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Vážené kolegyne, kolegovia,
do Vašej pozornosti dávam niekoľko „maličkostí“:
1. Predstavenstvo si upravilo názor na podporu odborných

podujatí usporadúvaných inými organizáciami. Stále sa nám
nedarí zaktivizovať činnosť odborných sekcií a tak podporíme
účinnejšie aj spolky a združenia, ktoré odbornými podujatiami
zaujmú našich členov. Pri odovzdaní zborníka z odborného podu-
jatia v pdf formáte, so súhlasom uverejnenia v členskej zóne na
našej internetovej stránke, je finančná podpora výrazná. Je para-
doxné, že častokrát sú títo organizátori podujatí súčasne aj naši
členovia, ale činnosť v odborných sekciách ich neoslovila.

2. Predstavenstvo ustanovilo pracovnú komisiu s názvom Le-
gislatívna rada SKSI. Činnosťou komisie, pod profesionálnym ve-
dením JUDr. Kopšovej, chceme dosiahnuť kvalitatívnu zmenu v prí-
stupe k vyjadrovaniu sa pri tvorbe nových právnych predpisov.

Doterajšia prax bola s vysokou prevahou kritických názorov
až po uplynutí pripomienkového konania, bez aktívnej účasti v pro-
cese tvorby predpisu.

Členovia rady sú predsedovia výborov regionálnych združe-
ní, ktorí budú zodpovední za dodržanie šibeničných termínov,
ktoré sú pravidlom v tejto činnosti. Predstava je, že si v predstihu
pripravíme k jednotlivým námetom konkrétne znenie, predo-
všetkým vyhlášok ku schváleným zákonom, aby sme účinnejšie
mohli presadzovať naše oprávnené nároky a predstavy.

Týmto Vás aj vyzývame na osobnú spoluprácu prostredníc-
tvom regionálnych združení.

3. Všimnite si, že sme dostali ponuku od Stavebnej fakulty
STU v Bratislave na rozšírenie počtu odborníkov v komisiách
pre obhajobu záverečných prác bakalárskeho štúdia a v komisi-
ách pre obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia.

Využime túto príležitosť, prihláste sa na Úrade SKSI s udaním
pracoviska – katedry fakulty, kde chcete pomôcť pedagógom a sami
získať prehľad, čo je nové v oblasti teórie vo vašom odbore (som
presvedčený, že stavebné fakulty v Košiciach a v Žiline rovnako
uvítajú túto spoluprácu).

4. V prístupe k súborom vybraných STN v elektronickom for-
máte zatiaľ nie je možnosť kopírovania noriem. Rokujeme s vede-
ním SÚTN o rozšírení služieb aj o možnosť kopírovania noriem.

Nepôjde o celoplošnú službu. Rokovania sa kryštalizujú k ná-
vrhu, že pôjde o balíky noriem za určitý poplatok. Požiadam Vás
o spoluprácu – poskytnutie informácie, v akých medziach je
tento poplatok únosný, napr. za balík desiatich noriem, balík sto
noriem a pod.

Dovolím si Vás požiadať – skontrolujte si, či Vám nezostal ná-
hodou neuhradený základný členský príspevok. Uhradenie bolo
potrebné do 31. januára, ale pri dennom zhone sa mohlo stať, že
základná členská povinnosť nie je z Vašej strany splnená. U mno-
hých členov je to bohužiaľ realita, základný členský príspevok
doteraz uhradilo len 67 % členov.

Záverom Vám prajem príjemné jarné pracovné ovzdušie...
Dušan Majdúch
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Zápis a uznesenia

z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 13. februára 2009 o 9.30 hod.
v zasadacej miestnosti Úradu SKSI v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (11 prítomných), Ing. Lehocký, JUDr. Kopšová (predsedníč-
ka Združenia pre stavebné právo Slovenska), prof. Kopáčik (de-
kan Stavebnej fakulty STU v Bratislave), Ing. Mozgay (riaditeľ Úra-
du SKSI), p. Slabejová (pracovníčka Úradu SKSI), Mgr. Zlatňan-
ská (zapisovateľka, pracovníčka Úradu SKSI)

Program zasadnutia:
Prof. Majdúch otvoril 5. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.30 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Vyskoča a doc. Ben-

ka. Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu 2 bod 2a „Úprava
rozpočtov na roky 2009 a 2010“ vzhľadom na novú účtovnú
osnovu a znížený členský príspevok SKSI.
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu 4 bod 4a „Štatút SKSI“.
� Prof. Majdúch navrhol zaradiť do bodu č. 13 „Rôzne“
nasledujúce body:

� Informácia o stavebnom zákone (bod č. 13.1)
� Poradenská kancelária – sadzobník konzultačných
služieb (bod č. 13.2)
� Využitie elektronizácie SKSI (bod č. 13.3)
� Príspevky na odborné akcie organizované inými
organizáciami (bod č. 13.4)
� Semináre „Zavádzanie eurokódov do praxe“ (bod č. 13.5)
� Informácia o zasadnutiach FEANI (bod č. 13.6)
� Zápisy z rokovaní výborov Regionálnych združení SKSI
a zverejňovanie zápisov na webovej stránke SKSI (bod č. 13.7)
� Schválenie prihlášok za členov SKSI (bod č. 13.8)

Bod 2: Výsledky hospodárenia za rok 2008
Predložil: prof. Majdúch
K tomuto bodu bola prizvaná pracovníčka Úradu SKSI pani

Slabejová. Prof. Majdúch informoval podrobnejšie o jednotlivých
položkách hospodárenia SKSI v roku 2008.

Diskusia: Ing. Mišík, doc. Benko, Ing. Ďurica, Ing. Chmelo

Bod 2a: Úprava rozpočtov na roky 2009 a 2010
Predložil: prof. Majdúch
Vzhľadom na novú účtovnú osnovu SKSI, znížený členský prí-

spevok na rok 2009, je potrebné upraviť aj rozpočty na roky 2009
a 2010.

Diskusia: Ing. Mišík, doc. Benko, Ing. Ďurica, Ing. Chmelo

Bod 3: Prerozdelenie prostriedkov na činnosť regionálnych
združení SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch na úvod informoval o súčasných zostatkoch na

bankových účtoch SKSI. Následne informoval a navrhol podľa
schválenej metodiky nasledujúce prerozdelenie finančných
prostriedkov na jednotlivé regionálne združenia SKSI:

Regionálne združenie Bratislava: 19 215 Eur



Regionálne združenie Trnava:  9869 Eur
Regionálne združenie Žilina:  3707 Eur
Regionálne združenie Banská Bystrica:    372 Eur
Regionálne združenie Košice:  5277 Eur

Bod 4: Smernica SKSI o cestovných náhradách
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhu úpravy Smernice SKSI

o cestovných náhradách a o základných zásadách poskytovania
finančných prostriedkov členom volených orgánov za použitie
osobného motorového vozidla.

Diskusia: Ing. Mišík, Ing. Ďurďa, Ing. Ďurica, doc. Kolcun,
Ing. Chmelo, doc. Benko

Bod 4a: Štatút SKSI
Predložil: prof. Majdúch
K tomuto bodu bola prizvaná JUDr. Oľga Kopšová, predsed-

níčka Združenia pre stavebné právo Slovenska. Prof. Majdúch in-
formoval, že všetky pripomienky, ktoré členovia Predstavenstva
zaslali na Úrad SKSI, boli zaslané JUDr. Kopšovej. Prof. Majdúch
upozornil, že sa jedná len o zapracovanie nových právnych pred-
pisov. JUDr. Kopšová následne podrobnejšie informovala o jed-
notlivých zmenách a vyjadrila sa k jednotlivým pripomienkam.

Prof. Majdúch navrhol vytvorenie Legislatívnej rady SKSI, kto-
rá by bola profesionálne vedená JUDr. Kopšovou a jej členmi by
boli: člen Predstavenstva zodpovedný za oblasť legislatívy, pred-
sedovia výborov Regionálnych združení SKSI, prípadne nimi no-
minovaní zástupcovia.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Mišík, doc. Benko, Ing. Chmelo,
Ing. Petržala, Ing. Vyskoč

Bod 5: Spolupráca SKSI so Stavebnou fakultou STU
v Bratislave
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch privítal prof. Kopáčika, dekana Stavebnej fa-

kulty STU v Bratislave. Prof. Majdúch predložil nasledujúce otáz-
ky, ktoré by SKSI rada prerokovala so Stavebnou fakultou STU:

� Otázka počtu študijných programov – prof. Kopáčik
informoval, že Stavebná fakulta STU v súčasnosti ponúka
12 študijných programov na inžinierskom stupni a odovzdal
predsedovi SKSI podrobné členenie jednotlivých študijných
programov, vrátane profilu absolventa.
� Akreditácia výučby architektúry na Stavebnej fakulte
STU – prof. Kopáčik informoval, že v súčasnosti je stavebná
fakulta v procese komplexnej akreditácie. Akreditácia STU
by mala byť schválená v priebehu mesiacov marec – apríl 2009.
Stavebná fakulta STU predpokladá, že aj výučba architektúry
bude zakreditovaná. Na inžinierskom stupni Stavebná fakulta
STU navrhla pre výučbu architektúry jeden študijný program,
ktorý by absolvent ukončil s titulom Ing. arch.
� Rozšírenie počtu odborníkov z praxe – členov SKSI
– v komisiách pre obhajobu diplomových prác – prof. Kopáčik
privítal a navrhol aj nominovať ľudí pri posudzovaní
výskumných úloh a dizertačných a diplomových prác.
Požiadal, aby SKSI v čo najkratšom termíne zaslala návrh
odborníkov z praxe, aby mohol byť predložený na Vedeckú radu.
� Zapojiť SKSI do grantov na Stavebnej fakulte STU
– prof. Kopáčik bude tlmočiť záujem SKSI na jednotlivé
katedry s tým, aby SKSI navrhla konkrétnych odborníkov
z praxe, ktorý by mali záujem zapojiť sa do grantov.
� Prof. Kopáčik navrhol SKSI užšiu spoluprácu v oblasti
vzdelávania budúcich a súčasných členov SKSI cez Stavebnú
fakultu STU. Prof. Majdúch súhlasil začať predbežné
rokovania.
Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Ďurica, doc. Kolcun

Bod 6: Prístup členov k technickým normám
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh, ktorý obsahoval 4 varianty, kto-

rým skupinám členov SKSI bude v roku 2009 umožnený elektro-

nický prístup na normy STN, nakoľko je potrebné prerokovať
zmluvu so Slovenským ústavom technickej normalizácie.

Diskusia: Ing. Ďurica, doc. Benko, Ing. Mišík

Bod 7: Návrh zásad hodnotenia celoživotného vzdelávania
Predložil: prof. Majdúch

Bod 8: Plán odborných podujatí SKSI na rok 2009
Predložil: doc. Kolcun
Doc. Kolcun informoval o predloženom materiáli, ktorý su-

marizuje plány podujatí jednotlivých odborných sekcií SKSI. Prof.
Majdúch navrhol, aby plán odborných podujatí SKSI na rok 2009
bol zverejnený na webovej stránke SKSI.

Diskusia: Ing. Cmarková, prof. Majdúch, doc. Kolcun, Ing. Vy-
skoč, Ing. Ďurica

Predseda SKSI prerušil rokovanie od 12:30 do 13:50 hod.

Bod 11.2: Návrh zásad používania loga SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o materiáli, ktorý pripravil Ing. Vy-

skoč. Prof. Majdúch navrhol, aby sa navrhlo nové logo SKSI a aby
SKSI mohla svoje logo zaregistrovať.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Vyskoč, Ing. Petržala, Ing. Chmelo

Bod 11.4: Cenový návrh upomienkových predmetov
Prof. Majdúch informoval o návrhu upomienkových predme-

tov SKSI. Regionálne združenia SKSI môžu zoznam upomienko-
vých predmetov rozšíriť o vlastné nápady.

Diskusia: Ing. Petržala, Ing. Ďurica

Bod 13.3: Využitie elektronizácie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že dňa 12. 2. 2009 sa na Úrade

SKSI uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov SKSI (Ing. Hru-
bovčák, doc. Benko, Ing. Vyskoč, prof. Majdúch, Ing. Mozgay) so
zástupcami troch spoločností (Finesoft, ui42, Irisoft), ktoré pred-
ložili návrhy na elektronizáciu SKSI. Prof. Majdúch informoval, že
bude vypísané výberové konanie na spoločnosť, ktorá uskutoční
elektronizáciu SKSI.

Diskusia: Ing. Chmelo, Ing. Vyskoč, Ing. Cmarková

Bod 13.4: Príspevky na odborné akcie organizované inými
organizáciám
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh na úpravu zásad poskytovania

finančných príspevkov SKSI na odborné akcie organizované iný-
mi organizáciami:

� Uvedenie loga SKSI v materiáloch odbornej akcie
� Uvedenie SKSI ako spoluorganizátora
� Podmienka zabezpečenia odborného garanta podujatia na
zabezpečenie kvality podujatia
� Zborník musí byť odovzdaný vo formáte PDF pred
podpisom zmluvy SKSI a 3 mesiace po konaní akcie bude
zborník zverejnený na webovej stránke SKSI.
Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Cmarková,

Ing. Mišík, Ing. Chmelo, doc. Kolcun

Bod 13.2: Poradenská kancelária – sadzobník konzultačných
služieb
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o novom sadzobníku konzultačných

služieb Poradenskej kancelárii pri Inžinierskom konzultačnom stre-
disku.

Diskusia: Ing. Ďurďa

Bod 13.5: Semináre „Zavádzanie eurokódov do praxe“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o doteraz vyplatených sumách pred-

nášateľom seminárov eurokódy a autorom zborníkov pre euro-



kódy. Doc. Benko informoval o výsledkoch stretnutia s garantmi
jednotlivých eurokódov pre semináre SKSI „Zavádzanie eurokó-
dov do praxe“.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Vyskoč, doc. Kolcun, Ing. Chmelo,
prof. Majdúch

Bod 13.8: Schválenie prihlášok za členov SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

tívneho člena SKSI (právnická osoba) a prihláškach za dobrovoľ-
ného člena SKSI (fyzická osoba) podľa nasledujúceho zoznamu:

Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce
spoločnosti: AP – PROJEKT spol. s r. o.; AP PARTNER PROJEKT s.
r. o.; APROVING s. r. o.; Architektonická kancelária Ladislava Ve-
resa, s. r. o.; ARiS – Košice, s. r. o.; CONSTRUCTA SA, s. r. o.; CS,
s. r. o.; HM.PG, s. r. o.; IMADA Design, s. r. o.; JOKA – SK, s. r. o.;
JOPRO s. r. o.; KApAR s. r. o.; K & K PROJECT, s. r. o.; KNAP –
Klimatizácia spol. s r. o.; KOMPRO s. r. o.; LATherm s. r. o.; M -
PROJEKCIA, s. r. o.; PETER FRANKO , s. r. o.; PLANART, s. r. o.;
pline, s. r. o.; POZEMNÉ STAVBY TTK, s. r. o.; PROaqua spol. s r.
o.; PROFICON s. r. o.; PROJEKCIA Závacký, s. r. o.; Projektcesty,
s. r. o.; PROJVODA s. r. o.; ProNES s. r. o.; PROTOM, s. r. o.; RE-
PREX, s. r. o.; RODINNÉ DOMY s. r. o.; ROTAL projekt s. r. o.; SK
– Design, s. r. o.; StatiPro, s. r. o.; VAL*PROK s. r. o.; VeMco, s. r.
o.; Tristel, s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: BEDNÁŘ,
Karel, Ing., PhD.; HURAJ Juraj, Ing.; CHODÚR Pavol, Ing.; MA-
COUN Jaroslav, Ing.; MIKOCZY Viktor, Ing.; MOULIS VÁCLAV,
Ing.; OBRANEC Karol, Ing.; PAPP Gabriel; SAMUHEĽ PETER, Ing.;
TOMKO Ján, Ing.

Bod 9: Vnútrokomorový písomný výklad rozsahu a obsahu
činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií
autorizácie
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil interný materiál, spracovaný Autori-

začnou komisiou SKSI – Vnútrokomorový písomný výklad rozsa-
hu a obsahu činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií
autorizácie. Výťah z tohto materiálu bude zaslaný na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 10: Aktivity Európskej rady stavebných inžinierov
– ECCE
Predložil: prof. Majdúch
Mgr. Zlatňanská z predloženého materiálu informovala o prípra-

ve nového návrhu o regulácii stavebných výrobkov v EÚ a o prepra-
covanom znení Smernice EÚ o energetickej hospodárnosti bu-
dov. Prof. Majdúch informoval, že SKSI bude reprezentovať v ECCE
Ing. Daniel Žarnay, PhD., z Košíc.

Bod 11: Aktivity SKSI

Bod 11.1: Účasť SKSI na 30. jubilejnom veľtrhu stavebníctva
CONECO dňa 2. 4. 2009 formou Workshopu, XL. Deň
stavebného dozoru a stavbyvedúceho
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch a Ing. Mozgay informovali o workshope v rám-

ci veľtrhu CONECO 2009, na ktorom bude SKSI spoluorganizá-
torom. V rámci workshopu sa uskutoční XL. Deň stavebného do-
zoru a stavbyvedúceho. Odborným garantom akcie je Ing. Vasil
Ivanov, CSc., organizačným garantom je Ing. Mozgay.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa

Bod 11.3: Informácia o nominácii členov do redakčnej rady
časopisu Stavebnictví
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že SKSI, Slovenský zväz stavebných

inžinierov (SZSI) a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
(ZSPS) dohodli spoluprácu s časopisom Stavebnictví a nomino-
vali svojich zástupcov do redakčnej rady časopisu:

� za SZSI: Ing. Ján Kyseľ, člen Prezídia SZSI
� za ZSPS: Ing. Ján Majerský, PhD., prezident ZSPS
� za SKSI: Ing. Jozef Kuzma, EURING

Bod 11.5: Správa o vybavení škodových udalostí
za IV. štvrťrok 2008
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že v poslednom štvrťroku 2008 bolo

nahlásených 5 škodových udalostí k Poistnej zmluve č.
1050025526 – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v
súvislosti s vykonávaním činnosti autorizovaných stavebných in-
žinierov.

Bod 12: Kontrola uznesení zo 4. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenia zo 4. zasadnutia Pred-

stavenstva SKSI 4.36, 4.38 a 4.33 sa priebežne plnia. Ostatné uzne-
senia zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli splnené.

Bod 13: Rôzne

Bod 13.1: Informácia o stavebnom zákone
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o súčasnom stave prípravy staveb-

ného zákona.
Diskusia: Ing. Chmelo

Bod 13.6: Informácia o zasadnutiach FEANI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že Ing. Minár bol menovaný ako

zástupca SKSI za člena Slovenskéno národného komitétu FEANI.
Tento ho menoval do európskeho komitétu FEANI pre profesio-
nálny rozvoj (FEANI CPD Comittee).

Diskusia: Ing. Vyskoč, doc. Benko

Bod 13.7: Zápisy z rokovania výborov RZ SKSI
a zverejňovanie zápisov na webovej stránke SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že zápisy zo zasadnutí výborov re-

gionálnych združení SKSI budú zverejňované na webovej stránke
www.sksi.sk na požiadanie. Zápis z posledného zasadnutia Vý-
boru RZ SKSI Bratislava je už zverejnený na webovej stránke.

Diskusia: Ing. Ďurďa

Bod 14: Uznesenia z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schvaľo-

vané priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 13. februára 2009 o 16:20 hod.

Uznesenia z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 5.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Vyskoča a doc. Benka za ove-

rovateľov zápisu z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.2
Predstavenstvo schvaľuje predložený program 5. zasadnutia

Predstavenstva SKSI s doplnením bodov č. 2a, 4a, 13.1-13.8.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.3
Predstavenstvo berie na vedomie zapracovanie novely záko-

na č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov do Štatútu SKSI.
Uznesenie 5.4
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o spolupráci so

Stavebnou fakultou STU v Bratislave.
Uznesenie 5.5
Predstavenstvo berie na vedomie výsledky predbežného ro-

kovania so SÚTN.



Uznesenie 5.6
Predstavenstvo berie na vedomie zásady dobrovoľného vzde-

lávania členov SKSI.
Uznesenie 5.7
Predstavenstvo berie na vedomie materiál „Plán odborných

podujatí SKSI na rok 2009“.
Uznesenie 5.8
Predstavenstvo berie na vedomie výsledky pracovného stret-

nutia ohľadne riešenia elektronizácie SKSI.
Uznesenie 5.9
Predstavenstvo berie na vedomie sadzobník konzultačných

služieb Poradenskej kancelárie pre statické poruchy panelových
domov.

Uznesenie 5.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o seminároch

zavádzanie eurokódov do praxe.
Uznesenie 5.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o aktivitách Eu-

rópskej rady stavebných inžinierov ECCE.
Uznesenie 5.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o nominácii čle-

nov do redakčnej rady časopisu Stavebnictví.
Uznesenie 5.13
Predstavenstvo berie na vedomie Správu o vybavení škodo-

vých udalostí za IV. štvrťrok 2008.
Uznesenie 5.14
Predstavenstvo berie na vedomie kontrolu uznesení zo 4. za-

sadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenie 5.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stavebnom

zákone.
Uznesenie 5.15
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o FEANI a klad-

ne hodnotí aktívnu činnosť zástupcu SKSI Ing. Minára.
Uznesenie 5.16
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zápisoch z ro-

kovania výborov Regionálnych združení SKSI a ich zverejňova-
ní na webovej stránke SKSI na požiadanie.

Uznesenie 5.17
Predstavenstvo schvaľuje Zásady používania loga SKSI podľa

predloženého materiálu.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.18
Predstavenstvo schvaľuje cenový návrh upomienkových pred-

metov SKSI s možnosťou doplnenia výberu na jednotlivých regio-
nálnych združeniach.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.19
Predstavenstvo schvaľuje poskytovanie príspevku na odbor-

né akcie organizované inými organizáciami:
a) Príspevok do výšky 500 Eur za jedno regionálne združenie

na jednu akciu za podmienok uvedenia loga SKSI a spoluorgani-
zátorstva na pozvánke a odborného garanta akcie

b) Príspevok do výšky spravidla 1500 Eur za jedno regionálne
združenie na jednu akciu za podmienok uvedenia loga SKSI a spo-
luorganizátorstva na pozvánke, odborného garanta akcie a
odovzdanie zborníka v PDF formáte so súhlasom jeho uverej-
nenia v členskej zóne na internetovej stránke po 3 mesiacoch od
prebehnutia akcie.

c) Pri požiadavke vyššieho príspevku ako 1500 EUR za jedno
regionálne združenie na jednu akciu zabezpečí predseda SKSI
korešpondenčné hlasovanie členov Predstavenstva.

Za: 8, proti: 2, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.20
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúci spoločností za

kolektívneho člena SKSI (PO):
Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujúce

spoločnosti: AP – PROJEKT spol. s r. o.; AP PARTNER PROJEKT
s. r. o.; APROVING s. r. o.; Architektonická kancelária Ladislava
Veresa, s. r. o.; ARiS – Košice, s. r. o.; CONSTRUCTA SA, s. r. o.;

CS, s. r. o.; HM.PG, s. r. o.; IMADA Design, s. r. o.; JOKA – SK, s. r.
o.; JOPRO s. r. o.; KApAR s. r. o.; K & K PROJECT, s. r. o.; KNAP –
Klimatizácia spol. s r. o.; KOMPRO s. r. o.; LATherm s. r. o.; M -
PROJEKCIA, s. r. o.; PETER FRANKO , s. r. o.; PLANART, s. r. o.;
pline, s. r. o.; POZEMNÉ STAVBY TTK, s. r. o.; PROaqua spol. s r. o.;
PROFICON s. r. o.; PROJEKCIA Závacký, s. r. o.; Projektcesty, s. r. o.;
PROJVODA s. r. o.; ProNES s. r. o.; PROTOM, s. r. o.; REPREX, s. r. o.;
RODINNÉ DOMY s. r. o.; ROTAL projekt s. r. o.; SK – Design,
s. r. o.; StatiPro, s. r. o.; VAL*PROK s. r. o.; VeMco, s. r. o.; Tristel,
s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky za dobrovoľného člena
SKSI (Fyzická osoba): BEDNÁŘ, Karel, Ing., PhD.; HURAJ Juraj,
Ing.; CHODÚR Pavol, Ing.; MACOUN Jaroslav, Ing.; MIKOCZY
Viktor, Ing.; MOULIS VÁCLAV, Ing.; OBRANEC Karol, Ing.; PAPP
Gabriel; SAMUHEĽ PETER, Ing.; TOMKO Ján, Ing.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.21
Predstavenstvo schvaľuje výsledky hospodárenia SKSI za rok

2008.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.22
Predstavenstvo ukladá predsedom Výborov RZ spracovať roz-

počty regionálnych združení SKSI na roky 2009 a 2010 a odo-
vzdať na Úrad SKSI v termíne do 28. februára 2009 a ukladá ria-
diteľovi Úradu SKSI zapracovať tieto rozpočty do celkového roz-
počtu SKSI.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 5.23
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu SKSI zosúladiť schvá-

lené rozpočty na roky 2009 a 2010 so zohľadnením vypustenia
viazaného príspevku na STN schváleného Valným zhromaždením
SKSI, zapracovania čiastkových rozpočtov RZ a úpravy do použí-
vanej účtovnej osnovy v termíne do 20. 3. 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.24
Predstavenstvo schvaľuje prerozdelenie prostriedkov na rok

2008 podľa metodiky schválenej Valným zhromaždením SKSI a
ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť prevod finančných prostried-
kov na účty regionálnych združení SKSI:

Regionálne združenie Bratislava: 19 215 Eur
Regionálne združenie Trnava:   9869 Eur
Regionálne združenie Žilina:   3707 Eur
Regionálne združenie Banská Bystrica:     372 Eur
Regionálne združenie Košice:   5277 Eur
SPOLU: 37 803 Eur
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.25
Predstavenstvo schvaľuje predloženú smernicu SKSI o cestov-

ných náhradách s pripomienkami a ukladá riaditeľovi Úradu SKSI
ich zapracovanie v termíne do 28. 2. 2009. Konečné znenie Pred-
stavenstvo schváli korešpondenčne.

Za: 6, proti: 1, zdržal sa: 4.
Uznesenie 5.26
Predstavenstvo schvaľuje zriadenie Legislatívnej rady SKSI ako

pracovnej komisie orgánu Predstavenstva v zložení: JUDr. Kop-
šová, Ing. Ďurďa za Predstavenstvo SKSI a predsedovia výborov
regionálnych združení SKSI na prípravu právnych predpisov a ukladá
predsedovi SKSI zabezpečiť začiatok činnosti Legislatívnej rady
SKSI.

Za: 8, proti: 2, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.27
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI rokovať s vedením

Stavebnej fakulty STU v Bratislave o možnosti rozšírenia spolu-
práce pri plnení programu celoživotného vzdelávania členov SKSI.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.28
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI rokovať so SÚTN o zlep-

šení podmienok prístupu pre všetkých členov SKSI.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.



Uznesenie 5.29
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu SKSI zosumarizovať

predložené odborné akcie pre rok 2009 podľa odborných sekcií
a zaktualizovať zoznam predsedov odborných sekcií SKSI a oba
zoznamy zverejniť na webovej stránke SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.30
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu SKSI zabezpečiť vy-

písanie súťaže na návrh nového loga SKSI medzi členmi SKSI v ter-
míne do 30. 4. 2009.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 5.31
Predstavenstvo schvaľuje postup zovšeobecnenia rozšírenia

využitia elektronizácie na robustný systém a ukladá predsedovi
SKSI zabezpečiť výberové konanie v spolupráci s Ing. Hrubovčá-
kom v termíne do 30. 3. 2009.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 5.32
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI doriešiť naplánované

a schválené odborné podujatia na rok 2009 podľa doteraz plat-
ných zásad.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3, nehlasoval: 1.
Uznesenie 5.33
Predstavenstvo berie na vedomie účasť SKSI na 30. jubilej-

nom veľtrhu stavebníctva CONECO dňa 2. 4. 2009 formou
Workshopu a na 40. dni dozoru a stavbyvedúceho a ukladá riadi-
teľovi Úradu SKSI rozposlať materiály v termíne do 13. 2. 2009.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasovali: 2.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Zlatňanská
Overovatelia: Ing. Anton Vyskoč, doc. Dr. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Riaditeľ Úradu SKSI: Ing. Vojtech Mozgay
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

 Z aktivít Slovenského zväzu

stavebných inžinierov v roku 2009

Informácia o činnosti SZSI
– Celoštátnej odbornej skupiny Doprava „COS D“

Prvé tohtoročné klubové odborné stretnutie členov a priaz-
nivcov COS D sa uskutočnilo 3. februára 2009 v budove SKSI
v Bratislave. Okrem informácie o činnosti za rok 2008 a o pláno-
vaných podujatiach v r. 2009 (Ing. Kollárová) boli prítomní obozná-
mení aj so závermi zasadnutia Prezídia a Správnej rady SZSI z de-
cembra 2008 (Ing. Dula, CSc.). Odbornú náplň stretnutia tvorila
príprava plánovaného kolokvia o súčasnom stave dopravy (naj-
mä v mestách SR), ktorý považujú dopravní odborníci za veľmi
kritický. Ciele a tézy kolokvia, rámcovo spracované Ing. Surovým,
boli ako súčasť pozvánky na klubové stretnutie rozoslané všetkým
členom bratislavskej pobočky SZSI, predsedom ostatných pobočiek,
vedeniu SKSI, ZU a ÚP SAS, Prezídiu policajného zboru MV SR.

Diskusia k predloženým tézam kolokvia potvrdila naliehavú
potrebu stretnutia úzkeho okruhu dopravných odborníkov, naj-
mä s architektmi - urbanistami, ako hlavnými a najpovolanejšími
tvorcami mestského prostredia. Spoločne by sa na ňom defino-
vali príčiny, analyzovali najzávažnejšie problémy a následne hľa-
dali možné riešenia pre zastavenie, či aspoň zmiernenie príčin
hroziaceho dopravného kolapsu našich miest. Ide o zintenzívne-
nie doterajších dlhoročných snáh COS D SZSI, najmä z oblasti
dopravného inžinierstva aplikovaného na problematiku sídiel,
poukázať na pretrvávajúci nezdravý vývoj, orientovaný výrazne
na preferenciu individuálnej a vôbec motorovej dopravy, ako aj
na jeho dôsledky. Od prenášania pozitívnych zahraničných po-

znatkov (formou množstva rôznych odborných aktivít v minulos-
ti), ktoré smerovali prevažne iba do radov zainteresovanej od-
bornej verejnosti, treba prejsť k výraznejšej prezentácii sa navo-
nok, a odborne podložené argumenty (napr. formou deklarácie)
predostierať príslušným orgánom, zodpovedným za ďalší rozvoj
územných aktivít a vývoj dopravy v SR, najmä v sídlach.

Ďalšie plánované a na decembrovom zasadnutí Prezídia a Správ-
nej rady SZSI odsúhlasené odborné akcie COS D v r. 2009 budú
prioritne zamerané na problematiku dopravnej obsluhy sídel z do-
pravno-inžinierskych, koncepčných, bezpečnostných, projekto-
vých a organizačno-prevádzkových hľadísk. Prehľad konkrétnych
plánovaných akcií (uvedený aj na webovej stránke SKSI) bude
možné, čo do miesta konania, doplnenia a zaradenia aktuálnej či
naliehavej témy v priebehu roka priebežne upresňovať (podľa
záujmu a námetov členov), tak ako tomu bolo aj doposiaľ. Po-
zvánky na jednotlivé akcie budú (na základe aktualizovaných zo-
znamov členov) rozposielané klasicky poštou alebo elektronicky,
preto prosíme o nahlásenie (skontrolovanie si) svojej adresy na
príslušnej pobočke SZSI.

Ing. Anna Kollárová
predseda COS D SZSI

Plán odborných podujatí na r. 2009

� Kolokvium: „Dopravný kolaps v mestách“
Termín a miesto konania: marec, Bratislava

� Seminár: „Projektovanie pozemných komunikácií
v zmysle STN“
Termín: apríl – máj, Banská Bystrica,
(príp. Košice alebo opäť aj Bratislava)
Poznámka: seminár nadväzuje na stretnutie projektantov
a príslušníkov polície v r. 2008 a je tiež súčasťou doškoľovania
dopravných inžinierov policajného zboru MV SR

� Seminár: „Nový cestný zákon a jeho uplatňovanie v praxi“
Termín: máj – jún, Bratislava, Banská Bystrica,
(príp. Košice, Žilina podľa záujmu)

� Konferencia so zahraničnou účasťou: „Hromadná doprava
v meste“
(nadväzuje na predchádzajúce konferencie zamerané
na tematiku dopravných procesov v mestách)
Termín: september (realizácia je podmienená získaním
grantu z V4), Bratislava

� Seminár: „Okružné križovatky“
Termín: máj – september, Trnava, Banská Bystrica,

� Seminár: „Nemotoristické dopravy v meste a mimo neho“
(Poznatky z Velo City Brusel 09)
Termín: september – október, Bratislava,
(príp. podľa záujmu i mimo)

P lán
odborných podujatí

pre rok 2009 je zverejnený na:

www.sksi.sk
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JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti

December 2008
Ing. Pavel Bancík, Ing. Ján Belík,

Ing. Jozef Boržík, Ing. Ivan Čapko,
Ing. Petronela Čomajová, Ing. Dušan Čupka, Michal Davala,

Ing. Marián Dragúň, Ing. Ľubica Ďurašková,
Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., Ing. Ľudovít Dvorský,

Ing. Anton Fischer, Ing. Jozef Garan, Ing. Anton Gažovčjak,
Vladimír Chladoň, Ing. František Chudík, Ing. Miloš Janíček,

Ing. Marián Janík, Ing. Milan Jedlovský,
Ing. Alžbeta Jelínková, Miroslav Kovačič, Ing. Jaroslav Kovář,

Ing. Jaroslav Kupec, Viktória Kusá, Alfonz Lančarič,
Ing. Ján Litecký – Šveda, Ing. Jozef Maretta,

Ing. Milan Matečný, Ing. František Navrátil, Ing. Jozef Pačay,
Ing. Ján Pagerka, Ing. Eva Petrovičová, Ing. Marta Petrovská,

Ing. Jolana Pohlová, Ing. Vladimír Priechodský, PhD.,
Ing. arch. Jiří Rommer, Júlia Slezáková, Ing. Mária Strihová,

Ján Svrček, Ing. František Szöke, Ing. Vladislav Ščešňák,
Ing. Zdenek Šteliar, Ivan Thron, Ing. Danica Tóthová,
 Ing. Viktor Trvalík, Ing. Peter Valent, Ing. Peter Vašek,

Alžbeta Videršpanová, Ing. Jozef Vrábel,
Ing. Juraj Zákopčan, Ing. Peter Zvolenský

Január 2009
Ing. Michal Babej, Ing. Ján Baďura, Ing. Pavol Bartoň,
Ing. Ladislav Bášti, Jozef Bednár, Ing. Tatiana Blichová,

Ing. Marián Doval, Ing. Pavol Drahurád, Ing. Ladislav Ďurana,
Ing. Mária Gieciová, PhD., Ing. Stanislava Horňáková,

Ing. Pavel Hrdý, Ing. Ján Ilavský, Ing. Štefan Jánoš,
Ing. Adam Kende, CSc., Ing. Marián Kolivoška,

Ing. Mária Kupčová, Ing. Jozef Kyselica,
prof. Ing. Jozef Lapos, PhD., Ing. Peter Leimberger,

Ing. Ľubica Milošovičová, Ing. Anton Nichta,
Ing. Miroslav Ochotnický, Ing. Ľubomír Petrík,

Ing. Pavol Petrov, Ing. Marián Petrovič, Ing. František Rákoš,
Ing. Marta Ramazetterová, Ing. Juliana Ronczová,

Ing. Štefan Sasko, Ing. Róbert Serva, Ing. Stanislav Surovček,
Ing. Peter Svoboda, Pavol Synak, Jozef Šimora,

Ing. Ján Špánik, CSc., Ing. Alfréd Turčan, Ing. Dušan Vavro,
Ing. Ján Viňanský, Ing. František Víťazka, Ing. Jozef Žigo,

Ing. Andrej Žurkin

Február 2009
Ing. Ján Bayer, Ing. Ján Beňo, Ing. Ivan Bosý,

Ing. Juraj Brhlovič, Ing. Jozef Búri, Ing. Marián Dimoš,
Ing. Pavel Gál, Ing. Vladimír Garaj, Anton Gažica,

František Grotke, Ing. Albín Höger, Ing. Vladimír Huraj,
Ing. Mária Jesenská, Ing. Gabriel Kéry, Ing. Jozef Köppl,

Ing. Jozef Kovalčík, Ing. Aladár Lovás, Ing. Miroslav Maťaščík,
Ing. Igor Mišík, Ing. Magdalena Pečená, Ing. Jozef Polgáry,

Ing. Eduard Prochác, Ing. Pavol Sabela, Ing. Jozef Semančík,
Ing. Stanislav Soják, Ing. Zdeněk Spurný, Ing. Michal Šima,
Ing. Jozef Šverha, Ing. Teofil Tencer, Ing. Oldrich Trávniček,

CSc., Ing. Tibor Vojtíšek,
doc. Ing. Štefan Zemko, CSc.

        Teória a konštrukcie pozemných stavieb

ÚSPORÚSPORÚSPORÚSPORÚSPORY ENERGIEY ENERGIEY ENERGIEY ENERGIEY ENERGIE
V BUDOV BUDOV BUDOV BUDOV BUDOVVVVVÁÁÁÁÁCHCHCHCHCH
 16. konferencia s francúzskou účasťou

sprievodné podujatie

30. medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO 2009
sa uskutoční

1. apríla 2009 v Bratislave
v EXPO Clube INCHEBA, a. s.

Cieľ konferencie je sprístupniť širokej odbornej verejnosti
najnovšie informácie o zmenách právnych a technických predpi-
sov súvisiacich so zmenou smernice č. 2002/91/ES a novou vy-
hláškou MVRR SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov, ako aj porovnanie imple-
mentácie európskych predpisov vo Francúzsku a SR. Pre praktic-
kú ilustráciu prednášok inštitucionálneho charakteru poslúžia
prednášky zamerané na porovnanie meracích a výpočtových po-
stupov hodnotenia energetickej hospodárnosti budov vybraných
bytových domov postavených na Slovensku zavedených v oboch
krajinách. Objasnenie a spresnenie vstupných údajov hodnote-
nia zohľadňujúce platné európske normy bude tiež ich súčasťou.
Prezentovať sa budú praktické možnosti znižovania potreby ener-
gie s dopadmi na znižovanie primárnej energie a emisií CO2, s vy-
užitím opatrení pri výrobe tepla.

Predmetom budú aj informácie o možnostiach využitia rôz-
nych podmienok a nástrojov financovania významnej obnovy.
Dostatočný priestor bude vymedzený diskusii o problémoch sú-
visiacich s energetickou certifikáciou budov.

Cieľová skupina: odborne spôsobilé osoby na energetickú
certifikáciu budov, projektanti, autorizovaní inžinieri, architekti,
pracovníci stavebných úradov a štátnej správy bytových odbo-
rov, banky, odborne spôsobilé osoby pre stavebný dozor a stav-
byvedúci, zástupcovia miest a obcí, správcovia budov, zástupco-
via bytových družstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov, energetici.

Konferencia je zaradená do systému celoživotného vzdeláva-
nia členov SKSI v odbornej sekcii Pozemné stavby.

Odborný garant: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.,
Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Organizačný garant – adresa pre korešpondenciu:
Ing. Eugénia Kiselyová
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť

člen ZSVTS
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Tel./Fax: 02 50207650
e- mail: stav@zsvts.sk
www.zsvts.sk

Viac informácií je na:

www.sksi.sk


