
uchádzačovi bola skúška prerušená.
V roku 2021 bolo vybavených 109 žiadostí zo zahraničia o hosťovanie na Slovensku, ktoré
funguje na dočasnom, resp. príležitostnom základe, z toho 70 žiadostí bolo kladne
vybavených na autorizáciu a 39 žiadostí o hosťovanie na výkon činností stavbyvedúceho a
stavebného dozoru.
Ing. Ján Tomko
predseda Autorizačnej komisie SKSI
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Činnosť SKSI v roku 2021
Správa z činnosti Dozornej rady SKSI
Dozorná rada SKSI
Činnosť Dozornej rady SKSI (DR SKSI) v druhej polovici volebného obdobia, bola v súlade s
dodržiavaním povinností vyplývajúcich z ustanovení vnútorných poriadkov SKSI a to i
napriek zložitej situácii v spoločnosti.
To znamená, že okrem bežnej elektronickej komunikácie medzi členmi DR SKSI, boli
uskutočnené dve riadne zasadnutia a jedno mimoriadne zasadnutie DR SKSI, ktoré sa
zaoberalo žiadosťou nečlena SKSI o prešetrenie skúšok na činnosť stavebného dozora a
stavbyvedúceho. Rezultátom tohto šetrenia bol zápis a rozhodnutie DR SKSI, ktoré bolo
doručené uchádzačovi, skúšobným senátom a Predstavenstvu, ktoré na svojom 9.
zasadnutí zobralo na vedomie výsledky šetrenia. Uchádzač sa v lehote proti výsledku
šetrenia neodvolal.
Veľmi dôležitá je pred ukončením prebiehajúceho volebného obdobia, pred Členskými
schôdzami RZ a volebným Valným zhromaždením SKSI, ktoré sa bude konať v septembri
2022, kontrolná činnosť Úradu a regiónov.
Členovia DR SKSI boli poverení vykonať v RZ SKSI Trnava, AK Trenčín, Bratislava, Banská
Bystrica, Žilina a Košice a tiež na Úrade SKSI v Bratislave, kontrolu hospodárenia a
nakladania s pridelenými prostriedkami, administratívne a archívne procesy,
usporiadanie seminárov, prednášok a odborných skúšok a autorizačných skúšok. Overené
výsledky kontrol sú súčasťou programu výročných členských schôdzi Regionálnych
združení a Valného zhromaždenia SKSI.
Na zasadnutiach Predstavenstva SKSI participuje predseda DR SKSI Ing. Adolf Lunev pri
zhodnocovaní vynaložených finančných prostriedkov medzi zasadnutiami Predstavenstva.
Ing. Adolf Lunev
predseda Dozornej rady SKSI

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

21

Činnosť SKSI v roku 2021
Správa z činnosti Disciplinárnej komisie SKSI
Disciplinárna komisia SKSI
Volebné obdobie DK SKSI začalo v zložení schválenom 19. septembra 2020 na VZ SKSI
2020: Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Marián Ďurica, Ing. Bohumil Heis, Ing. Martin Hromják,
Ing. Martin Kozák, Ing. Marian Kubiš, Ing. Ivana Šubjaková.
DK SKSI začala svoju činnosť dňa 15. októbra 2020 prvým zasadnutím, na ktorom si zvolila
predsedu komisie, ktorým sa stal Ing. Vladimír Hanzel a podpredsedu Ing. Martina
Hromjáka.
V roku 2021 bolo začaté jedno disciplinárne konanie. V júni 2021 bol podaný návrh
predsedu SKSI na začatie disciplinárneho konania voči autorizovanému inžinierovi. V
októbri 2021 Disciplinárna komisia SKSI v súlade s článkom 10, ods. 2 zostavila päťčlenný
senát. Dňa 09. novembra 2021 sa konalo zasadnutie disciplinárneho senátu SKSI, ktoré sa
uskutočnilo v rámci riešenia dvoch sťažností nečlena SKSI voči členovi SKSI (ASI).
Disciplinárny senát SKSI prerokoval obidve sťažnosti bez osobnej účasti dotknutého člena
SKSI, ktorý sa v určený čas na miesto nedostavil a to bez náležitého ospravedlnenia či
vysvetlenia a rozhodol o ukončení disciplinárneho konania voči členovi SKSI (ASI),
uložením disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie – písomné napomenutie
podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SKSI. Disciplinárny senát mal tiež v
septembri 2021 pokračovať v prerušenom disciplinárnom konaní vo veci riešenia staršej
sťažnosti, no z dôvodu práceneschopnosti člena SKSI a jeho výslovnej požiadavky, aby sa
konalo v jeho prítomnosti, bolo zo strany SKSI žiadosti o odročenie zasadnutia
disciplinárneho senátu SKSI vyhovené.
Disciplinárna komisia SKSI je výkonný orgán SKSI pre výkon disciplinárnej právomoci nad
členmi SKSI a je zložená z predsedu, podpredsedu a piatich členov. Prešetruje návrhy na
disciplinárne konanie členov SKSI, ukladá niektoré z disciplinárnych opatrení v súlade so
zákonom a vedie evidenciu opatrení a oznamuje ich Predstavenstvu SKSI a Autorizačnej
komisii SKSI na zapísanie do zoznamu.
Celá agenda DK SKSI je archivovaná na Úrade SKSI v súlade s vnútornými poriadkami SKSI.
Ing. Vladimír Hanzel
predseda Disciplinárnej komisie SKSI
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Činnosť SKSI v roku 2021
Správa z činnosti Etickej rady SKSI
Etická rada SKSI
V roku 2021 vykonávala Etická rada SKSI (ER SKSI) svoju činnosť v zložení: Ing. Ivan
Valušiak (predseda), Vlastimil Búry (podpredseda), Ing. Anton Letko, MBA, doc. Ing.
Milan Nič, PhD., Ing. Ladislav Rajczy, Dušan Slašťan, Ing. Peter Tegza.
ER SKSI sa podieľala na posudzovaní zaslaných sťažností týkajúcich sa členov SKSI,
ktoré boli zo strany SKSI kvalifikované ako opodstatnené. Po preskúmaní podnetov a
podkladov, k jednotlivým sťažnostiam, ER SKSI vydala jednotlivé rozhodnutia o
pochybení či nepochybení (zamietnutie sťažnosti s odôvodnením). V prípade
pochybenia, na základe vyhodnotenej závažnosti, ER odporúčala ďalší postup:
napomenutie listom (bez disciplinárneho konania) alebo odporúčanie pokračovania
prípadu pred Disciplinárnou komisiou SKSI (s následným vykonateľným rozhodnutím o
disciplinárnom opatrení).
ER SKSI taktiež iniciovala a spolupodieľala sa na realizácii prednášok o „Profesijnej
etike“ pri výkone slobodného povolania.
Etická rada sa vyjadrovala aj k úpravám navrhovaného Etického kódexu, ktorý
nahrádza v súčasnosti platný Etický poriadok SKSI.
Ing. Ivan Valušiak
predseda Etickej rady SKSI
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Činnosť SKSI v roku 2021
Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2021
V roku 2021 SKSI prijala 15 nových sťažností a 12 podnetov. Z celkového množstva
sťažností, desať z nich podali nečlenovia na členov SKSI, pričom dve z týchto sťažností
podal ten istý sťažovateľ voči tomu istému členovi SKSI – ASI. Jednu sťažnosť podal
bývalý člen SKSI na člena SKSI - ASI, štyri sťažnosti podali nečlenovia na nečlenov.
Najčastejšími dôvodmi podania sťažností a podnetov na autorizovaných inžinierov bolo
overenie správnosti projektov vypracovaných autorizovanými inžiniermi; namietanie
obsahu statických, odborných posudkov alebo projektov vypracovaných inžiniermi (napr.
posudky vychádzali z chybného skutkového stavu územia, boli v nich uvedené zlé
výpočty a nekorektné odkazy na neplatné normy, nesprávne zvolené charakteristiky
zemín a chybné zatriedenie/označenie zemín); nedodržanie dohody s objednávateľom a
vypracovanie neúplnej projektovej dokumentácie; nekorektné správanie voči
objednávateľovi PD (napr. spracovateľ PD si za vypracovanú PD vypýtal od objednávateľa
vyššiu sumu, čo bolo v rozpore s dohodou, navyše pochybením projektanta bolo
potrebné projekt prepracovať, za čo si od objednávateľa vypýtal ďalšie peniaze, čím sa
celá služba oproti pôvodnej dohode opäť predražila, alebo člen SKSI vypracoval PD pre
územné konanie, ale už nie pre stavebné povolenie, hoci dohoda znela, že ASI vypracuje
objednávateľovi kompletnú PD a pod.); údajné nezákonné konanie zo strany projektanta
spočívajúce v napádaní územného a stavebného povolenia vydaného príslušným SÚ;
preverenie bezúhonnosti ASI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb.; preverenie
protiprávneho konania ASI v rozpore so stavebným zákonom a k nemu prislúchajúcej
legislatívy (napr. pri účelovo vyhotovenej a nedôsledne vypracovanej PD v snahe
vyhovieť požiadavkám stavebníka; vyhotovenie PD pre územné rozhodnutie v rozpore s
územným plánom obce); vypracovanie projektovej dokumentácie nad rámec svojho
oprávnenia; podozrenie z nedodržiavania vnútorných poriadkov SKSI – porušenie Etického
kódexu člena SKSI ako aj zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov;
Sťažnosti na osoby vykonávajúce činnosť stavbyvedúceho alebo stavebný dozor boli
zamerané najmä na preverenie konania v rozpore so stavebným zákonom a k nemu
prislúchajúcej legislatívy resp. neplnenie si zákonných povinností odborne spôsobilých
osôb (napr. nevedenie stavebného denníka, neupozornenie na zmeny na stavbe
vykonávané v rozpore s právoplatným povolením/uskutočňovanie stavby v rozpore s PD,
nevykonávanie dozoru na stavbe, nezastavenie búracích prác na stavbe, počas ktorých
vznikala škoda na susediacom majetku a pod.); používanie pôvodných dokladov pečiatky odborne spôsobilý inžinier vo výstavbe na Odbornom vyjadrení vypracovanom
podľa Civilného sporového poriadku za účelom posúdenia kvality vykonaných prác a
dodržania technologických postupov pri realizácii stavby a tiež za účelom posúdenia
rozsahu stavebných prác a oprávnenosti vyfakturovaných čiastok.
Etická rada SKSI (ER SKSI) participovala na posúdení troch sťažností a štyroch podnetov,
v rámci šetrenia ktorých zistila viacnásobné porušenia Etického kódexu člena SKSI. Z
uvedeného dôvodu ER SKSI v štyroch prípadoch podala samostatné návrhy na postúpenie
týchto sťažností a podnetov na ďalšie riešenie Disciplinárnej komisii SKSI.
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Činnosť SKSI v roku 2021
Podnety na členov SKSI doručené komore v roku 2021
V jednom prípade ER SKSI zistila porušenie Etického kódexu člena SKSI a odporučila na
túto skutočnosť upozorniť člena SKSI listom, aby sa v budúcnosti vyvaroval takéhoto
neetického správania (nakoľko člen SKSI uznal svoju chybu v PD a vykonal nápravu).
Disciplinárna komisia SKSI bola zapojená do riešenia vyššie spomínanej dvojnásobnej
sťažnosti nečlena SKSI na člena SKSI, ktoré boli zlúčené do jedného samostatného
disciplinárneho konania a koncom roka 2021 bola DK SKSI zapojená aj do riešenia dvoch
podnetov, riešenie ktorých sa preklenulo do ďalšieho kalendárneho roka. V rámci
šetrenia, keďže sa preukázali opodstatnené dôvody na začatie disciplinárneho konania a
po zvážení predložených dokumentov súvisiacich s predmetnými sťažnosťami, bol v roku
2021 zostavený jeden disciplinárny senát SKSI, ktorý na svojom zasadnutí v novembri
2021 rozhodol o ukončení disciplinárneho konania voči členovi SKSI (ASI), uložením
disciplinárneho opatrenia za disciplinárne previnenie – písomné napomenutie podľa čl. 6
ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku SKSI. Disciplinárny senát mal tiež v septembri
2021 pokračovať v jednom prerušenom disciplinárnom konaní vo veci riešenia staršej
sťažnosti, no z dôvodu práceneschopnosti člena SKSI a jeho výslovnej požiadavky, aby sa
konalo v jeho prítomnosti, bolo zo strany SKSI žiadosti o odročenie zasadnutia
disciplinárneho senátu SKSI vyhovené.
Viaceré podania boli uzavreté formou ich odloženia z dôvodu, že buď nešlo o členov
SKSI, na ktorých sa Etický kódex SKSI a Disciplinárny poriadok SKSI nevzťahujú, alebo
bolo v rámci šetrenia zo strany SKSI zistené, že vec, ktorej sa podanie týkalo,
prejednával súd alebo orgán činný v trestnom konaní alebo iný orgán verejnej správy
alebo SKSI zistila, že problematika a obsah podania nespadá do pôsobnosti SKSI a teda
SKSI nie je príslušná na ich riešenie, nakoľko na to nemá náležité kompetencie resp. pre
neopodstatnenosť podania.
V roku 2021 z poverenia Predstavenstva SKSI zastával funkciu koordinátora určenia
postupov pri riešeniach týchto podnetov a sťažností Ing. Vladimír Vránsky, člen
Predstavenstva SKSI. Zodpovednou osobou pre riešenie podnetov a sťažností je na Úrade
SKSI právnička SKSI.
Mgr. Veronika Hospůdková
Úrad SKSI, právne záležitosti, legislatíva, sťažnosti
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava

Počet členov k 31.12.2021:
1384 – autorizovaní stavební inžinieri
180 – dobrovoľní členovia, fyzické osoby
293 – dobrovoľní členovia, právnické osoby
1857 - spolu
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Bratislava:
budova Úradu SKSI
Mýtna 29
810 07 Bratislava
Členovia Výboru RZ SKSI Bratislava:
Ing. Anton Vyskoč
predseda
Ing. Ondrej Sova
podpredseda
Ing. Ján Tomko
podpredseda
Ing. Ľubomír Baláž, PhD.
Ing. Miloš Červenka
Ing. Peter Gemeran
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Peter Hluch
Ing. Martin Jamnický, PhD.
Ing. Norbert Jókay
Ing. Ľuboš Kocka
Ing. Karol Kolada
Ing. Gabriel Petřvalský
Ing. arch. Eugen Rehorovský, PhD.
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
Ing. Ján Šulík
Ing. Daniel Tarča
Predsedovia krajských odborných sekcií (OS) RZ SKSI Bratislava:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie:
Ing. Ján Tomko
Elektrotechnické zariadenia stavieb:
Ing. Karol Kolada
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:
Ing. Ondrej Sova
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Celý rok 2021 sa niesol v znamení dodržiavania opatrení proti pandémii koronavírusu, k
čomu sa aj komora od začiatku postavila zodpovedne. Hoci zamestnanci komory pracovali
aj zo svojich domovov a odborné podujatia sme presunuli do online prostredia, stále sme
sa snažili byť našim členom k dispozícii.

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 2021 počas pandémie plnilo svoje základné úlohy
vyplývajúce zo Štatútu RZ:
- zaoberá sa problémami súvisiace s výkonom povolania 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 – medzi najaktívnejšiu
odbornú sekciu patrí sekcia Statika stavieb.
Odborná sekcia Statika stavieb organizuje tzv. Statické štvrtky. V Bratislave sa v rámci
klubových štvrtkov, ktoré už dlhé roky organizuje predseda OS Statika stavieb, doc. Štefan
Gramblička, konali počas roku 2021 odborné semináre na témy:
21.01.2021 - NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV
- prednášajúci: prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
- z dôvodu pretrvávajúcich protiepidemických opatrení osobná účasť na
seminári nebola možná, seminár sledovalo 126 pripojených záujemcov z
celého Slovenska
18.03.2021 – AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné
konštrukcie
- prednášajúci: Ing. Oldřich Skyba, Ing. Ľubomír Ďurica, Ing. Radoslav Zrubec
- seminár sledovalo 141 pripojených záujemcov z celého Slovenska
08.04.2021 – DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie
- prednášajúci: Ing. Jan Krejčík, Ing. František Lužica
- seminár sledovalo 141 pripojených záujemcov z celého Slovenska
07.10.2021 – ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní
stavieb
- prednášajúci: prof. Peter Turček
- semináru sa zúčastnilo osobne 11 členov SKSI (z dôvodu pretrvávajúcich
protipandemických opatrení bol počet prítomných osôb obmedzený) a
ďalších 93, prevažne členov SKSI, sledovalo seminár pomocou online
pripojenia

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

27

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

Fotky zo Statických štvrtkov - Foto: SKSI

21.01.2021 – NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV, prof. Juraj Bilčík, Ing. Ivan Hollý, doc. Štefan Gramblička

18.03.2021 – AUTOBUSOVÁ STANICA v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie, Ing. Ľubomír Ďurica,
doc. Štefan Gramblička, Ing. Oldřich Skyba
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava

08.04.2021 – DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE – navrhovanie, doc. Štefan Gramblička, Ing. Jan Krejčík

07.10.2021 – ZAKLADANIE STAVIEB - navrhovanie a príklady chýb a sanácií pri zakladaní stavieb – prof. Peter Turček, doc. Štefan
Gramblička, členovia SKSI
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava
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.
ODBORNÉ PODUJATIA spoluorganizované Regionálnym združením SKSI Bratislava
na základe sponzorského príspevku z rozpočtu regionálneho združenia:

Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

21.06. – 25.06.2021

Konferencia VYKUROVANIE 2021, Horný Smokovec

06.09. – 07.09.2021

Konferencia Energetický manažment 2021, Podbanské Technické vybavenie stavieb

16.09.2021

Odborný seminár Výmenníky tepla a odovzdávacie
stanice tepla 2021, Bratislava
Konferencia SANGHYGA 2021, Piešťany

Technické vybavenie stavieb

27.09. – 28.09.2021

Konferencia FACILITY MANAGEMENT 2021, Štrbské
Pleso

Technické vybavenie stavieb

25.10. – 26.10.2021

Konferencia VZDUCHOTECHNIKA 2021, Podbanské

Technické vybavenie stavieb

18.09. – 19.09.2021
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Bratislava
Regionálna kancelária SKSI Bratislava administratívne, organizačne a technicky zabezpečuje
vykonávanie skúšok, jedná sa o autorizačné skúšky (ASI), skúšky odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor (SV/SD) a pre energetickú certifikáciu/hospodárnosť (EHB).
V roku 2021 sa konali skúšky v nasledovných termínoch:
typ skúšky
dátum konania
počet uchádzačov
-------------------------------------------------------------------------------------------------skúšky SV/SD
skúšky ASI

13. – 15. júl 2021 (pôvodný termín 2.- 4. marec)
35
8. – 15. jún 2021
40
6. – 13. december 2021
44
skúšky EHB
23. september 9.2021
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------spolu
122
Vzhľadom na veľkosť regiónu Bratislava sa autorizačných a odborných skúšok zúčastnil opäť
najväčší počet uchádzačov zo všetkých regionálnych kancelárií SKSI.
RK plní úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru Regionálneho združenia SKSI
Bratislava, vykonáva administratívno-organizačné práce podľa požiadaviek Úradu SKSI a vykonáva
činnosti pre krajské odborné sekcie v regióne Bratislava. Poskytujeme svojim členom potrebnú
administratívnu pomoc a predovšetkým potrebné informácie nielen svojim členom, ale aj ďalším
osobám.
RK zabezpečuje predaj odborných publikácií či panelových bytových sústav na DVD/USB a taktiež
sa participuje na zverejňovaní informácií na webovej stránke SKSI.
Výbor RZ SKSI Bratislava v roku 2021 zasadal z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení
2-krát.
RK SKSI Bratislava je od októbra 2018 presťahovaná do prízemných priestorov budovy SKSI, ktorá
sídli na Mýtnej č. 29.
RZ SKSI Bratislava v roku 2021 vykonávalo svoju činnosť v zložení:
Predseda Výboru RZ SKSI BA: Ing. Anton Vyskoč
Organizačná pracovníčka RK: Ing. Ingrid Mokošová
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Trnava

Počet členov k 31.12.2021 -1625
1250 - Autorizovaní stavební inžinieri
148 - Dobrovoľní členovia – fyzické osoby
227 - Dobrovoľní členovia – právnické osoby
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Trnava:
Hornopotočná 1
917 01 Trnava
Organizačná pracovníčka:
Ing. Katarína Masarovičová
Sídlo Administratívnej kancelárie SKSI
Trenčín:
Dolný Šianec 1
911 01 Trenčín
Členovia Výboru RZ SKSI Trnava:
Ing. Ján Kyseľ – predseda
Ing. František Lužica – podpredseda
Ing. Róbert Kati – podpredseda
Ing. Marián Petráš - prednosta
Ing. Rudolf Babulík
Ing. Edita Cmarková
Ing. Pavel Filip ( † 20.12.2021)
Ing. Stanislav Chmelo
Ing. Igor Klačko
Ing. Marián Kubiš
Ing. Anton Letko, MBA
Ing. Jaromír Rybár
Ing. Vladimír Štvrtecký
V závere roku 2021 nás nečakane opustil náš dlhoročný aktívny člen Výboru
Regionálneho združenia komory v Trnave - Ing. Pavel Filip, ktorý patril medzi prvých
autorizovaných inžinierov Slovenskej komory stavebných inžinierov, keďže už
koncom roku 1994 získal autorizáciu na Technické vybavenie stavieb, bol tiež
členom Autorizačnej komisie SKSI.
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Trnava

Predsedovia krajských odborných sekcií RZ SKSI Trnava:
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie:

Ing. Stanislav Chmelo

Pozemné stavby a architektúra:
Predsedníčka Slovenskej OS:

Ing. Jaromír Rybár
Ing. Edita Cmarková

Statika stavieb:
Trnava:
Nitra:
Trenčín:

Ing. Ján Kyseľ
Ing. František Lužica
Ing. Rudolf Babulík

Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb:
Predseda:
Ing. Anton Letko, MBA
Trnava:
Ing. Pavel Filip ( † 20.12.2021)
Nitra:
Ing. Jaroslav Polák
Trenčín:
Ing. Zděnek Spurný
Vodohospodárske stavby:

Ing. František Németh

Vedenie uskutočňovania stavieb:

Ing. Viliam Kolenič

Elektrotechnické zariadenia stavieb:

Ing. Richard Ďuriš
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Odborné podujatia za rok 2021 - Regionálne združenie SKSI Trnava

Cieľom RK SKSI Trnava v roku 2021 bolo spoľahlivé vykonávanie administratívno-organizačných
prác, podľa požiadaviek a nariadení Úradu SKSI, plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení
Predstavenstva SKSI a Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava a vykonávanie činností pre
krajské odborné sekcie pôsobiace v regióne.
Činnosti uskutočňované RZ SKSI Trnava v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 v
hlavnej miere predstavovali plnenie základných úloh SKSI v našom regióne: organizovanie
odborných podujatí, seminárov, prednášok a exkurzií, zabezpečenie zverejňovania
regionálnych akcií na webovej stránke SKSI, práce spojené s udržiavaním aktuálneho stavu
databázy SKSI, predaj publikácií, organizovanie skúšok odbornej spôsobilosti pre
stavbyvedúcich a stavebných dozorov, odovzdávanie pečiatok a osvedčení o odbornej
spôsobilosti stavbyvedúci/stavebný dozor, odovzdávanie pečiatok a osvedčení autorizovaným
stavebným inžinierom, ktorí si požiadajú o výmenu dokladov, vystavenie potvrdení o odbornej
spôsobilosti, vybavovanie žiadostí o zmenu základných údajov, zabezpečenie platenia
členských príspevkov, hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami, vystavovanie
faktúr, poskytovaní informácií členom, pre zvýšenie informovanosti členov boli zasielané
rešerše z odborných časopisov, ako aj ďalších potrebných služieb v rámci regionálnych
kompetencií.
Ako aj v minulom období tak aj tento rok sa niesol v znamení boja proti pandémii
koronavírusu. Pandémia ohľadne COVID-19 a s ňou spojené stále sa meniace hygienické
nariadenia sťažili organizáciu skúšok a odborných seminárov, ktorých sa v roku 2021 konalo
výrazne menej.
RK SKSI Trnava v roku 2021 organizovala 2x zasadnutie Výboru RZ SKSI TT, 2x skúšky odbornej
spôsobilosti pre výkon činnosti SV/SD – pričom odbornú spôsobilosť získalo spolu 20
stavbyvedúcich a 11 stavebných dozorov, 1x seminár ku skúške odbornej spôsobilosti – na
ktorom sa spolu zúčastnilo 30 uchádzačov, každoročné celoslovenské odborné podujatie
organizované v spolupráci so Spolkom statikov Slovenska - Statika stavieb, online seminár
ETIKA, odborný seminár Tepelné čerpadlá, odborná exkurzia do kaštieľa vo Voderadoch.
V dňoch 19.-22.08.2021 sa konalo stretnutie Regionálnych inžinierskych organizácií (malá
Vyšehradská skupina - malá V4), na základe pozvánky Malopoľskej Regionálnej komory
stavebníctva z Krakowa. Stretnutia sa zúčastnila štvorčlenná delegácia členov nášho Výboru v
zložení:
Ing. Ján Kyseľ
Ing. Marián Petráš
Ing. František Lužica
Ing. Jaromír Rybár
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálna kancelária SKSI Trnava
Regionálne združenie SKSI Trnava:

Odborná exkurzia v kaštieli vo Voderadoch, 26.10.2021, Ing. arch. Jozef Ďurko

Podpisovanie záverečného protokolu na malej
V4 v Krakowe, 19.-22.08.2021
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálna kancelária SKSI Trnava

Prezentácia Ing. Rybára v Krakowe: „Projektovanie budov vzhľadom na spotrebu energie.“
FOTO: Ing. Kyseľ

Konferencia Statika stavieb 14.-15.10. 2021 v Piešťanoch
FOTO: Ing. Kyseľ
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Administratívna kancelária SKSI Trenčín
Administratívna kancelária SKSI Trenčín organizačne a administratívne zabezpečuje agendu členov
regionálneho združenia Trnava, poskytuje informácie členom, predáva publikácie, pripravuje
materiály potrebné na rokovanie orgánov RZ a plní úlohy vyplývajúce z uznesení Predstavenstva
SKSI.
Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Trnava:

Ing. Ján Kyseľ

Pracovníčka Administratívnej kancelárie SKSI Trenčín:

Ing. Ľubica Križanová

Odborné podujatia za rok 2021
Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

17.03.2021

Podstatné zmeny v revízii normy STN 73 4301

všetky odborné sekcie

15.06.2021

Používanie zásuviek Schuko. Zásuvková rozvodnica.

Elektrotechnické zariadenia stavieb

Umelé osvetlenie v projektovaní.

Komplexné arch. služby

21.06.2021

Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a
hospodárnosť v navrhovaní stavieb.

Pozemné stavby a architektúra,
Komplexné architektonické služby

17.08.2021

Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a
hospodárnosť v navrhovaní stavieb.

Pozemné stavby a architektúra,
Komplexné architektonické služby

06.09.2021

Asanácia objektu Apollo Business Center I. v BA

Statika stavieb

05.10.2021

EcoStruxure Power Design, globálny štandard –
lokálne špecifikácie.
Program pre projektantov elektrických sietí.

Elektrotechnické zariadenia stavieb

09.11.2021

Materiály po novom. Kvalita, udržateľnosť a
hospodárnosť v navrhovaní stavieb.
Nové požiadavky.

Pozemné stavby a architektúra,
Komplexné architektonické služby,
Technické vybavenie stavieb,
Vedenie uskutočňovania stavieb,
Osoby s odbornou spôsobilosťou EHB
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Počet členov k 31.12.2021: 521
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Banská Bystrica:
Kollárova č.2
974 01 Banská Bystrica
Výbor RZ SKSI Banská Bystrica
Ing. Marián Böhmer, PhD.
Ing. Miloš Hudoba, PhD.
Ing. Ing. Pavol Hubinský
Ing. Ľuboslav Jánoš
Ing. Oľga Sobotková
Ing. Valéria Šepáková
Ing. Matej Veverka
Ing. Vladimír Vránsky
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. Karol Zaremba
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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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica
Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica (RZ SKSI BB) zabezpečovalo úlohy vyplývajúce
z uznesení Predstavenstva SKSI a Výboru RZ SKSI BB, potrieb regionálnej kancelárie
a jednotlivých odborných sekcií.
Práca v regionálnej kancelárií bola ovplyvnená pandémiou Covidu-19, organizačná
pracovníčka pracovala aj z domu a plnohodnotne zabezpečovala všetku činnosť, najmä
administratívnu, ekonomickú, hospodárenie s majetkom, organizovanie odborných podujatí,
seminárov, prednášok, prezentácií, školení, ďalej zahŕňa organizačné zabezpečenie porád,
zasadnutí, pracovných stretnutí, zabezpečenie predaja publikácií, zabezpečení databázy SKSI
a organizačných náležitostí týkajúcich sa seminára a skúšok odbornej spôsobilosti
pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov, skúšok energetickej hospodárnosti
budov, odovzdávaní pečiatok a osvedčení o odbornej spôsobilosti autorizovaným stavebným
inžinierom, stavbyvedúcim/stavebným dozorom, vystavení potvrdení o odbornej spôsobilosti,
rozšírení skúšok odbornej spôsobilosti, skenovaní zložiek zo skúšok odbornej spôsobilosti
stavbyvedúci/stavebný dozor, vybavovaní žiadostí o zmenu osobných údajov, zmeny údajov o
zrušení a pridelení IČO, prístupu k SÚTN, prístupu do emailovej schránky člena, platenie
členských príspevkov, hospodárenie s finančnými prostriedkami, vybavovanie žiadosti
a požiadavky členov. Bol uvedený do prevádzky zabezpečovací systém priestorov RK.
Z dôvodu protipandemických opatrení boli v roku 2021 pozastavené, alebo zrušené niektoré
aktivity súvisiace s prípravou a organizovaním odborných podujatí. Museli byť presunuté
skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor z marca na jún
a tiež sa posunul termín skúšok Energetickej hospodárnosti budov. Zrušené boli tiež odborný
seminár Protipovodňová ochrana mesta Banská Bystrica a Konferencia ENERGOINFO 2021. Z
tohoto dôvodu sa v RK SKSI Banská Bystrica konalo menej odborných podujatí ako v
predchádzajúcich rokoch. Priestory RK boli využité pri videoprenosoch počas stretnutia
členov skúšobných senátov skúšok stavbyvedúcich/stavebných dozorov z dôvodu oboznámenia
sa s novým systémom hodnotenia uchádzačov pred skúškami stavbyvedúcich/stavebných
dozorov a počas zasadnutí autorizačnej komisie a zasadnutí Výboru RZ. V sledovanom období
od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 sa uskutočnilo v regionálnom združení:
- 6 zasadnutí Výboru RZ SKSI
- 2 členské schôdze odborných sekcií
- 5 odborných akcií:
odborný seminár „Impregnácia-chemická ochrana konštrukčného dreva“
ukážka „Ukážka technológie recyklácie asfaltových vozoviek na mieste za studena“
odborná prednáška „Núdzové osvetlenie podľa STN EN 1838 v praxi“
odborné školenie „Softwéru EcoStruxure Power Design“
odborné školenie „KOPOS Slovakia – novinky za rok 2020 a 2021“
- 1 zasadnutie Predstavenstva SKSI
- 2 zasadnutia Dozornej rady

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

40

Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami

Regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

- 1 pracovné stretnutie predsedov Výborov SKSI
- 1x skúšky odbornej spôsobilosti na výkon činnosti Energetickej hospodárnosti budov
- 2x krát skúšky odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúcich/stavebných
dozorov
Členovia nášho Regionálneho združenia sa zúčastňovali ako predsedovia a členovia
v skúšobných senátoch autorizačných skúšok, skúšok energetickej hospodárnosti budov,
skúšok na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor.
Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Banská Bystrica : Ing. Marián Böhmer, PhD.
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bystrica: Zuzana Parobeková

Odborné podujatia za rok 2021 - regionálne združenie SKSI Banská Bystrica

Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

25.03.2021 Odborná prednáška „Impregnácia-chemická ochrana
konštrukčného dreva“
03.06.2021 Odborná ukážka „Ukážka technológie recyklácie
asfaltových vozoviek na mieste za studena“

Pozemné stavby a architektúra
Statika stavieb
Dopravné stavby, mestské
inžinierstvo a územné
plánovanie
08.06.2021 Odborná prednáška „Núdzové osvetlenie podľa STN Elektrotechnické zariadenia
stavieb
EN 1838 v praxi“
14.09.2021 Odborné školenie „Softwéru EcoStruxure Power
Design“

Elektrotechnické zariadenia
stavieb

12.10.2021 Odborné školenie „KOPOS Slovakia – novinky za rok Elektrotechnické zariadenia
stavieb
2020 a 2021“
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Žilina

Počet členov k 31.12.2021: 834
645 (ASI),
60 (dobrovoľných členov – FO),
129 (dobrovoľných členov – PO)
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Žilina:
ul. Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
Výbor regionálneho združenia SKSI Žilina zvolený na Členskej schôdzi
7.7.2020:
Ing. Boris Vrábel, CSc. – predseda
Ing. Karol Dobosz – podpredseda
Ing. Štefan Binó
prof. Ing. Ján Čelko, PhD.
Ing. Richard Gáborík
Ing. Juraj Martinisko
Ing. Ivana Šubjaková
Ing. Miroslav Vyparina
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. Peter Podmanický
Pozemné stavby a architektúra:
Ing. Rastislav Kypus
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
Expertízy stavieb- Slovenská prierezová
odborná sekcia:
Ing. Ján Hlina
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Žilina
RK 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.
Pandémia ohľadne COVID19 a s ňou spojené stále sa meniace hygienické nariadenia sťažili
organizáciu akcií, odborných seminárov, skúšok ako aj chodu samotnej regionálnej kancelárie.
RK SKSI Žilina v roku 2021 organizovala za prísnych hygienických opatrení trikrát skúšky odbornej
spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor ako aj online semináre k týmto
skúškam, pričom odbornú spôsobilosť získalo 68 stavbyvedúcich a stavebných dozorov.
V spolupráci so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity RK SKSI Žilina organizačne zabezpečila
v rámci celoživotného vzdelávania členov SKSI tri online odborné semináre určené hlavne pre
členov sekcie Statika stavieb a Elektrotechnické zariadenia.
RK SKSI Žilina tento rok nemohla kvôli pandemickým opatreniam zorganizovať obľúbené
spoločenské akcie pre svojich členov: Novoročnú kapustnicu, Operný galakoncert ani lyžiarske
preteky o POHÁR PREDSEDU SKSI.
V septembri prebehlo slávnostné odovzdávanie ocenení za najlepšie diplomové práce študentov
za účasti popredných predstaviteľov Žilinskej univerzity. Cenu predsedu SKSI získala Ing. Eva
Sýkorová za diplomovú prácu na tému „Futbalová tréningová hala NTC Poprad“ a Cenu predsedu
RZ SKSI Žilina získal Ing. Michal Kadnár za diplomovú prácu na tému „Horský hotel“.

Výbor RZ SKSI Žilina zasadal v roku 2021 trikrát, podľa potreby a naliehavosti riešených
problémov sa konali porady osobne i elektronicky.

Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Žilina: Ing. Boris Vrábel, CSc.
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Žilina: Ing. Ľubica Pokorná
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Žilina

Cenu predsedu RZ SKSI Žilina získal
Ing. Michal Kadnár

Cenu predsedu SKSI získala
Ing. Eva Sýkorová
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Odborné podujatia zorganizované regionálnymi združeniami
Odborné podujatia za rok 2021 - regionálne združenie SKSI Žilina

Dátum

Názov podujatia

13.-14.04.2021

krajská odborná
sekcia

Miesto konania

poznámka

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na SV, SD
výkon činnosti SV, SD

RZ SKSI Žilina

Online

21.-22.04.2021

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti SV, SD

SV, SD

RZ SKSI Žilina

16.-17.06.2021

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti SV, SD

SV, SD

RZ SKSI Žilina

25.05.2021

Odborný seminár „Navrhovanie a
posudzovanie pilótových základov“

Statika stavieb

RZ SKSI Žilina

Online seminár

21.09.2021

Odborný seminár „Technické podmienky
prístupu a pripojenia zariadení na výrobu
elektriny a pripojenie odberateľa“

Elektrotechnické RZ SKSI Žilina
zariadenia

Online seminár

19.10.2021

Odborný seminár „Zaťaženie podľa
EUROKÓDU1“

Statika stavieb

RZ SKSI Žilina

Online seminár

26.-27.10.2021

Seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na SV, SD
výkon činnosti SV, SD

RZ SKSI Žilina

Online aj pre
RK TT a RK KE

Skúška odbornej spôsobilosti na výkon
činnosti SV, SD

RZ SKSI Žilina

03.-04.11.2021
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Regionálne združenie SKSI Košice

Počet členov k 31.12.2021: 1495
Sídlo Regionálnej kancelárie SKSI
Košice:
Južná trieda 93
040 01 Košice
Výbor RZ SKSI Košice
Ing. Ján Petržala
Ing. Viliam Hrubovčák
Ing. Martin Hromják
Ing. Jozef Antol
Ing. Mária Ďurčáková
Ing. Slavomír Hankovský
Ing. Ján Jakubov
Ing. Stanislav Kočiš
doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.
Ing. Martin Kozák
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Ing. Roman Leško
Ing. Alexander Lieskovský
Ing. Tibor Petrík
Ing. Marián Slosarčík
Ing. Miroslav Šáriczki
Ing. Slavomír Šoganič

predseda
1. podpredseda
podpredseda

predsedovia a podpredsedovia regionálnych odborných sekcií RZ SKSI Košice
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo
a územné plánovanie:
Ing. Martin Kozák
Ing. František Tomko
Elektrotechnické zariadenia stavieb:
Ing. Michal Krempa
Pozemné stavby a architektúra:
Ing. Martin Hromják
Ing. Mária Ďurčáková
Statika stavieb:
Ing. Viliam Hrubovčák
Technologické vybavenie stavieb:
Ing. Slavomír Šoganič
Technické vybavenie stavieb:
Ing. Alexander Lieskovský
Vodohospodárske stavby:
Ing. Jozef Schlosser
Ing. Adrián Jutka
Vedenie uskutočňovania stavieb:
Ing. Miroslav Šáriczki
Ing. Igor Uher
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice
Cieľom RZ SKSI Košice je spoľahlivé zabezpečovanie každodenných úloh administratívneho a
organizačného charakteru za účelom plnenia úloh a služieb členom SKSI v košickom a
prešovskom kraji, vedenie agendy členov regionálneho združenia, poskytnutie informácií
členom, organizovania aktivít CŽV formou 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 uskutočňované RZ SKSI Košice v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021
predstavovali v hlavnej miere plnenie základných úloh SKSI v našom regióne.
Aktivity RZ predstavovali organizovanie prípravných seminárov formou online spojenia s
účastníkmi seminárov a uskutočnenie skúšok pre získanie autorizácie, odbornej spôsobilosti
pre výkon činnosti SV/SD. Žiaľ, opatrenia v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou nepriali
ani v roku 2021 organizovaniu rôznych odborných podujatí pre členov Komory v regióne.
RK SKSI Košice v roku 2021 organizovala:
- 3 zasadnutia Výboru RZ SKSI Košice z toho 2 x videokonferenčne
- 1 x seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný
dozor prostredníctvom online prenosu z RK SKSI Košice a 2 x skúška odbornej spôsobilosti
na výkon činnosti stavbyvedúci/stavebný dozor. Odbornú spôsobilosť získalo 45
účastníkov.
- 2 x seminár k Autorizačnej skúške formou online prepojenia a 2 x Autorizačná skúška.
Autorizačným skúškam predchádzali zasadnutia Autorizačnej komisie SKSI z toho 1 x v
priestoroch RK SKSI Košice. Skúšok ASI sa zúčastnilo 60 účastníkov z toho vyhovelo 51
účastníkov. V RK SKSI Košice sa taktiež konal 2 x Sľub autorizovaných inžinierov, ktorého
sa zúčastnilo 41 nových členov.
Tak ako v predchádzajúcom roku aj v roku 2021 vzhľadom na stále pretrvávajúcu
pandemickú situáciu COVID-19 a s tým súvisiacich bezpečnostných opatrení boli
pozastavené/zrušené aktivity spojené s organizáciou odborných konferencií a iných
podujatí. Aj v tomto roku sme v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou pokračovali v
uskutočňovaní seminárov ku skúškam pomocou online prepojenia a formou spojenia online
seminárov pred skúškami odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci alebo
stavebný dozor pre viac regiónov. Napr. z RK SKSI Košice bol prostredníctvom online prenosu
vysielaný seminár ku skúške odbornej spôsobilosti na výkon činnosti SV/SD pre uchádzačov z
RK Košice, Trnava a Žilina. Autorizačné skúšky v plánovanom termíne 09.-12.03.2021 boli
zrušené. Po uvoľnení opatrení sa autorizačné skúšky konali v náhradnom termíne 15.17.06.2021.

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

47

Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Aj v tomto roku RZ SKSI Košice pokračovalo v spolupráci so SPŠ stavebnou v Prešove v Školskej
súťaži o najlepší ročníkový projekt v šk. roku 2020/2021, ktorá je určená pre žiakov 3. a 4.
ročníka SPŠ stavebnej v Prešove. Zástupcovia Výboru RZ sa zúčastnili vyhodnotenia školských
prác a odovzdali ceny Regionálneho združenia SKSI Košice za vynikajúce vypracovanie a
úspešné obhájenie ročníkovej práce (diplom a finančná odmena) oceneným žiakom:
Samuelovi Oreničovi za prácu „Rezidencia MAUI“, Eve Hudákovej za „BRICK STREET“,
Marekovi Bajcurovi za „Vila TRAUM“, Kataríne Andreánskej za „BRICK STREET“.
Rovnako pokračuje spolupráca s Technickou univerzitou v Košiciach, čoho je každoročne
dôkazom účasť zástupcov VRZ na promóciách úspešných absolventov Stavebnej fakulty v júli
2021, na ktorých boli odovzdané ceny SKSI (diplom a finančná odmena) absolventom s
ocenenými diplomovými prácami. Ing. Veronike Ondkovej bola odovzdaná Cena predsedu
Výboru RZ SKSI Košice za vynikajúce vypracovanie a úspešné obhájenie diplomovej práce
„Projekt cestnej komunikácie III/3491“ a Ing. Michalovi Kapraľovi bola odovzdaná Cena
predsedu SKSI za vynikajúce vypracovanie a úspešné obhájenie diplomovej práce „Bytový
dom“.
V dňoch 19. – 22. augusta 2021 sa zástupcovia RZ SKSI Košice zúčastnili stretnutia malej V4 v
Krakove, ktoré organizovala MOIIB Krakov. Stretnutie regionálnych inžinierskych komôr
a zväzov krajín mV4 sa z dôvodu pandemickej epidémie v roku 2020 nekonalo a bolo
preložené na rok 2021.
V dňoch 07.-10. októbra 2021 sa zástupcovia RZ SKSI Košice zúčastnili 27. Stretnutia krajín
Vyšehradskej štvorky v Debrecíne, ktoré organizovala Maďarská komora inžinierov a ktoré
bolo taktiež odložené o rok kvôli pandémii koronavírusu.
Predseda Výboru Regionálneho združenia SKSI Košice:
Pracovníčka Regionálnej kancelárie SKSI Košice:
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Foto: Slavkov u Brna

Foto: Ostrava - vysoká pec s vyhliadkou BOLT TOWER
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Foto: Prehliadka rekonštrukcie stavby Galandia v Galante (za účasti primátora mesta
a lokálnej TV)

Foto: Oravská priehrada
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Aktivity regionálnych združení SKSI
Aktivity Regionálneho združenia SKSI Košice

Dátum

Názov podujatia

Krajská odborná sekcia

13.05.2021

Účasť zástupcov RZ SKSI Košice na 2. Ročníku Školskej
súťaže „O najlepší projekt“ Určený pre žiakov 3. a 4. ročníka SPŠ stavebnej v Prešove

RZ SKSI Košice

01.07.2021

Účasť zástupcov RZ SKSI Košice na promóciách úspešných
absolventov TU KE Stavebnej fakulty, na ktorých boli
odovzdané ceny absolventom s ocenenými diplomovými
prácami

RZ SKSI Košice

19.-22.8.2021

Účasť zástupcov Výboru RZ SKSI Košice na Stretnutí
regionálnych inžinierskych komôr a zväzov krajín malej V4 v
Krakove

RZ SKSI Košice

06.-10.09.2021 5-dňový tematický zájazd – Slovensko, Morava, Poľsko

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

Pozemné stavby a
architektúra
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
Súvaha: Aktíva
AKTÍVA SKSI
A. Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok
2. Dlhodobý hmotný majetok
3. Dlhodobý finančný majetok
B. Obežný majetok

rok 2021

rok 2020

418 767,40 €

546 528,19 €

19 051,14 €

34 961,16 €

399 716,26 €

511 567,03 €

0,00 €

0,00 €

2 051 201,14 € 1 686 609,58 €

1. Zásoby

50 202,54 €

50 621,52 €

2. Dlhodobé pohľadávky

35 560,30 €

1 390,21 €

3. Krátkodobé pohľadávky

28 443,33 €

7 606,92 €

4. Finančné účty
C. Časové rozlíšenie
MAJETOK SPOLU

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

1 936 994,97 € 1 626 990,93 €
7 563,28 €

3 896,00 €

2 477 531,82 € 2 237 033,77 €
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Súvaha: Pasíva
PASÍVA
SKSI
PASÍVA SKSI

rok
2021
rok 2020

rok 2020

rok 2019
11865
112,84
€
1
724911,75
035,36€ €
724 035,36 € 1 873
22022
022474,15
474,15€ €
022 474,15
474,15 €€ 22 022

A. Vlastné
zdroje
krytia
A. Vlastné
zdroje
krytiamajetku
majetku
1. Imanie
a peňažné
fondy
1. Imanie
a peňažné
fondy
2. Fondy
tvorené
zo zo
zisku
2. Fondy
tvorené
zisku

0,00€€
0,00

0,00€ €
0,00

-148 438,79
562,40 €€
-298

-17 467,18
-148
562,40€ €

4. Výsledok
hospodáreniazazaúčtovné
účtovné obdobie
4. Výsledok
hospodárenia
obdobie

-149
876,39 €€
141 077,48

-131
-149095,22
876,39€ €

B. Cudzie
zdroje
B. Cudzie
zdroje

511 534,20
183,41 €€
529

348
511040,14
183,41€ €

1. Rezervy
1. Rezervy

275 998,70 €
269
436,93 €

273 373,19 €

3. Nevysporiadaný
výsledokhospodárenia
hospodárenia minulých
3. Nevysporiadaný
výsledok
minulýchrokov
rokov

2. Dlhodobé záväzky

2. Dlhodobé záväzky

1 917,29 €

2 886,99 €

233 267,42 €

71 779,96 €

331,55 €

3. Krátkodobé záväzky

3. Krátkodobé záväzky

259 765,72 €

4. Bankové výpomoci a pôžičky

0,00 €

4. Bankové výpomoci a pôžičky

0,00 €

C. Časové rozlíšenie

1 815,00 €

C. Časové
rozlíšenie
VLASTNÉ
ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU

275 998,70 €
1 917,29 €

233 267,42 €
0,00 €

0,00 €

112 188,00 €

82 884,78
815,00€ €
2 237
033,77 €€ 2 3341139,89
2 477 531,82 € 2 237 033,77 €

PASÍVA SKSI
2 000 000 €
1 800 000 €
1 600 000 €
1 400 000 €
1 200 000 €
1 000 000 €
800 000 €
600 000 €
400 000 €
200 000 €
0€
Vlastné zdroje krytia
Cudzie zdroje
majetku
rok 2020
rok 2019
A.
B.
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Časové rozlíšenie

C.
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FINANČNÁ SPRÁVA SKSI
Výkaz ziskov a strát
NÁKLADY SKSI
50 Spotrebované nákupy

rok 2021

rok 2020

70 879,82 €

86 369,28 €

51 Služby

329 035,62 €

380 966,69 €

52 Osobné náklady

555 022,09 €

539 696,55 €

53 Dane a poplatky

4 579,07 €

4 618,07 €

54 Ostatné náklady

23 965,39 €

21 465,96 €

149 203,75 €

138 198,05 €

13 822,00 €

12 680,00 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky
56 Poskytnuté príspevky
NÁKLADY SPOLU

1 146 507,74 € 1 183 994,60 €

VÝNOSY SKSI
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy
65 Tržby z predaja a prenájmu majetku
66 Prijaté príspevky
VÝNOSY SPOLU

Výsledok hospodárenia pred zdanením
59 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

rok 2021

rok 2020

339 444,99 €

266 770,87 €

1 053,33 €

2 885,75 €

2,00 €

221,76 €

949 604,72 €

766 729,58 €

1 290 105,04 € 1 036 607,96 €

143 597,30 €

-147 386,64 €

2 519,82 €

2 489,75 €

141 077,48 €

-149 876,39 €
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NÁKLADY SKSI
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rok 2021

rok 2020
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51 Služby

329 035,62 €

380 966,69 €

52 Osobné náklady

555 022,09 €

539 696,55 €

53 Dane a poplatky

4 579,07 €

4 618,07 €

54 Ostatné náklady

23 965,39 €

21 465,96 €

149 203,75 €

138 198,05 €

13 822,00 €

12 680,00 €

55 Odpisy, predaný majetok a opravné položky
56 Poskytnuté príspevky
NÁKLADY SPOLU

1 146 507,74 € 1 183 994,60 €

VÝNOSY SKSI
60 Tržby za vlastné výkony a tovar
64 Ostatné výnosy
65 Tržby z predaja a prenájmu majetku
66 Prijaté príspevky
VÝNOSY SPOLU

Výsledok hospodárenia pred zdanením
59 Daň z príjmov
Výsledok hospodárenia po zdanení

SKSI VÝROČNÁ SPRÁVA 2021

rok 2021

rok 2020

339 444,99 €

266 770,87 €

1 053,33 €

2 885,75 €

2,00 €

221,76 €

949 604,72 €

766 729,58 €

1 290 105,04 € 1 036 607,96 €

143 597,30 €

-147 386,64 €

2 519,82 €

2 489,75 €

141 077,48 €

-149 876,39 €
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SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV
Mýtna 29, 811 07 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/3907 5042, e-mail: sksi@sksi.sk
www.sksi.sk

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
k 31.12.2021
samosprávnej stavovskej právnickej osoby
Slovenskej komory stavebných inžinierov
Mýtna 29, 811 07 Bratislava

