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Vážené kolegyne, kolegovia,
ak človek zažije príjemné prekvapenie, poteší ho to.
S takýmto pocitom som odchádzal z Valného zhromažde-

nia 2010 v Košiciach.
Prvýkrát v ostatnom čase prebehlo rokovanie Valného zhro-

maždenia pokojne, bez zbytočných vzájomných osočovaní, či
invektív, skoro slávnostne – i keď klasicky za nízkej účasti členov.

Snáď prispeli k tomu aj príhovory milých hostí, ktorí nasadili
láskavý tón, zvýraznili pozitíva spolupráce, nesťažovali si na ťaž-
kosti a neduhy vzájomného spolužitia. V tom duchu prebehlo
celé rokovanie zhromaždenia.

Až som si pomyslel, že som sa mýlil, keď som deň predtým
na zasadnutí predstavenstva prehlásil – nepodarilo sa mi, ako
predsedovi SKSI, dosiahnuť zmier medzi rôznymi vnútornými
tábormi v Komore.

Chcem dúfať, že pokojný priebeh rokovania na Valnom zhro-
maždení je začiatkom zmierenia do budúcnosti. Túto skutoč-
nosť by som si najviac cenil pri hodnotení môjho pôsobenia na
čele SKSI.

Dostal som sa k termínu „hodnotenia“. Uvedomujem si, že je
čas dobiehania môjho funkčného obdobia – aj keď ešte bude
veľa operatívnych rokovaní.

Rozhodol som sa výraznejšie informovať – predovšetkým
mladých, nových členov o dianí v Komore. Na našej internetovej
stránke v „Rubrika predsedu SKSI“ sa dozviete:

� aktuálne informácie o živote v Komore, predovšetkým
v rámci pokračovania decentralizácie činnosti na regionálne
združenia,
� informácie o zmenách vyplývajúcich z úprav v legislatívne,
� úvahy a vízie do budúcnosti.

Príhovor predsedu SKSI

Budem sa snažiť maximálne vylúčiť subjektívne postrehy, len
charakterizovať konkrétne javy.

Nie je úlohou vyvolať diskusie k uvádzanej problematike, aj keď
každý má možnosť vyjadriť sa ku všetkým otázkam už dlhší čas.

V súčasnosti je top problematikou decentralizácia činností na
regionálne združenia, na odborné sekcie, na jednotlivé oblasti.

S decentralizáciou sa začalo už v roku 2004. Prvýkrát boli
pridelené finančné prostriedky na regionálne združenia podľa
vlastných požiadaviek – v celkovej sume 75.700 EUR. Prostried-
ky dodatočne schválilo predstavenstvo bez vyrovnania v závis-
losti od počtu členov.

Od roku 2005 sa prostriedky prideľujú na činnosti regionál-
nych združení podľa schváleného kľúča – v zásade v závislosti
od počtu členov.

Každoročne sa na činnosti v regionálnych združeniach po-
skytlo celkovo zhruba 240.000 EUR.

V ostatnom čase sa výrazne posilňuje možnosť priameho
zabezpečenia činností na regionálnych združeniach, predo-
všetkým odborných sekcií a odborných podujatí.

Predsedovia výborov regionálnych združení dostali dňa 5.
5. 2010 od predsedu SKSI poverenia:

1. Pre splnenie úlohy z Valného zhromaždenia SKSI 2010 –
Valné zhromaždenie ukladá „Predstavenstvu SKSI v spolupráci
s Výborom regionálneho združenia SKSI vytvoriť systém na zlep-
šenie prostredia v mikroregiónoch, v ktorých členovia Komory
pôsobia, najmä v oblasti informovanosti o postavení Komory,
pri odstraňovaní nekalej konkurencie a pre zvýšenie prestíže
autorizovaných stavebných inžinierov“ poverujem Vás výberom
miestnych zástupcov a návrhom na menovanie predsedovi SKSI.

Miestni zástupcovia budú pôsobiť ako kontaktné osoby pri
rokovaní so starostami a podnikateľmi na presadzovanie záuj-
mov SKSI.

Technické podmienky:
1.1 Výber podľa rozhodnutia výboru regionálneho združenia.
1.2 Termín: 10. 7. 2010.

2. Pre možnosť priameho získavania prostriedkov regionál-
neho združenia poverujem Vás plnou mocou na zabezpečenie
organizovania seminárov bez následnej skúšky, najmä:

a) semináre „zavádzanie eurokódov do praxe“ s vydávaním
zborníkov k seminárom,

b) odborné semináre,
c) prezentačné semináre,
d) prezentačné dni firiem a organizácií.
Technické podmienky:
2.1 Účinnosť poverenia je od 1. 9. 2010.
2.2 Regionálna kancelária zabezpečuje organizáciu seminá-

rov – od prípravy pozvánky až po vydanie osvedčenia frekven-
tantom o absolvovaní seminára.

2.3 Finančné náležitosti jednotlivých akcií – vložné účastní-
kov, odmeny prednášateľov, odmeny za autorský hárok, odmeny
organizačných pracovníkov a pod. určuje regionálne združenie.

2.4. Po zúčtovaní akcie prebytok zostáva regionálnemu zdru-
ženiu na zlepšenie podmienok celoživotného vzdelávania čle-
nov SKSI, rovnako prípadná strata bude krytá z prostriedkov
regionálneho združenia.

3. Na zaktivizovanie činnosti pracovníkov Vašej regionálnej
kancelárie poverujem Vás plnou mocou na návrhy úprav pracov-
ných zmlúv pracovníkov vrátane platových podmienok.

� Príhovor predsedu SKSI
� Zápis a uznesenia z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI
� Zápis a uznesenia z Valného zhromaždenia SKSI 2010
� Vyhodnotenie diskusných príspevkov z VZ SKSI 2010
� Zápis a uznesenia z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI
� Zápis a uznesenia z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI
� Jubilanti (apríl – december 2010)
� Ministerstvo dopravy má nový názov a väčšie kompetencie
� 17. stretnutie predstaviteľov inžinierskych komôr a organizácií

krajín V4
� Deklarácia zo 17. stretnutia
� Publikácie „Technické pamiatky krajín V4“
� Výkon povolania autorizovaného inžiniera a jeho zodpovednosť
� Výzva pre autorizovaných inžinierov
� Poistenie zodpovednosti za škodu a právna ochrana členov
� Smernica na používanie autorizačnej pečiatky
� Prístup k normám – informácie pre členov
� Honorárový poriadok – informácia zo stretnutia s rakúskou

komorou BAIK
� Dni inžinierskej komory Saska 2010
� Valné zhromaždenie ECEC a 10. deň inžinierov v Slovinsku
� Členský príspevok na rok 2011

Samostatná príloha
� OPRÁVNENIA VYDÁVANÉ SKSI – ich druhy a platnosť
� VNÚTROKOMOROVÝ PÍSOMNÝ VÝKLAD rozsahu a obsahu

činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií získaných
na základe vykonanej autorizačnej skúšky
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Technické podmienky:
3.1 Účinnosť poverenia je od 1. 6. 2010.
3.2 Úpravy platových podmienok sú kryté z prostriedkov

regionálneho združenia.

4. Na základe uznesenia Predstavenstva SKSI č. 11.20 z 23.
4. 2010 „Predstavenstvo schvaľuje úpravu jednotlivých webo-
vých stránok RZ SKSI pracovníčkam príslušných RK SKSI so zod-
povednosťou predsedu výboru RZ SKSI za obsah stránky“ pove-
rujem Vás plnou mocou na zabezpečenie činností na splnenie
uznesenia.

Technické podmienky:
4.1. Vytvorenie limitovaného prístupu pracovníkom regio-

nálnych kancelárií SKSI do systému Buxus – pracovníci regionál-
nych kancelárií SKSI získajú prístup s možnosťou úpravy vybra-
ných web stránok v redakčnom systéme BUXUS.

4.2 Požiadavky na prácu pracovníkov RK v systéme Buxus:
� každý pracovník RK musí získať heslo a užívateľské meno
na vyššie zadefinovaný prístup do systému Buxus,
� každý pracovník musí byť zaškolený firmou ui42 na prácu
v systéme buxus (predpokladaná dĺžka trvania školenia:
max. 1 deň),
� každý pracovník RK bude mať umožnený prístup len na
úpravu web stránky vlastného RZ SKSI so zadefinovaním
jednotlivých prístupov.

5. Na základe schválenia Valným zhromaždením 2010 posil-
nenia pozície odborných sekcií poverujem Vás plnou mocou na
zabezpečenie činností na splnenie úlohy.

Technické podmienky:
5.1 Zvolanie odborných sekcií RZ na zasadnutie, kde sa na-

vrhnú predsedovia krajských odborných sekcií v termíne do 30. 6.
2010.

5.2 Úrad komory zabezpečí organizáciu návrhov celoslo-
venských predsedov odborných sekcií tak, aby ich vymenovalo
Predstavenstvo SKSI na zasadnutí 24. 9. 2010.

6. Na základe požiadaviek praxe na vydávanie potvrdení
o podrobnejšom odbornom zameraní k vydaným osvedčeniam
SKSI poverujem Vás vystavovaním týchto potvrdení.

Technické podmienky:
6.1 Aktuálne údaje o členskej základni a stave odborne spô-

sobilých osôb pre činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru
a energetickej certifikácie budú v databázach priebežne zasiela-
né na regionálnu alebo administratívnu kanceláriu (zhruba raz
mesačne).

6.2 Na požiadanie žiadateľa vydá kancelária bezodkladne
predmetné potvrdenie.

6.3 Účinnosť poverenia je od 1. 9. 2010.
Je zrejmé, že postupne Úrad komory zostane reprezentan-

tom pre vonkajšie komunikácie so štátnou správou a zahrani-
čím, odborná činnosť bude doménou regionálnych združení.

A ešte jedna informácia – od 1. júla 2010 je novou riaditeľ-
kou Úradu SKSI Ing. Mária Olšakovská.

Dušan Majdúch,
predseda SKSI

Zápis a uznesenia

z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 23. apríla 2010
v zasadacej miestnosti Regionálneho združenia SKSI
v Košiciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva SKSI
(11 prítomných), predsedníčka Autorizačnej komisie, predseda Do-
zornej rady, predseda RZ SKSI Trnava, predseda RZ SKSI Žilina, pred-
seda RZ SKSI Banská Bystrica, Ing. Lehocký, riaditeľ Úradu SKSI.

Ospravedlnení: predsedníčka Etickej rady, predseda Discipli-
nárnej komisie

Program zasadnutia:
Ing. Petržala, predseda Výboru RZ SKSI Košice privítal čle-

nov Predstavenstva, predsedov výborov RZ SKSI, predsedov
volených orgánov a ďalších pozvaných.

Prof. Majdúch otvoril 11. zasadnutie Predstavenstva SKSI
o 14.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol overovateľov Ing. Ďuricu a Ing. Chme-

la. Prof. Majdúch navrhol nasledujúce doplnenia v programe ro-
kovania:

� Bod 7.1: Správa o riešení sťažností
� Bod 7.2: Časopis Stavebnictví a časopis Projekt – Stavba
� Bod 7.3: Činnosť administratívnej kancelárie SKSI v Trenčíne
� Bod 7.4: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI

Bod 2: Valné zhromaždenie SKSI 2010
Bod 2.1: Kontrola organizačného zabezpečenia
Prof. Majdúch informoval o organizačnom zabezpečení Val-

ného zhromaždenia 2010 a konštatoval, že Valné zhromaždenie
je organizačne zabezpečené. Prof. Majdúch odporučil požiadať
VZ pri schvaľovaní programu rokovania o zmenu poradia bodov
programu. Zmena poradia bodov je potrebná z dôvodu zabez-
pečenia dostatočného časového priestoru pri spočítavaní hla-
sov voľby Disciplinárnej komisie SKSI. Poradie bodov programu
sa zmení nasledovne:

� Bod 1 až 10
� Body 13, 14, 15, voľba Disciplinárnej komisie SKSI
� Body 11, 12, 16 až 22
Prof. Majdúch navrhol Predstavenstvu priebeh Valného zhro-

maždenia:
� Vedenie Valného zhromaždenia SKSI – prof. Majdúch
� Súhrnná správa – doc. Kolcun
� Správy komisií – predsedovia komisií
� Kontrola plnenia uznesení VZ SKSI 2008 – Ing. Ďurďa
� Schválenie hospodárenia SKSI za roky 2008 a 2009
– Ing. Mišík
� Návrhy rozpočtov SKSI na roky 2011 a 2012 – Ing. Mišík
� Návrh zmien vnútorných poriadkov – doc. Kolcun
Diskusia: Ing. Petržala, doc. Kolcun, Ing. Mozgay

Bod 2.2: Súhrnná správa o činnosti a hospodárení SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch podal stručnú informáciu o činnosti a hospo-

dárení SKSI a poďakoval spracovateľom jednotlivých častí Sú-
hrnnej správy.

Diskusia: Ing. Cmarková

Bod 2.3: Správy komisií
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o obsahu správ jednotlivých komi-

sií SKSI.
Diskusia: Ing. Mišík, prof. Majdúch, Ing. Cmarková

Bod 2.4: Návrhy rozpočtov SKSI na roky 2011 a 2012
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch v tomto bode uviedol informáciu o ukončení

súdneho sporu o diskriminácii časti členov SKSI tým, že základ-
ný členský príspevok má rôzne hodnoty. Súd návrh žaloby za-
mietol v celom rozsahu.

Na základe odporúčaní z členských schôdzí SKSI je návrh
rozpočtu pripravený s dodržaním zásad:

1. Prerozdelenie základného členského príspevku a ďalšieho
príspevku v pomere RZ 52 %, Úrad SKSI 48 %.

2. Základný členský príspevok zostáva nezmenený.
3. Navrhnutý je vyrovnaný rozpočet. Možné oprávnené zvý-

šené náklady po schválení Predstavenstvom sa vykryjú z nahro-
madených prostriedkov.

Pre prerozdelenie prostriedkov odporúčať VZ doplňujúce
zásady:
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1. rezervný fond SKSI sa vytvára zo základného členského
príspevku hosťujúcich inžinierov, o jeho rozdelení na požiadanie
rozhoduje Predstavenstvo

2. náklady na nájomné za nebytové priestory RZ SKSI bez
vlastníctva priestorov sa uhradia zo spoločných prostriedkov

3. náklady na časopis Projekt – Stavba a Inžinierske informá-
cie hradia RZ za svojich členov, Úrad SKSI hradí náklady za hos-
ťujúcich inžinierov a povinné výtlačky

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Ďurďa, Ing. Cmarková, doc. Ben-
ko, Ing. Vrábel, Ing. Chmelo, Ing. Kyseľ, Ing. Petržala, Ing. Mišík

Bod 2.5: Návrhy zmien vnútorných poriadkov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch hlasovania členov

Predstavenstva k zmenám vnútorných predpisov. Počas zasad-
nutia boli prerokované aj ďalšie zmeny a doplnky, uvedené v uzne-
seniach z 11. zasadnutia Predstavenstva.

Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Kyseľ, Ing. Chmelo, Ing. Cmarková,
Ing. Ďurica, Ing. Lehocký, Ing. Vyskoč

Bod 2.6: Kontrola plnenia uznesení VZ 2008
Predložil: prof. Majdúch
Predstavenstvo po diskusii spresnilo materiál „Kontrola plnenia

uznesení VZ 2008“, predkladaný na VZ 2010. Schválené pripo-
mienky sú uvedené v uzneseniach z 11. zasadnutia Predstavenstva.

Diskusia: Ing. Vyskoč, Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, Ing. Mišík,
Ing. Cmarková, Ing. Chmelo

Bod 2.7: Návrh kandidátov do Disciplinárnej komisie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil zoznam kandidátov za členov Dis-

ciplinárnej komisie, ktorý bol spracovaný na základe uznesení
členských schôdzí RZ SKSI. Predseda SKSI upozornil, že návrh
nespĺňa požiadavku vnútorných poriadkov SKSI o zastúpení od-
borných sekcií SKSI, a preto požiadal o doplnenie zoznamu.

Diskusia: Ing. Lehocký

Bod 2.8: Návrh členov pracovných komisií VZ 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o predložených návrhoch za čle-

nov jednotlivých pracovných komisií VZ SKSI 2010 z regionál-
nych združení SKSI. Predseda SKSI požiadal predsedov výborov
RZ SKSI, aby pred zahájením VZ 2010 nahlásili kandidátov do
jednotlivých pracovných komisií VZ.

Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Vrábel, Ing. Ďurica

Bod 3: Návrhy na udelenie Pamätnej medaily SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o výsledku hlaso-

vania za udelenie Pamätnej medaily Ing. Edite Cmarkovej. Hla-
sovanie prebiehalo elektronickou formou, s kladným výsledkom.

Predseda informoval o predložení návrhu RZ Košice na udele-
nie čestného členstva SKSI Ing. Svatoplukovi Zídekovi (prezidento-
vi Českého svazu stavebních inženýrů), Ing. Csabovi Holló (vicepre-
zidentovi Maďarskej inžinierskej komory), Dr. Gáborovi Kovátsovi
(bývalému prezidentovi Maďarskej inžinierskej komory) a Ing. Zyg-
muntovi Rawickému (predsedovi Małopolskej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa w Krakowie), a požiadal predsedu RZ SKSI
Košice o dodanie kompletného materiálu v zmysle zásad.

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 18:00 do 20:00 hod.

Bod 4: Doplnenie funkčnosti webovej stránky
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil Predstavenstvu návrh na doplnenie

funkčnosti webovej stránky, s možnosťou uverejňovania infor-
mácií na stránkach jednotlivých RZ priamo pracovníkmi regio-
nálnych kancelárií. Predseda RZ bude zodpovedať za obsahovú
náplň webovej stránky každého regionálneho združenia SKSI.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Kyseľ, Ing. Petržala, doc. Benko,
Ing. Ďurďa, Ing. Hudoba, Ing. Ďurica, Ing. Cmarková, Ing. Vy-
skoč, Ing. Mišík, Ing. Šaling, doc. Kolcun

Bod 5: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: Ing. Mozgay
Ing. Mozgay informoval o prihláškach spoločností za kolek-

tívneho člena SKSI (právnická osoba) a prihláškach za dobrovoľ-
ného člena SKSI (fyzická osoba).

Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujú-
ce spoločnosti: AC – PRO, s. r. o. Košice; Arch.Design Slovakia,
Bratislava; Cesting – projekt s. r. o. Stupava; Dubnická inžinier-
sko-obchodná spoločnosť s. r. o., Dubnica nad Váhom; EFEKTA,
s. r. o. Košice; ENEKO Levice s. r. o. Levice; FinetIS s. r. o. Bratisla-
va; GENESIS spol. s r. o. Prešov; Kanócz CONSULTING, s. r. o.
Košice; Lug – arch. s. r. o, Senec; MD – AIR, s. r. o. Liptovský
Mikuláš; 12. PRIVILEG, SK, s. r. o.; QUANTUM CONSULTING
s. r. o. Košice; SOVPROJEKT s. r. o. Prešov; statiCK, s. r. o. Martin.

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: Ing. Jozef
Bizub, PhD., Bratislava; Ing. Roman Duchoň, Kolíňany; Ing. Cti-
bor Hůlka, Upice, ČR; Ing. Milan Jaras, PhD., Bratislava; Gabriela
Juhosová, Dunajská Streda; Ing. Pavel Kahay, Bratislava; Ing. Ti-
bor Kobela, Žilina; Ing. Marek Kotrus, Levice; Ing.arch. Mariana
Lauková, Bratislava; Ing. Zsolt Lukáč, Šamorín; Ing. Václav Mach,
Praha, ČR; Juraj Olach, Bratislava; Vladimír Pastierovič, Zbrojní-
ky; Peter Solmoši, Starý Tekov; Ing. Igor Švec Holíč; Emil Štrba,
Teplička nad Váhom; Ing. Martin Vajda, Bratislava; Ing. Alexan-
dra Vaškovičová, Košice

Diskusia: Ing. Vyskoč

Bod 6: Kontrola uznesení z 10. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že uznesenie z 10. zasadnutia Pred-

stavenstva je splnené; uznesenie č. 10.36 priebežne trvá – ter-
mín splnenia uznesenia bol určený na 30. 4. 2010.

Diskusia: Ing. Lehocký

Bod 7: Rôzne
Bod 7.1: Stav riešenia sťažností
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o stave riešenia sťažností. Väčšinu

sťažností Komora nie je kompetentná riešiť. Tieto sťažnosti po-
stupujeme orgánom, ktoré na ich riešenie majú právomoc. Kaž-
dý sťažovateľ dostane odpoveď z Úradu o riešení sťažnosti.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel

Bod 7.2: Časopis Stavebnictví
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o časopise Stavebnictví, kde v re-

dakčnej rade je doc. Gramblička. Ostatné zasadnutie redakčnej
rady bolo dňa 19. 4. 2010 v Bratislave. Obchodný riaditeľ Vydava-
teľstva predložil ponuku s možnosťou prístupu členov SKSI k elek-
tronickej verzii časopisu Stavebnictví.

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

Bod 7.3: Činnosť administratívnej kancelárie SKSI v Trenčíne
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o zriadení a počiatočných aktivi-

tách administratívnej kancelárie v Trenčíne. Pripraví sa návrh na
včlenenie kancelárie do Organizačného poriadku SKSI.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel

Bod 7.4:
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace február – marec 2010.

Bod 8: Uznesenia z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schva-

ľované priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 23. apríla 2010 o 22:00 hod.
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Uznesenia

z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 11.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Ďuricu a Ing. Chmela za ove-

rovateľov zápisu z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 11.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program 11. zasadnutia Pred-

stavenstva s doplnením bodov 7.1 až 7.4 v bode „Rôzne“.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.3
Predstavenstvo berie na vedomie časový plán rokovania

Valného zhromaždenia 2010.
Uznesenie 11.4
Predstavenstvo berie na vedomie správy komisií s odporú-

čaním upraviť úvodný text správy predsedníčky Etickej rady SKSI.
Uznesenie 11.5
Predstavenstvo berie na vedomie návrh kandidátov do jed-

notlivých pracovných skupín VZ 2010.
Uznesenie 11.6
Predstavenstvo berie na vedomie schválenie udelenia Pamät-

nej medaily SKSI Ing. Edite Cmarkovej.
Uznesenie 11.7
Predstavenstvo berie na vedomie návrh RZ SKSI Košice na

udelenie čestného členstva SKSI Ing. Svatoplukovi Zídekovi, Ing.
Csabovi Holló, Dr. Gáborovi Kovátsovi a Ing. Zygmuntovi Rawic-
kému a RZ Košice doplní návrh v termíne do 25. 6. 2010.

Uznesenie 11.8
Predstavenstvo berie na vedomie splnenie uznesení zo 10.

zasadnutia Predstavenstva s predĺžením termínu plnenia úlohy
Ing. Lehockému v termíne do 30. 4. 2010.

Uznesenie 11.9
Predstavenstvo berie na vedomie správu o riešení sťažností.
Uznesenie 11.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o činnosti ad-

ministratívnej kancelárie v Trenčíne.
Uznesenie 11.11
Predstavenstvo schvaľuje predložený návrh Súhrnnej správy.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.12
Predstavenstvo schvaľuje vytváranie rezervného fondu zo

základného členského príspevku hosťujúcich inžinierov. Rozde-
lenie rezervného fondu schvaľuje Predstavenstvo na základe pred-
ložených požiadaviek.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 11.13
Predstavenstvo schvaľuje nasledujúce zásady tvorby rozpoč-

tu SKSI:
� prerozdelenie základného členského príspevku a ďalšieho
príspevku v pomere RZ 52 %, Úrad SKSI 48 %
� základný členský príspevok zostáva nezmenený
� vyrovnaný rozpočet, oprávnené zvýšené náklady po
schválení Predstavenstvom sa vykryjú z nahromadených
prostriedkov.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 11.14
Predstavenstvo schvaľuje zásadu, že náklady na nájomné za

nebytové priestory RZ SKSI bez vlastníctva priestorov sa uhra-
dia zo spoločných prostriedkov.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 11.15
Predstavenstvo schvaľuje zásadu, že na časopis Projekt –

Stavba a Inžinierske informácie hradia RZ za svojich členov, Úrad
SKSI hradí náklady za hosťujúcich inžinierov a povinné výtlačky.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.16
Predstavenstvo schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2011 a na

rok 2012 a odporúča na schválenie VZ SKSI 2010.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.

Uznesenie 11.17
Predstavenstvo schvaľuje doplnenia k návrhu zmien vnútor-

ných poriadkov SKSI a zákona č. 138/1992 Zb., s uvedenými
zmenami:

Štatút SKSI
Článok 16a Odborné sekcie, odsek 1

� mení sa druhá veta: „Odborné sekcie vytvárajú iniciatívne
členovia SKSI“
� odsek 2: v texte vypadne: „a volia“.
Článok 30 Odmeny a náhrady
� bod 8 Smernice: vypadne celá prvá veta
Článok 25 Dozorná rada
� odsek 3: upraviť text: „Predseda zastupuje radu navonok,
riadi jej činnosť a podáva návrhy opatrení Predstavenstvu.

Doplniť skupinu C
Zmeny vyplývajúce z nového zákona č. 136/2010 Z. z. o

službách na vnútornom trhu a zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
§ 17 Vyčiarknutie zo zoznamu

� mení sa text: „h) je v omeškaní so zaplatením základného
členského príspevku“
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 3.
Uznesenie 11.18
Predstavenstvo schvaľuje kontrolu plnenia uznesení Valného

zhromaždenia SKSI 2008 s úpravami:
� Bod 3a): presunúť do návrhu B6
� Bod 3c): priebežne trvá
� Bod 3d): presunúť do návrhu B7
� Bod 3e): priebežne trvá
� Bod 3f): MVRR SR návrh odmietlo, priebežne trvá
� Bod 3g1) splnené
� Bod 3g2): priebežne trvá, odporúča sa upraviť text
� Bod 3g3) priebežne trvá
a predkladá VZ na schválenie.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.19
Predstavenstvo schvaľuje doplnenie kandidátky na voľbu do

Disciplinárnej komisie SKSI o Ing. Juraja Čičatka a odporučí Val-
nému zhromaždeniu prijať Ing. Juraja Čičatka do základného
návrhu kandidátky.

Za: 10, proti: 1, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.20
Predstavenstvo schvaľuje úpravu jednotlivých webových strá-

nok RZ SKSI pracovníkmi príslušných RK SKSI so zodpovednos-
ťou predsedu výboru RZ SKSI za obsah stránky.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 11.21
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (PO): AC – PRO, s. r. o. Košice;
Arch.Design Slovakia, Bratislava; Cesting – projekt s. r. o. Stupa-
va; Dubnická inžiniersko-obchodná spoločnosť s. r. o., Dubnica
nad Váhom; EFEKTA, s. r. o. Košice; ENEKO levice s. r. o. Levice;
FinetIS s. r. o. Bratislava; GENESIS spol. s r. o. Prešov; Kanócz
CONSULTING, s. r. o. Košice; Lug – arch. s. r. o, Senec; MD – AIR,
s. r. o. Liptovský Mikuláš; 12. PRIVILEG, SK, s. r. o.; QUANTUM
CONSULTING s. r. o. Košice; SOVPROJEKT s. r. o. Prešov; sta-
tiCK, s. r. o. Martin.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena (FO) SKSI: Ing. Jozef Bizub, PhD., Bratislava;
Ing. Roman Duchoň, Kolíňany; Ing. Ctibor Hůlka, Upice, ČR;
Ing. Milan Jaras, PhD., Bratislava; Gabriela Juhosová, Dunajská
Streda; Ing. Pavel Kahay, Bratislava; Ing. Tibor Kobela, Žilina; Ing.
Marek Kotrus, Levice; Ing. arch. Mariana Lauková, Bratislava; Ing.
Zsolt Lukáč, Šamorín; Ing. Václav Mach, Praha, ČR; Juraj Olach,
Bratislava; Vladimír Pastierovič, Zbrojníky; Peter Solmoši, Starý
Tekov; Ing. Igor Švec Holíč; Emil Štrba, Teplička nad Váhom;
Ing. Martin Vajda, Bratislava; Ing. Alexandra Vaškovičová, Košice.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.
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Uznesenie 11.22
Predstavenstvo schvaľuje zásadu ponechania výberu objed-

návky a úhrady jednotlivých ponúknutých časopisov vydavateľ-
stva JAGA a vydavateľstva časopisu Stavebnictví na rozhodnutí
členov SKSI ako podklad na odpoveď predsedu SKSI pre obe
vydavateľstvá.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 1.
Uznesenie 11.23
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace február a marec 2010.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1.
Uznesenie 11.24
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť vypra-

covanie Metodiky prípravy rozpočtu SKSI, vrátane rozpočtov
jednotlivých regionálnych združení SKSI. Termín: október 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2.
Uznesenie 11.25
Predstavenstvo ukladá doc. Benkovi upraviť verejne dostupné

Diskusné fórum na webovej stránke SKSI v termíne do 25. 6. 2010.
Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.26
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť prieskum

záujmu záväzných objednávok členov SKSI ponúknutých časopi-
sov a podľa výsledku prieskumu rokovať o ponuke vydavateľstiev.

Za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 11.27
Predstavenstvo odporúča Valnému zhromaždeniu upraviť

poradie bodov programu. Body 1 – 10 ostanú pôvodné, potom
nasledujú body 13, 14, 15, a pokračujú body 11, a 12. Po týchto
zmenách pokračuje program podľa pôvodného programu.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2.

Zapisovateľ: Ing. Vojtech Mozgay, riaditeľ Úradu SKSI
Overovatelia: Ing. Ján Ďurica, Ing. Stanislav Chmelo

Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

konaného 24. apríla 2010
v malej zasadacej miestnosti
Magistrátu mesta Košice (Trieda SNP č. 48/A, Košice)

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia SKSI,
hymna SR
Valné zhromaždenie Slovenskej komory stavebných inži-

nierov (ďalej aj ako „SKSI“) otvoril o 9.00 hod. predseda SKSI
prof. Majdúch, ktorý privítal prítomných členov SKSI a pozva-
ných hostí. Po sčítaní hlasov prítomných (46 prítomných členov,
288 splnomocnení) prof. Majdúch konštatoval, že Valné zhro-
maždenie SKSI (ďalej aj ako „VZ“) nie je uznášaniaschopné a v zmysle
§ 33 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších pred-
pisov (ďalej aj ako „Zákon č. 138/1992 Zb.“) prerušil rokovanie
na jednu hodinu.

2. Vystúpenie pozvaných hostí
Počas prerušenia rokovania VZ vystúpili so svojimi príspev-

kami jednotliví hostia:
� prof. Šenitková, dekanka Stavebnej fakulty TU v Košiciach,

pozdravila prítomných v mene Stavebnej fakulty TU a informo-
vala o súčasnom stave Stavebnej fakulty, vykonávanom výskume
a vývoji a ich prepojení s praxou.

� Ing. Lukáč, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slo-
venska (ďalej aj ako „ZSPS“), pozdravil prítomných a zvýraznil
potrebu možnosti lepšieho uplatnenia mladých inžinierov v pra-
xi a navrhol spoluprácu ZSPS a SKSI v oblasti vzdelávania a vyu-
žívania európskych fondov.

� prof. Ing. arch. Pásztor, PhD., regionálny zástupca Sloven-
skej komory architektov (ďalej aj ako „SKA“) pre košický kraj,
vyzdvihol spoluprácu členov SKA a SKSI vo výstavbe a požiadal
o pozitívny lobing v prospech všeobecnej snahy o zodpoved-
nosť k našej krajine.

� Ing. Nagy, viceprezident Slovenského zväzu stavebných
inžinierov (ďalej aj ako „SZSI“), ospravedlnil prezidenta Ing. Dulu.
Pozdravil rokovanie stavbárov – hnacieho motora rozvoja a za-
želal veľa úspechov pri pôsobení vo výstavbe.

� Ing. arch. Drahovský, hlavný architekt mesta Košice, po-
zdravil prítomných a informoval, že Košice sa stanú „Európskym
hlavným mestom kultúry“ v roku 2013. Taktiež vyzdvihol potre-
bu spolupráce s inými stavebnými a projektovými profesiami
v tejto oblasti trvale udržateľného rozvoja. Ocenenia v oblasti
stavebníctva by mali byť udeľované nielen za architektúru, ale aj
inžinierskym osobnostiam, ako napríklad Ing. Poštulkovi.

� Ing. Cmarková prečítala pozdravný list nestorov SKSI –
Ing. Danišoviča a Ing. Jablonského.

3. Slávnostné udelenie Pamätných medailí SKSI
Pri príležitosti životného jubilea prof. Majdúch odovzdal Ing.

Cmarkovej Pamätnú medailu SKSI za dlhoročnú aktívnu a pro-
spešnú činnosť v SKSI.

Ing. Cmarková poďakovala za ocenenie a vyjadrila želanie
ďalšej plodnej spolupráce.

O 10.00 hod. prof. Majdúch otvoril pracovnú časť rokovania
VZ. Skonštatoval, že v zmysle štatútu SKSI je Valné zhromaždenie
SKSI uznášaniaschopné s počtom prítomných členov a splnomoc-
nených.

4. Schválenie programu, overovateľov zápisu
Prof. Majdúch oboznámil prítomných so spôsobom hlaso-

vania, a to, kedy sa hlasuje bez zastúpenia, a kedy sa hlasuje so
zastúpením, kedy hlasujú len autorizovaní stavební inžinieri
a kedy všetci členovia SKSI, a kto spočítava hlasy. Zároveň určil
skrutátorov – Ing. Hanzela, Ing. Petráša, Ing. Kurpasa, Ing. Hrom-
jáka, Ing. Turyho, Ing. Šlosarčíka a Ing. Luneva.

Prof. Majdúch predložil návrh na zmenu poradia bodov
programu – po bodoch 1 až 10 by nasledovali body 13 až 15.
Po bode 15 programu by nasledovali body 11 a 12, a ďalej body
16 až 22 programu.

Verejné hlasovanie prítomných členov za zmenu
predloženého programu VZ.
Za: 74, proti: 0, zdržali sa: 0.
Program Valného zhromaždenia SKSI so zmenou poradia

bodov programu bol schválený.

Za zapisovateľov boli určení Ing. Vyskoč a doc. Kvočák.

Verejné hlasovanie za navrhnutých overovateľov zápisu:
Ing. Nevického a Ing. Hudobu.
Za: 74, proti: 0, zdržali sa: 2.
Navrhnutí overovatelia Ing. Nevický a Ing. Hudoba boli

schválení.

Zápisnica zo zasadnutia

Valného zhromaždenia SKSI,
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5. Voľba pracovných komisií Valného zhromaždenia SKSI
Verejné hlasovanie za členov navrhnutých do mandátovej

komisie v zložení: Ing. Hanzel, Ing. Petráš, Ing. Kurpas, Ing. Hrom-
ják, Ing. Tury, Ing. Šlosarčík a Ing. Lunev.

Za: 71, proti: 0, zdržali sa: 4.
Mandátová komisia bola schválená v navrhnutom zložení.

Verejné hlasovanie za členov navrhnutých do návrhovej
komisie v zložení: Ing. Tomko, Ing. Kyseľ, Ing. Urban, Ing.

Heiss, Ing. Lieskovský, Ing. Prokop, Ing. Antol.
Za: 75, proti: 0, zdržali sa: 0.
Návrhová komisia bola schválená v navrhnutom zložení.

Verejné hlasovanie za členov do volebnej komisie v zložení:
doc. Božík, Ing. Filip, Ing. Kollár, Ing. Horňáková, Ing. Semančák,
Ing. Kozák.

Za: 72, proti: 0, zdržali sa: 3.
Volebná komisia bola schválená v navrhnutom zložení.

Prof. Majdúch predniesol návrh Predstavenstva SKSI, ktoré
odporúča obmedzenie dĺžky diskusného príspevku na 3 až 5 mi-
nút. Návrh Ing. Kollára: dĺžka diskusného príspevku do 5 minút.

Verejné hlasovanie za predložený návrh z pléna: dĺžka dis-
kusného príspevku do 5 minút.

Za: 75, proti: 0, zdržali sa: 1.
Obmedzenie dĺžky diskusného príspevku do 5 minút bolo

schválené.

6. Súhrnná správa o činnosti a hospodárení SKSI
od Valného zhromaždenia SKSI 2008
Doc. Kolcun, podpredseda SKSI, v Súhrnnej správe o činnosti

a hospodárení SKSI od VZ SKSI 2008 informoval o rokovaniach
Predstavenstva SKSI a jednotlivých komisií SKSI.

Ďalej informoval o celoživotnom vzdelávaní autorizovaných in-
žinieroch, o postavení celoživotného vzdelávania v zákone a o vy-
pracovaní kalendára odborných podujatí.

V časti o legislatíve doc. Kolcun informoval o pôsobení SKSI
v oblasti legislatívy, o zriadení Legislatívnej komisie s predsed-
níčkou JUDr. Kopšovou.

V časti o hospodárení doc. Kolcun informoval o výsledkoch
hospodárenia, príjmoch a výdavkoch.

Na záver doc. Kolcun konštatoval, že SKSI musí pokračovať
v plnení základných úloh, najmä:

� chrániť profesijné a ekonomické záujmy svojich členov,
� napomáhať zvyšovaniu odbornej úrovne členov pre
poskytovanie služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni,
� zabezpečovať spolupatričnosť s etickým správaním sa
všetkých zúčastnených osôb v procese výstavby,
� vytvoriť vhodné podmienky pre uplatnenie sa svojich
členov na európskom trhu práce.

7. Správa Autorizačnej komisie SKSI
Ing. Stasselová, predsedníčka Autorizačnej komisie SKSI, vo

svojom vystúpení konštatovala, že na začiatku tohto volebného
obdobia schválila Autorizačná komisia rámcový plán činnosti
a ako jednu z prioritných úloh si určila pracovať koncepčne a prehl-
bovať odborne obsah činnosti Autorizačnej komisie, ktorý vy-
medzuje zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

8. Správa Disciplinárnej komisie SKSI
Ing. Hanzel, predseda Disciplinárnej komisie SKSI, stručne

informoval o riešení 22 sťažností a o ich charaktere – väčšina
sťažností predstavovala spory obchodného charakteru.

9. Správa Dozornej rady SKSI
Ing. Durbák, predseda Dozornej rady SKSI, prečítal správu

Dozornej rady, ktorá zistila niektoré nedostatky v hospodárení,
ktoré boli dodatočne vysvetlené. Dozorná rada požaduje posil-
niť jej postavenie niektorými navrhnutými zmenami Štatútu SKSI.

10. Správa Etickej rady SKSI
Ing. Szabóová, predsedníčka Etickej rady SKSI, sa ospravedl-

nila z účasti na VZ 2010. Správa Etickej rady bola prílohou mate-
riálov na VZ SKSI 2010.

Následne boli vyhlásení predsedovia pracovných komisií VZ,
ktorých si spomedzi seba zvolili členovia jednotlivých pracov-
ných komisií. Ing. Kyseľ bol zvolený za predsedu návrhovej ko-
misie, Ing. Filip bol zvolený za predsedu volebnej komisie a Ing.
Hanzel bol zvolený za predsedu mandátovej komisie.

Následne boli vyhlásené výsledky priebežného spočítania
hlasov:

Počet všetkých prítomných členov:   97
Počet splnomocnení: 436
Spolu: 533

Prebehla diskusia k voľbám do Disciplinárnej komisie SKSI.

13. Správa mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti
Valného zhromaždenia SKSI
Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-

vu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti VZ k 11:05 hod.:
Počet členov SKSI – SPOLU 5507
Počet všetkých prítomných členov:
Počet prítomných ASI:     77
Počet prítomných DČ:       9
Počet prítomných PO:     11
Počet splnomocnení:   436
Spolu:       9,68 (%)

Volebná komisia preverila, či sú volebné schránky prázdne,
a následne ich uzamkla. Ing. Filip, predseda volebnej komisie,
vysvetlil prítomným spôsob vypĺňania volebných lístkov a maxi-
málny počet kandidátov, ktorých hlasujúci môžu vyznačiť na hla-
sovacom lístku, aby bol lístok platný.

14. Návrh nových kandidátov z pléna do Disciplinárnej
komisie SKSI
Následne bol poskytnutý priestor predložiť ďalšie návrhy

z pléna na kandidátov do Disciplinárnej komisie SKSI. Ing. Čičat-
ko bol navrhnutý zo strany Predstavenstva SKSI za kandidáta do
Disciplinárnej komisie SKSI. Návrhy nových kandidátov z pléna
do Disciplinárnej komisie neboli predložené.

15. Voľba členov Disciplinárnej komisie SKSI
V zmysle volebného poriadku SKSI prebehla tajným hlasova-

ním voľba do Disciplinárnej komisie SKSI. Po odovzdaní hlaso-
vacích lístkov do volebných schránok, predseda volebnej komi-
sie schránky zabezpečil na vyhodnocovanie hlasovania.

Obedňajšia prestávka
Rokovanie bolo prerušené do 11:52 hod.

11. Kontrola plnenia uznesení z Valného zhromaždenia SKSI
zo dňa 19. apríla 2008
Ing. Ďurďa informoval o splnených a priebežne plnených uzne-

seniach z predchádzajúcich VZ SKSI, ktoré sú konkrétne vyme-
nované v materiáloch na VZ SKSI 2010, ktoré prítomní členovia
dostali pri prezentácii.

12. Diskusia k predloženým správam
Prítomní nevyužili možnosť diskutovať k predloženým správam.

16. Schválenie hospodárenia SKSI za roky 2008 a 2009
Správu o hospodárení SKSI za roky 2008 a 2009 predniesol

Ing. Mišík.
Prítomní nevyužili možnosť diskutovať k predloženej správe.

Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol správu
mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splnomocne-
ní. Počet všetkých hlasov prítomných členov a splnomocnení: 480.



7

Verejné hlasovanie o správe o hospodárení SKSI za rok 2008
Za: 439, proti: 0, zdržali sa: 41.
Hospodárenie SKSI za rok 2008 bolo schválené.

Verejné hlasovanie o správe o hospodárení SKSI za rok 2009
Za: 438 proti: 0, zdržali sa: 42.
Hospodárenie SKSI za rok 2009 bolo schválené.

17. Návrhy rozpočtov SKSI na roky 2011 a 2012
Ing. Mišík prítomným objasnil východiská a súhrnné položky

rozpočtu SKSI na rok 2011 a rozpočtu SKSI na rok 2012. Všetky
vyššie uvedené materiály dostali prítomní členovia v písomnej
forme pri prezentácii.

Prítomných oboznámil aj so zásadami pri navrhovaní roz-
počtu: prerozdelenie príspevkov medzi regionálne združenia
SKSI (ďalej aj ako „RZ“) a Úrad SKSI v pomere RZ – 52 % a Úrad
– 48 %.

Základný členský príspevok člena zostáva nezmenený v sume
100 EUR.

Rozpočet je vyrovnaný, prípadné zvýšené ďalšie výdavky sa
po schválení Predstavenstvom vyrovnajú z prebytku z predo-
šlých rokov.

Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o počte prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov a splnomocnení: 491

Verejné hlasovanie o návrhu rozpočtu SKSI na rok 2011
Za: 428, proti: 0, zdržali sa: 55.
Rozpočet SKSI na rok 2011 bol schválený.

Verejné hlasovanie o návrhu rozpočtov SKSI na rok 2012
Za: 430, proti: 0, zdržali sa: 53.
Rozpočet SKSI na rok 2012 bol schválený.

18. Návrh na schválenie zmien vnútorných poriadkov SKSI
Doc. Kolcun informoval o predložených návrhoch zmien

Vnútorných poriadkov SKSI, ako boli prerokované na členských
schôdzach RZ SKSI a Predstavenstvom SKSI.

Návrhy na zmeny sú rozdelené do troch skupín:
� zmeny štatútu SKSI a ďalších Vnútorných poriadkov SKSI,
� zmeny, ktoré sa budú presadzovať pri pripomienkovaní
novely, prípadne nového návrhu zákona o autorizovaných
inžinieroch a autorizovaných architektoch,
� zmeny vyplývajúce zo zmeneného zákona č. 138/1992
Zb.. V znení neskorších predpisov, ktorý bol zmenený
zákonom č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu
a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrhy na doplnenie:

Ing. Kollár:
� Doplniť čl. 25a bod 4 o skratku KOS, doplniť aj podpredsedu
OS.
� Nový bod 3 – členská schôdza odbornej sekcie musí byť
zvolaná najmenej raz ročne. Počas neprítomnosti predsedu
OS v plnom rozsahu ho zastupuje podpredseda OS na
každom zasadnutí.
� Čl. 11 odmeny a náhrady – bod 2 – vložiť ...a predsedom
OS patrí náhrada cestovných a vecných nákladov...

Ing. Lehocký:
� vypustiť B2 v skupine B návrhov na úpravu Vnútorných
poriadkov SKSI a ponechať pôvodné znenie § 31 ods. 2 písm. d),
� doplniť do skupiny B návrhov na úpravu Vnútorných
poriadkov SKSI uznesenie 3f z VZ 2008.

Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o stave prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov a splnomocnení: 495

Verejné hlasovanie o návrhu Ing. Kollára
Za: 304, proti: 0, zdržali sa: 175.
Návrhy doplnenia boli prijaté.

Verejné hlasovanie o návrhu Ing. Lehockého
Za: 309, proti: 0, zdržali sa: 185.
Návrhy doplnenia boli prijaté.

Predsedajúci predložil návrh o verejnom hlasovaní
o zmenách Vnútorných poriadkov SKSI v 3 celkoch.
Za: 398, proti: 69, zdržali sa: 27.
Návrh spôsobu hlasovania bol prijatý.

1) Verejné hlasovanie o skupine A (bod A1 a A2) zmien Vnú-
torných poriadkov SKSI, doplnené o návrh Ing. Kollára

Za: 354, proti: 73, zdržali sa: 88.
Návrh na schválenie zmien Vnútorných poriadkov SKSI bol

schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI v termíne do 10. 7. 2010.

2) Verejné hlasovanie o skupine B zmien Vnútorných poriad-
kov SKSI a zákona č. 138/1992 Zb.

Za: 358, proti: 77, zdržali sa: 59.
Návrh na presadzovanie zmien zákona č. 138/1992 Zb. bol

schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu presadzovať navrhnuté zmeny pri

pripomienkovaní novely, prípadne tvorbe nového zákona o auto-
rizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

3) Verejné hlasovanie o skupine C zmien Vnútorných poriad-
kov SKSI

Za: 478, proti: 6, zdržali sa: 1.
Návrh zmeny Vnútorných poriadkov SKSI bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI.

4) Verejné hlasovanie o zmene Vnútorných poriadkov SKSI,
Úprava sadzieb smernice „Náhrady za stratu času a odmeny
členov volených orgánov SKSI“, článok 30 Odmeny a náhrady,
bod A3 Odsek (2) Bod 2. Smernice

Za: 399, proti: 8, zdržali sa: 40.
Návrh zmeny Vnútorných poriadkov SKSI bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

vnútorných poriadkov SKSI.

5) Verejné hlasovanie o zmene Vnútorných poriadkov SKSI,
článok 30 Odmeny a náhrady, bod A4 Bod 7. Smernice

Za: 388, proti: 18, zdržali sa: 31.
Návrh zmeny Vnútorných poriadkov SKSI bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI.

6) Verejné hlasovanie o zmene Vnútorných poriadkov SKSI
článok 30 Odmeny a náhrady, bod A5 Odsek (3) Bod 3. Smernice

Za: 413, proti: 8, zdržali sa: 34.
Návrh na schválenie zmien A5 Vnútorných poriadkov SKSI

bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI.

7) Verejné hlasovanie o zmene Vnútorných poriadkov SKSI
článok 30 Odmeny a náhrady, bod A6 Bod 4. Smernice

Za: 411, proti: 1, zdržali sa: 50.
Návrh zmeny Vnútorných poriadkov SKSI bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI.

8) Verejné hlasovanie o zmene Vnútorných poriadkov SKSI,
bod A7 Bod 8. Smernice A7

Za: 423, proti: 18, zdržali sa: 21.



8

Návrh zmeny Vnútorných poriadkov SKSI bol schválený.
VZ ukladá Predstavenstvu zapracovať schválené zmeny do

Vnútorných poriadkov SKSI.

19. Všeobecná diskusia
Rokovanie viedol Prof. Majdúch. V rámci všeobecnej disku-

sie so svojimi príspevkami vystúpili:
� Ing. Nevický: navrhol zaviazať Predstavenstvo, aby vytvo-

rilo koncepciu Komory zdola na regionálnom princípe. Navrhol
zriadiť „účet člena SKSI“ v rámci celoživotného vzdelávania,
úpravu predpisov na štvorročné volebné obdobie orgánov, po-
žadoval úpravy stavebného zákona (zaviesť vybrané činnosti –
manažér stavby, ponechať činnosť stavbyvedúci, upraviť definí-
cie jednoduchých stavieb), zaviesť honorárový poriadok, oce-
ňovať osobnosť roka napríklad popri súťaži Stavba roka; podrob-
nosti sú v odovzdanom písomnom príspevku.

� Ing. Kurimský: navrhol, aby sa na zasadnutie Predstaven-
stva pozývali všetci predsedovia výborov RZ, a aby sa racionál-
ne spotrebovali naakumulované finančné prostriedky SKSI.

� Ing. Juríček: upozornil na pretrvávajúce problémy s používa-
ním pečiatok – požadoval skvalitniť spoluprácu Komory s úradmi.

� Ing. Kužel: konštatoval, že kvalita projektovania sa znižu-
je, hlavne v oblasti rozpočtov – výber dodávateľa nemôže byť
len na základe rozpočtu, ale aj projektu.

� Ing. Kyseľ: hovoril o častej téme – nekalej súťaži osôb s ne-
správnym osvedčením. Navrhol postupovať ofenzívne – vytvoriť
sieť miestnych zástupcov SKSI, poverených Komorou (štatutá-
rom Komory), ktoré by pôsobili ako kontaktné osoby pre staros-
tov, väčšie podniky a podobne, s cieľom poukazovať na nekalé
veci – takto by sa aj Komora zviditeľnila a získala aj spätnú
väzbu na návrhy zmien zákonov a vyhlášok.

� Ing. Lehocký: prezentoval niektoré uznesenia z schôdze
RZ SKSI Bratislava, ako napríklad návrh zmeny volebného po-
riadku, obsahujúci primerané zastúpenie odborností v Predsta-
venstve; návrh, aby Komora pôsobila ako povinná osoba v legis-
latívnom procese, a návrh posilniť manažérsku funkciu Úradu
Komory.

� Ing. Nagy: položil otázku, či je rozdiel medzi stavebným
dozorom a technickým dozorom. Navrhol iniciovať doriešenie
tohto právno-technického problému.

� Ing. Tvrdoň: diskutoval o činnosti stavebného dozoru tech-
nológie.

� Ing. Nevický: v zákone je uvedený stavebný dozor len pre
svojpomocne vykonávané jednoduché a drobné stavby a ich
zmeny.

� Ing. Prekop: diskutoval o nesúlade v činnosti a postavení
stavebného dozora a technického dozora. Ďalej diskutoval o nut-
nosti vložiť do stavebného zákona nezávislého dozora pre všet-
ky druhy výstavby (individuálnu, aj developerskú).

� Ing. Petráš: predniesol návrh na zakúpenie priestorov pre
Regionálne združenie Trnava, Konštatoval, že vnútrokomorová
kontrola činnosti autorizovaných inžinierov chýba, v zákone je
aj povinnosť zabezpečovanie rastu odbornosti, malo by sa tým
zaoberať Predstavenstvo, napríklad pre statikov prišla zmena
noriem STN na eurokódy, na školenia eurokódov chodí len 10 až
12 % statikov, čo je veľmi málo.

� prof. Honner: diskutoval o problémoch činnosti v oblasti
technika prostredia a energetických certifikátov, ako aj súdneho
znalectva. Navrhol v súťaži o cenu Stavba roka by nemalo byť
hodnotenie len z hľadiska estetiky. Vyhlasovanie ceny za archi-
tektúru stavby by malo obsahovať aj preukázateľný názor, že bu-
dova zabezpečuje aj bezchybne navrhnutú časť pre tvorbu vnú-
torného prostredia budovy. Diskutoval aj o dozore pri realizácii
diela autorom a rešpektovaní autorského práva projektanta.

Prof. Majdúch následne ukončil všeobecnú diskusiu s tým, že
do návrhu uznesenia sa uvedie úloha pre Predstavenstvo zaoberať
sa podnetmi z diskusie.

20. Výsledky volieb do Disciplinárnej komisie SKSI
Ing. Filip, predseda volebnej komisie, oznámil výsledky vo-

lieb do Disciplinárnej komisie SKSI:
Počet odovzdaných volebných lístkov: 528
Počet platných volebných lístkov: 525
Počet neplatných volebných lístkov:      3
Za členov Disciplinárnej komisie boli zvolení (v poradí pod-

ľa počtu hlasov):
Ing. Vladimír Hanzel 493 hlasov (RZ SKSI Bratislava)
Ing. Bohumil Heis 390 hlasov (RZ SKSI B. Bystrica)
Ing. Karol Dobosz 345 hlasov (RZ SKSI Žilina)
Ing. Juraj Čičatko 334 hlasov (RZ SKSI Košice)
Ing. Marián Kubiš 304 hlasov (RZ SKSI Trnava)
Ing. Martin Hromják 299 hlasov (RZ SKSI Košice)
Ing. Richard Gáborík 280 hlasov (RZ SKSI Žilina)
Za náhradníkov do Disciplinárnej komisie boli zvolení:
Ing. Miroslav Chovanec 274 hlasov (RZ SKSI Košice)
Ing. Milan Červeň 254 hlasov (RZ SKSI Trnava)
Ing. Helena Havlíková 206 hlasov (RZ SKSI B. Bystrica)
Ing. Ľudovít Nasch 148 hlasov (RZ SKSI Bratislava

21. Návrh na schválenie uznesení VZ 2010
Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-

vu mandátovej komisie o počte prítomných účastníkov a splno-
mocnení:

Počet všetkých prítomných členov a splnomocnení: 481

Návrh uznesení Valného zhromaždenia predložil predseda
návrhovej komisie Ing. Kyseľ:

I. VZ berie na vedomie:
1. Súhrnnú správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného

zhromaždenia SKSI 2008, prednesenú podpredsedom SKSI doc.
Ing. Kolcunom, PhD.,

2. Správu Autorizačnej komisie SKSI, prednesenú predsedníč-
kou Autorizačnej komisie SKSI Ing. Darinou Evou Stasselovou,

3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI, prednesenú predse-
dom Disciplinárnej komisie SKSI Ing. Vladimírom Hanzelom,

4. Správu Dozornej rady SKSI, prednesenú predsedom Do-
zornej rady SKSI Ing. Vladimírom Durbákom,

5. Správu Etickej rady SKSI, vypracovanú predsedníčkou Etic-
kej rady SKSI Ing. Oľgou Szabóovou,

6. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí
Valného zhromaždenia SKSI, prednesenú Ing. Jozefom Ďurďom.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Správu o hospodárení SKSI za rok 2008 a rok 2009, pred-

nesenú Ing. Dušanom Mišíkom.
2. Návrh rozpočtu na rok 2011 a rok 2012, prednesený

Ing. Dušanom Mišíkom.
3. Výsledky volieb do Disciplinárnej komisie SKSI, oznáme-

né predsedom volebnej komisie Ing. Pavlom Filipom:
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Bohumil Heis
Ing. Karol Dobosz
Ing. Juraj Čičatko
Ing. Marián Kubiš
Ing. Martin Hromják
Ing. Richard Gáborík
4. Zmeny Vnútorných poriadkov SKSI, ako boli schválené

v bode 18 programu VZ.
5. Zmeny v smernici SKSI „Náhrady za stratu času a odmeny

členov volených orgánov SKSI“, ako boli schválené v bode 18
programu VZ.

6. Návrh Ing. Kurimského: prizývať na rokovanie Predstaven-
stva všetkých predsedov regiónov.

7. Návrh Ing. Kyseľa: uložiť Predstavenstvu SKSI v spolupráci
s výbormi Regionálnych združení SKSI vytvoriť systém na zlep-
šenie prostredia v mikroregiónoch, v ktorých členovia Komory
pôsobia najmä v oblasti informovanosti o postavení Komory, pri
odstraňovaní nekalej konkurencie a pre zvýšenie prestíže autori-
zovaných stavebných inžinierov.
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8. Návrh Ing. Petráša: zámer zakúpenia nebytových priesto-
rov v Trnave pre RZ Trnava.

9. Úlohu pre Predstavenstvo SKSI: vyhodnotiť všetky diskus-
né príspevky a informovať o tom členov Komory prostredníctvom
komorovej webovej stránky a Inžinierskych informácií v termíne
do 30. 9. 2010.

Ing. Hanzel, predseda mandátovej komisie, predniesol sprá-
vu mandátovej komisie o počte prítomných účastníkov a splno-
mocnení.

Počet všetkých prítomných členov a splnomocnení: 485

Verejné hlasovanie za časť navrhovaného uznesenia
Valného zhromaždenia SKSI: bod 6 Návrh Ing. Kurimského
Za: 124, proti: 232, zdržali sa: 128.
Návrh Ing. Kurimského nebol prijatý, bod 6 návrhu uznesenia

Valného zhromaždenia SKSI nebol prijatý.

Verejné hlasovanie za časť uznesenia Valného zhromaždenia
SKSI: bod 7 Návrh Ing. Kyseľa
Za: 344, proti: 0, zdržali sa: 155.
Návrh Ing. Kyseľa bol prijatý.

Verejné hlasovanie za časť uznesenia Valného zhromaždenia
SKSI: bod 8 Návrh Ing. Petráša
Za: 384, proti: 19, zdržali sa: 86.
Návrh Ing. Petráša bol prijatý.
Verejné hlasovanie za časť uznesenia Valného zhromaždenia
SKSI: bod 9 Vyhodnotiť diskusné príspevky do 30. 9. 2010
Za: 419, proti: 16, zdržali sa: 0.
Návrh bol prijatý.

Verejné hlasovanie za schválenie uznesenia Valného
zhromaždenia ako celku:
Za: 447, proti: 0, zdržali sa: 30.
Uznesenie Valného zhromaždenia bolo schválené.

konaného dňa 24. apríla 2010
v zasadacej sále Magistrátu mesta Košice

I. Valné zhromaždenie berie na vedomie:
1. Súhrnnú správu o činnosti a hospodárení SKSI od Valného

zhromaždenia SKSI v roku 2008, prednesenú podpredsedom
SKSI doc. Ing. Štefanom Kolcunom, PhD.,

2. Správu Autorizačnej komisie SKSI, prednesenú predsedníč-
kou Autorizačnej komisie SKSI Ing. Darinou Evou Stasselovou,

3. Správu Disciplinárnej komisie SKSI, prednesenú predse-
dom Disciplinárnej komisie SKSI Ing. Vladimírom Hanzelom,

4. Správu Dozornej rady SKSI, prednesenú predsedom Do-
zornej rady SKSI Ing. Vladimírom Durbákom,

5. Správu Etickej rady SKSI, vypracovanú predsedníčkou Etic-
kej rady SKSI Ing. Oľgou Szabóovou,

6. Kontrolu plnenia uznesení z Valného zhromaždenia SKSI
v roku 2008, prednesenú Ing. Jozefom Ďurďom.

II. Valné zhromaždenie schvaľuje:
1. Správu o hospodárení SKSI za rok 2008 a rok 2009, pred-

nesenú Ing. Dušanom Mišíkom.
2. Návrh rozpočtu na rok 2011 a rok 2012, prednesený

Ing. Dušanom Mišíkom.
3. Výsledky volieb do Disciplinárnej komisie SKSI, oznáme-

né predsedom volebnej komisie Ing. Pavlom Filipom:
Ing. Vladimír Hanzel
Ing. Bohumil Heis
Ing. Karol Dobosz
Ing. Juraj Čičatko
Ing. Marián Kubiš

Ing. Martin Hromják
Ing. Richard Gáborík
4. Zmeny Vnútorných poriadkov SKSI:
4.1 V článku 16, na koniec odseku (2) Štatútu SKSI doplniť:
„d) odborné sekcie.“
4.2 Do Štatútu SKSI doplniť článok 25a tohto textu:
„Článok 25a
Odborné sekcie
1. Sledujú vývoj právnych predpisov, noriem a technických

predpisov v danom odbore a navrhujú ich úpravy a zmeny, prí-
padne sa podieľajú na ich príprave. V rámci celoživotného vzde-
lávania sa vyjadrujú k jeho obsahu a forme v rámci svojho odbo-
ru. Odborné sekcie iniciatívne vytvárajú členovia SKSI.

2. V rámci SKSI na čele odborných sekcií sú predsedovia
slovenskej odbornej sekcie (SOS), ktorých navrhujú predsedo-
via krajských odborných sekcií (KOS). Vymenúva a odvoláva ich
Predstavenstvo SKSI.“

5. Zmeny v Smernici SKSI „Náhrady za stratu času a odmeny
členov volených orgánov SKSI“ takto:

5.1 Bod 2. Smernice
Náhrada za stratu času patrí každému členovi voleného or-

gánu Komory s výškou 20,00 EUR/hod. za každú hodinu roko-
vania. Dokladom pre výplatu náhrady je zápisnica z rokova-
nia a prezenčná listina alebo iný doklad o vykonanej činnosti,
ktoré schvaľuje predseda voleného orgánu.

5.2 Bod 7. Smernice
Náhrada za stratu času členov výboru regionálneho združe-

nia za každé zasadnutie je 20,00 EUR, ak trvalo najmenej dve
hodiny. Dokladom pre výplatu náhrady je zápisnica zo zasadnu-
tia a prezenčná listina alebo iný doklad o vykonanej činnosti,
ktoré schvaľuje predseda voleného orgánu.

5.3 Bod 3. Smernice
Predsedovi voleného orgánu alebo inému predsedajúcemu

patrí náhrada s výškou 25,00 EUR/hod. za každú hodinu vede-
nia rokovania voleného orgánu.

5.4 Bod 4. Smernice
Predsedovi Komory a v čase jeho zastupovania podpredse-

dovi patrí popri náhrade cestovných a s tým súvisiacich vecných
nákladov aj náhrada trov spojených s výkonom funkcie a náhra-
da za stratu času s výškou 15,00 EUR/hod. za každú hodinu
výkonu funkcie. Rozsah náhrad schvaľuje Predstavenstvo na zá-
klade podkladov predložených predsedom.

5.5 Bod 8. Smernice
Predsedovi výboru regionálneho združenia alebo inému pred-

sedajúcemu patrí náhrada s výškou 25,00 EUR za každé zasad-
nutie, ak trvalo najmenej dve hodiny.

6. Zámer zakúpenia nebytových priestorov v Trnave pre RZ
Trnava.

III. Valné zhromaždenie ukladá:
1. Predstavenstvu SKSI zapracovať schválené zmeny do Vnú-

torných poriadkov SKSI v termíne do 10. 7. 2010.
2. Valné zhromaždenie ukladá Predstavenstvu pri pripomien-

kovaní novely, prípadne tvorbe nového zákona o autorizova-
ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch pre-
sadzovať zmeny:

2.1 § 17 Vyčiarknutie zo zoznamu
odsek (1) písm. h) zmeniť text na:
h) je v omeškaní so zaplatením základného členského príspev-

ku na činnosť orgánov Komory o viac ako jeden mesiac a nezapla-
til ho ani do jedného mesiaca po tom, čo ho na to Komora pí-
somne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,

2.2 § 31 Postavenie a základné úlohy
odsek (2) písm. d) upraviť text:
d) dbať na rast odbornosti inžinierov a zabezpečovať ich

celoživotné vzdelávanie,
2.3 § 32 Orgány
doplniť medzi orgány SKSI písm. f)
f) dozorná rada,
2.4 § 36 Predstavenstvo
odsek (2) zmeniť:
(2) Predstavenstvo má pätnásť členov; ...

Uznesenie

z Valného zhromaždenia SKSI,
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Vyhodnotenie diskusných príspevkov

z Valného zhromaždenia SKSI,

konaného dňa 23. apríla 2010 v Košiciach

Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že vyhodnotenie
diskusných príspevkov z Valného zhromaždenia SKSI 2010
spracovali za Predstavenstvo SKSI Ing. Mišík, doc. Kolcun, Ing. Ša-
ling a Ing. Ďurica.

1. Ing. Nevický: navrhol zaviazať Predstavenstvo, aby vytvori-
lo koncepciu Komory zdola na regionálnom princípe. Navrhol zria-
diť „účet člena SKSI“ v rámci celoživotného vzdelávania, úpravu
predpisov na štvorročné volebné obdobie orgánov, požadoval
úpravy Stavebného zákona (zaviesť vybrané činnosti – manažér
stavby, ponechať činnosť stavbyvedúci, upraviť definície jedno-
duchých stavieb), zaviesť honorárový poriadok, oceňovať osobnosť
roka napríklad popri súťaži Stavba roka; podrobnosti sú v odovzda-
nom písomnom príspevku.

� k návrhu zaviazať Predstavenstvo, aby vytvorilo koncepciu
Komory zdola na regionálnom princípe:
Vyslovená požiadavka je názorovo jednostranne smerova-

ná. V súčasnosti v SKSI pod patronátom Predstavenstva komory
prebieha príprava materiálu „Smerovanie SKSI“ pre ďalšie obdo-
bie. Tento návrh bude predložený na verejnú diskusiu členskej
základni SKSI. Materiál vo variantnom návrhovom riešení bude
obsahovať aj oblasť tvorenia koncepcie SKSI.

� k návrhu zriadiť „účet člena SKSI“ v rámci celoživotného
vzdelávania:
Uvedená problematika je administratívne značne náročná a je

potrebné zvážiť, aký praktický dopad zriadenie „účtu člena SKSI“
prinesie pre samotných členov a SKSI. Uvedenou problematikou sa
bude Predstavenstvo SKSI zaoberať na niektorom ďalšom zasadnutí.

� k návrhu na úpravu predpisov na štvorročné volebné
obdobie orgánov:
Na jednom z predchádzajúcich VZ SKSI bolo schválené dvoj-

ročné volebné obdobie niektorých orgánov SKSI. Na základe
tohto rozhodnutia bolo toto ustanovenie novelizované v našom
zákone č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ale ešte sa
nedostalo do praxe. Preto Predstavenstvo odporúča vyhodnotiť

klady a nedostatky po uplynutí dvoch volebných období a na
základe výsledku sa prípadne znovu zaoberať možnou zmenou.

� k návrhu na úpravu Stavebného zákona (zaviesť vybrané
činnosti – manažér stavby, ponechať činnosť stavbyvedúci,
upraviť definície jednoduchých stavieb):
Tieto návrhy sú už evidované v legislatívnej komisii a pri

rokovaniach o novele Stavebného zákona budú Predstavenstvom
a zástupcami SKSI presadzované do zákona.

� k návrhu zaviesť honorárový poriadok, oceňovať osobnosť
roka napríklad popri súťaži Stavba roka“:
Zavedením honorárového poriadku sa Predstavenstvo v sú-

časnosti zaoberá a pre oceňovanie osobnosti roka by bolo vhod-
né dopracovať navrhovateľom jeho predstavu celého procesu.

2. Ing. Lehocký: prezentoval niektoré uznesenia zo schôdze
RZ SKSI Bratislava, ako napríklad návrh zmeny volebného poriad-
ku, obsahujúci primerané zastúpenie odborností v Predstaven-
stve; návrh, aby Komora pôsobila ako povinná osoba v legislatív-
nom procese, a návrh posilniť manažérsku funkciu Úradu Komory.

� k návrhu zmeny volebného poriadku, obsahujúci primerané
zastúpenie odborností v Predstavenstve:
Pri súčasnom volebnom systéme a požiadavky zastúpenia

regiónov podľa počtu členov je zakomponovanie tejto požia-
davky problematické. Predstavenstvo zriadi komisiu pre navrh-
nutie nového volebného systému so zohľadnením primeraného
zastúpenia odborností v Predstavenstve SKSI.

� k návrhu, aby Komora pôsobila ako povinná osoba
v legislatívnom procese:
Predstavenstvo SKSI sa bude touto problematikou zaoberať,

preverí a navrhne oblasti, kde by to bolo legislatívne možné.

� k návrhu posilniť manažérsku funkciu Úradu Komory:
Podobne ako v príspevku Ing. Nevického vyslovená požia-

davka je názorovo jednostranne smerovaná. V súčasnosti v SKSI
pod patronátom Predstavenstva Komory prebieha príprava ma-
teriálu „Smerovanie SKSI“ pre ďalšie obdobie. Tento návrh bude
predložený na verejnú diskusiu členskej základni SKSI. Materiál
vo variantnom návrhovom riešení bude obsahovať aj oblasť tvo-
renia koncepcie SKSI.

3. Ing. Kužel: Konštatoval, že kvalita projektovania sa znižuje,
hlavne v oblasti rozpočtov – výber dodávateľa nemôže byť len na
základe rozpočtu (myslel výkazu výmer), ale aj projektu.

Odborne spôsobilé osoby pre verejné obstarávanie boli in-
formované o tom, že pri výbere zhotoviteľa je potrebný nielen
výkaz, ale aj celá projektová dokumentácia. Je potrebné v tom-
to smere robiť osvetu.

4. Ing. Nagy: položil otázku, či je rozdiel medzi stavebným
a technickým dozorom. Navrhol iniciovať doriešenie tohto práv-
no-technického problému.

Súčasný právny stav: V Stavebnom zákone je stavebný do-
zor vtedy, ak stavebník realizuje stavbu svojpomocne.

V novom Stavebnom zákone, ktorý bol v 2. čítaní: Stavebný
dozor okrem svojpomocnej výstavby sa vyžaduje aj v prípade, že
stavba je financovaná z verejných prostriedkov. Ďalej by bolo
potrebné doplniť, že stavebný dozor bude zapísaný v stavebnom
povolení vtedy, ak stavebník uzavrie s odborne spôsobilou oso-
bou mandátnu zmluvu, a tým by vypadol pojem technický dozor.

5. Ing. Tvrdoň: diskutoval o činnosti stavebného dozora tech-
nológie.

Táto činnosť je v našich podmienkach nezastupiteľná, a po
vyriešení otázky stavebný (technický) dozor bude ju potrebné
naďalej kvalitne vykonávať.

Poznámka: K zápisu chýba zvukový záznam, aby sa dalo pres-
nejšie odpovedať na diskusné príspevky.

2.5 § 38 Predseda a podpredsedovia
odsek (2) upraviť text: ... podrobné pravidlá zastupovania,

počet podpredsedov upraví Štatút komory.
To znamená vynechať text ... a zastupovanie jednotlivých

kategórií inžinierov...
3. Predstavenstvu SKSI zapracovať do Vnútorných poriad-

kov SKSI ustanovenia Zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na
vnútornom trhu.

4. Predstavenstvu SKSI v spolupráci s výbormi Regionálnych
združení SKSI vytvoriť systém na zlepšenie prostredia v mikroregi-
ónoch, v ktorých členovia Komory pôsobia najmä v oblasti infor-
movanosti o postavení Komory, pri odstraňovaní nekalej konkuren-
cie a pre zvýšenie prestíže autorizovaných stavebných inžinierov.

5. Predstavenstvu SKSI vyhodnotiť všetky diskusné príspevky
a informovať o tom členov Komory prostredníctvom komorovej
webovej stránky a Inžinierskych informácií v termíne do 30. 9. 2010.

V Košiciach dňa 24. apríla 2010

Prof. Majdúch poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil
rokovanie Valného zhromaždenia SKSI 2010 o 15:00 hod.

Zapisovatelia: Ing. Anton Vyskoč, doc. Ing. Vincent Kvočák, PhD
Overovatelia: Ing. Miloš Nevický, PhD., Ing. Miloš Hudoba, CSc.

Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
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6. Ing. Kurimský: Vo svojom príspevku navrhol, aby na zasad-
nutie Predstavenstva SKSI boli pozývaní aj predsedovia regionál-
nych združení SKSI.

O tejto požiadavke vznesenej v diskusnom príspevku pre-
behlo hlasovanie. Z výsledku hlasovania účastníkov Valného zhro-
maždenia vyplýva, že Valné zhromaždenie požiadavku zamieta.

7. Ing. Kyseľ: Diskusný príspevok sa týkal nekalej súťaže s pou-
žitím nesprávnych osvedčení. Navrhuje vytvoriť sieť miestnych
zástupcov SKSI poverených štatutárom SKSI, ktorí by pôsobili
ako kontaktné osoby pre stavebné úrady, prípadne aj pre investo-
rov, ktorí majú svoje investičné útvary.

Tento návrh Ing. Kyseľa bol účastníkmi Valného zhromažde-
nia prijatý. Tieto prípady sa skutočne v praxi vyskytujú a je po-
trebné ich riešiť, avšak SKSI nemá možnosť kontroly činnosti
stavebných úradov. V prípade nekalej činnosti môže vyvodzo-
vať dôsledky takéhoto konania členmi SKSI iba v tom prípade,
keď má pravdivé informácie.

Zo strany SKSI by bolo podľa môjho názoru potrebné:
1. Apelovať na všetkých autorizovaných stavebných inžinie-

rov, aby v prípade, že o nejakých prípadoch nekalých činnosti
vedia, informovali úrad SKSI,

2. Rozposlať materiál „VNÚTROKOMOROVÝ PÍSOMNÝ
VÝKLAD rozsahu a obsahu činností a oprávnení v rámci jednot-
livých kategórií získaných na základe vykonanej autorizačnej
skúšky“ všetkým stavebným úradom spolu s listom, kde by bola
vysvetlená potreba bezpodmienečného dodržiavania tohto ma-
teriálu a tiež meno kontaktnej osoby z RZ, ktorá v prípade nejas-
ností je kompetentná poskytnúť konzultáciu.

8. prof. Honner: navrhol, aby v súťaži „Stavba roka“ bola
zohľadnená aj bezchybne navrhnutá tvorba vnútorného prostre-
dia, nielen hľadisko estetiky.

S požiadavkou sa dá súhlasiť. Zo strany SKSI je potrebné
uvedené presadzovať pri hodnotení jednotlivých súťažných ná-
vrhov. Možno by bolo vhodné uvažovať o vyhlásení súťaže sta-
vieb z hľadiska energetickej náročnosti.

9. Ing. Juríček: upozornil na pretrvávajúce problémy s používa-
ním pečiatok – požadoval skvalitniť spoluprácu Komory s úradmi.

Používanie neplatných pečiatok je dlhodobý problém, týka-
júci sa predovšetkým odbornosti a dôslednosti osôb, ktoré na
stavebných úradoch projekty predkladané k stavebnému kona-
niu kontrolujú. SKSI vypracovala komplexný informačný materiál
pod názvom: „Oprávnenia vydávané SKSI – ich druhy a platnosť
„,ktorý obsahuje opis autorizačných osvedčení a pečiatok pre
projektantov, osvedčení a pečiatok odbornej spôsobilosti pre
činnosti stavbyvedúcich a stavebných dozorov. V informačnom
materiáli sú uvedené vzory a platnosť osvedčení o odbornej spô-
sobilosti vydávaných pre technikov, ďalej sú uvedené vzory ne-
platných pečiatok a osvedčení, osvedčenia a pečiatky odbornej
spôsobilosti pre energetickú certifikáciu budov a autorizačné
osvedčenia a pečiatky pre hosťujúce a usadené osoby.

Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že stavebné
úrady majú k dispozícií komplexný prehľad platných a neplat-
ných osvedčení a pečiatok vydaných SKSI, podľa ktorých môžu
projekty kontrolovať. Vyskytujúce sa nedostatky na niektorých
stavebných úradoch svedčia o neochote či benevolencii osôb
používanie platných pečiatok a osvedčení na projektoch kon-
trolovať.

K zlepšeniu môžu prispieť kontaktné osoby, ktoré v zmysle
Uznesenia VZ SKSI v Košiciach vymenuje SKSI v jednotlivých
regiónoch pre zlepšenie spolupráce stavebných úradov a SKSI.

10. Ing. Prekop: diskutoval o nesúlade v činnosti a postavení
stavebného dozora a technického dozora. Ďalej diskutoval o nut-
nosti vložiť do Stavebného zákona nezávislého dozora pre všetky
druhy výstavby (individuálnu, aj developerskú).

V pripravovanom stavebnom zákone je potrebné, aby SKSI
presadila zjednotenie technického a stavebného dozoru, ktorých
činnosť je rovnaká, do jedného termínu: stavebný dozor. V sta-

vebnom zákone má byť definovaný rozsah činnosti stavebného
dozoru pre všetky stavby, alebo menovite na vybrané stavby.

11. Ing. Petráš: predniesol návrh na zakúpenie priestorov pre
Regionálne združenie Trnava, Konštatoval, že vnútrokomorová
kontrola činnosti autorizovaných inžinierov chýba, v zákone je aj
povinnosť zabezpečovanie rastu odbornosti, malo by sa tým zao-
berať Predstavenstvo, napríklad pre statikov prišla zmena noriem
STN na eurokódy, na školenia eurokódov chodí len 10 až 12 %
statikov, čo je veľmi málo.

Celoživotným vzdelávaním sa Predstavenstvo sústavne zao-
berá, pričom odborné semináre a prednášky sú plánované a rea-
lizované cez Krajské odborné sekcie a cez IKS. Osobitne je veno-
vaná pozornosť seminárom pre zavádzanie eurokódov do pra-
xe. Okrem prednášok v jednotlivých regiónoch sú cez IKS k euro-
kódom vydávané odborné publikácie, nadväzujúce na semináre.
Hodnotenie odbornej úrovne seminárov uskutočnených v r. 2009
bolo na výbornú.

Problém zavádzania eurokódov do praxe je pre niektorých pro-
jektantov statiky aj problémom ekonomickým, pretože zakúpenie
komplexného softvérového vybavenia si nemôžu dovoliť a lacnej-
šie programy pre jednotlivé konštrukcie sú na trhu ojedinelé.

K seminárom vydávané publikácie obsahujú aj príklady výpočtu
zaťaženia a jednotlivých konštrukcií (betónové, drevené, oceľové
a murované prvky – návrh a posúdenie). Chýba publikácia či skrip-
tá, kde by bol príklad komplexného návrhu jednoduchej stavby ako
celku, t. j. od základov až po posledné podlažie a krov.

Kontrola činnosti autorizovaných inžinierov – projektantov
– zavedená v minulosti pomocou autorizačných denníkov nebo-
la celoplošne projektantmi akceptovaná a zanikla.

Pripravuje sa kontrola celoživotného vzdelávania a činnosti
projektantov cez osobnú stránku na internete.

Zápis a uznesenia

z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 25. júna 2010 v Sliači, Kúpele Sliač

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystri-
ca, Ing. Lehocký, Mgr. Krížová (zapisovateľka)

Ospravedlnení: Ing. Petržala, riaditeľ Úradu SKSI

Program zasadnutia:
Ing. Hudoba, predseda Výboru RZ SKSI Banská Bystrica

a Ing. Ďurica, prednosta Regionálnej kancelárie SKSI Banská Bys-
trica privítali členov Predstavenstva a pozvaných hostí. Prof.
Majdúch otvoril 12. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.

Bod 1: Schválenie programu a overovateľov zápisu
Prof. Majdúch navrhol Ing. Mišíka a Ing. Šalinga za overova-

teľov zápisu z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Prof. Majdúch navrhol nasledujúce doplnenia v programe

rokovania:
� Bod 9.1: Zahraničné aktivity od posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSI (predkladá doc. Benko)
� Bod 9.2: Legislatívne zmeny v elektrotechnike
� Bod 9.3: Informácia o účasti predstaviteľov SKSI na
IX. Valnom zhromaždení Poľskej komory stavebných inžinierov
� Bod 9.4: Správa z 51. zasadnutia Európskej rady
stavebných inžinierov ECCE (predkladá doc. Benko)
� Bod 9.5: Stretnutie na hranici 2010: správa z rokovania
(predkladá Ing. Vyskoč)
� Bod 9.6: Návrh na udelenie Pamätnej medaily SKSI
prof. Zbignievovi Grabowskému
� Bod 9.7: Návrh na udelenie ocenenia SKSI prof. Ing. RNDr.
Jánovi Lovíškovi, DrSc.
� Bod 9.8: Informácia o požiadavke na zriadenie
Administratívnej kancelárie SKSI v Dunajskej Strede
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� Bod 9.9: Doplnenie a výmena kancelárskeho nábytku
na Úrade SKSI
� Bod 9.10: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
� Bod 9.11: Predseda krajskej odbornej sekcie SKSI
„elektrotechnické zariadenia stavieb“ v trenčianskom VÚC
(predkladá Ing. Lehocký)

Bod 2: Vyhodnotenie príspevkov z Valného zhromaždenia
SKSI 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že vyhodnotenie

diskusných príspevkov z Valného zhromaždenia SKSI 2010
spracovali za Predstavenstvo SKSI Ing. Mišík, doc. Kolcun, Ing. Ša-
ling a Ing. Ďurica.

Vyhodnotenie diskusných príspevkov bude zverejnené na we-
bovej stránke SKSI a v Inžinierskych informáciách.

Bod 3: Zmena v Štatúte IKS
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že Dozorná rada

SKSI zistila nezrovnalosť v Štatúte IKS pri súčasnom stave. Preto
prof. Majdúch navrhol zmeniť text v článku 4, odsek 2 Štatútu IKS
nasledovne: „Hospodárenie Inžinierskeho konzultačného stredis-
ka je vedené samostatne.“

Bod 4: Zakúpenie nebytových priestorov v Trnave
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil Predstavenstvu návrh na zakúpenie

vlastných priestorov pre Regionálnu kanceláriu SKSI v Trnave.
Jedná sa o podkrovné priestory na 4. podlaží v budove u Kráľa
Ľudovíta na Hviezdoslavovej ulici v centre mesta Trnava s rozlo-
hou 81 m2. Text kúpnej zmluvy je predbežne odsúhlasený.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Chmelo, doc. Benko

Bod 5: Ustanovenie riaditeľa Úradu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch výberového konania

dňa 9. júna 2010. Predseda SKSI vymenoval výberovú komisiu
v zložení doc. Benko (predseda výberovej komisie), Ing. Vy-
skoč, Ing. Vrábel, Ing. Hudoba a Ing. Petržala. Výberová komisia
zostavila z 3 kandidátov poradie a na 1. mieste sa umiestnila Ing.
Olšakovská.

Doc. Benko stručne informoval o priebehu výberového kona-
nia. Každý kandidát informoval výberovú komisiu o vlastnej pred-
stave riadenia Úradu SKSI, požiadavkách na zabezpečenie funk-
cie riaditeľa a predstave finančného ohodnotenia. Následne si
každý člen výberovej komisie spravil vlastné poradie kandidá-
tov, na základe ktorého výberová komisia určila Ing. Olšakovskú
ako víťazku výberového konania.

Ing. Ďurica a Ing. Chmelo navrhli, aby Ing. Olšakovská na
nasledujúcom zasadnutí Predstavenstva informovala Predstaven-
stvo o svojej vízii vedenia Úradu SKSI.

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

Bod 6: Aktivity SKSI
Bod 6.1: Diskusné fórum pre verejnosť na webovej stránke
www.sksi.sk
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o aktuálnom stave riešenia spamo-

vých príspevkov, ktoré sa objavovali v Diskusnom fóre pre verej-
nosť na www.sksi.sk. Po zavedení ochranného mechanizmu CAPT-
CHA na konci mája 2010 sa do dnešného dňa objavili len 2
spamy, ktorých autorom je človek a nie počítač. Diskusné fórum
bude naďalej monitorované a na začiatku septembra sa na zákla-
de trojmesačnej analýzy pripraví vhodné riešenie.

V súvislosti s touto témou doc. Benko položil otázku členom
Predstavenstva, či má zmysel ponechať alebo odstrániť diskusné
fórum prístupné pre verejnosť. Doc. Benko navrhol prediskutovať aj
otázku kontroly príspevkov na diskusnom fóre, a to v prípadoch,

keď sú vo verejnom diskusnom fóre SKSI napríklad osočovaní čle-
novia SKSI. Doc. Benko navrhol na diskusnom fóre zverejniť po-
známku, že SKSI si vyhradzuje právo vylúčiť nevhodné príspevky.

Diskusia: Ing. Šaling, Ing. Chmelo, prof. Majdúch, doc. Ben-
ko, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, Mgr. Krížová

Bod 6.2: Objednávky časopisov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch prieskumu záujmu

o odber časopisov medzi členmi SKSI. Nakoľko na výzvu zverej-
nenú na webovej stránke SKSI reagovali len 2 členovia SKSI, roko-
vanie o zabezpečení časopisov Vydavateľstva JAGA a časopisu
Stavebnictví za zníženú cenu pre členov SKSI nie je možné.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vyskoč, doc. Benko, Ing. Chmelo,
doc. Kolcun, Ing. Ďurica

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 10:30 do 11:00 hod.

Bod 6.3: Podmienky autorizácie
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o výsledkoch rokovania predstavi-

teľov SKSI (Ing. Stasselová, prof. Puškár) a predstaviteľov Slo-
venskej komory architektov (SKA) ohľadom autorizácie staveb-
ných inžinierov a autorizácie architektov. Prof. Majdúch navrhol
iniciovať ďalšie rokovanie s predstaviteľmi SKA, na ktorom by sa
zúčastnil aj Ing. Ďurďa, člen Predstavenstva SKSI zodpovedný za
oblasť právnych predpisov.

Bod 6.4: Decentralizácia činnosti na Regionálne združenia
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že predsedom Výborov RZ SKSI

boli zaslané materiály k decentralizácii činnosti SKSI, ktoré boli
zaslané aj všetkým členom Predstavenstva. Prof. Majdúch pove-
ril zvolať krajské odborné sekcie jednotlivých regionálnych zdru-
žení SKSI v termíne do 30. 6. 2010, ktoré buď potvrdia súčas-
ných predsedov krajských odborných sekcií SKSI (KOS SKSI) ale-
bo si zvolia nových predsedov. Následne novozvolení predse-
dovia KOS SKSI spomedzi seba navrhnú predsedov Celosloven-
ských odborných sekcií, ktorých na svojom najbližšom zasadnu-
tí ustanoví Predstavenstvo SKSI.

Prof. Majdúch informoval o ďalších povereniach presunutých
na RZ SKSI: vybavovanie cestovných príkazov, vydávanie potvr-
dení o podrobnej kategorizácii ASI a stavbyvedúci/stavebný
dozor, rozhodnutia o výške mzdy pracovníkov regionálnych
kancelárií SKSI, úpravy webových stránok jednotlivých RZ SKSI,
a zaslanie návrhu oblastných zástupcov v termíne do 10. 7. 2010.

Prof. Majdúch zhrnul, že decentralizácia SKSI bude pokračo-
vať. Následne Predstavenstvo SKSI prerokovalo stratégiu na za-
bránenie používania neplatných pečiatok SKSI.

Diskusia: Ing. Hudoba, doc. Kolcun, Ing. Cmarková, Ing. Ďu-
rica, Ing. Ďurďa, Ing. Vyskoč, Ing. Lehocký, doc. Benko, Ing. Chme-
lo, Ing. Mišík, Ing. Šaling

Bod 7: Kontrola uznesení z 11. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že priebežne trvajú uznesenia č. 11.7,

11.20, 11.24 a 11.25 z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI; ostat-
né uznesenia sú splnené.

Bod 9.2: Legislatívne zmeny v elektrotechnike
Predložil: Ing. Lehocký
Ing. Lehocký informoval o materiáli k bezpečnostnej kvalifi-

kácii elektrotechnikov a jednotlivých nezrovnalostiach vo via-
cerých platných zákonoch SR, ktorý bol zaslaný všetkým čle-
nom Predstavenstva. Materiál obsahuje viaceré problematické
okruhy: výkon dozornej činnosti – zisťovania existujúceho sta-
vu a účasť na skúškach; výkon činnosti projektanta bez inžinier-
skeho vzdelania; zmena viazanej živnosti na voľnú v oblasti vy-
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pracovania (najmä realizačných) dokumentácií; nezrovnalosti
v nových právnych predpisoch; kvalifikačné problémy elektro-
projektantov, a podobne.

Nakoľko zaniká Ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja SR, prof. Majdúch a Ing. Chmelo navrhli, aby odborná sek-
cia Elektrotechnické zariadenia stavieb spracovala oficiálne
stanoviská k jednotlivým oblastiam s navrhovanými riešeniami,
a následne, po vyjasnení kompetencií jednotlivých ministerstiev,
môže Komora oficiálne kontaktovať príslušných predstaviteľov
ministerstiev, ktorých oboznámi s vyššie uvedenými problema-
tickými oblasťami.

Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Chmelo, Ing. Mišík, Ing. Ďurďa,
doc. Benko, Ing. Ďurica

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 13:30 do 14:30 hod.

Bod 8: Schválenie prihlášok za člena SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o prihláškach spoločností za ko-

lektívneho člena SKSI (PO) a prihláškach za dobrovoľného člena
SKSI (FO).

Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujú-
ce spoločnosti: 2M - PROJEKT, spol s r. o.; F - PROJEKT spol s r. o.;
PEVLUMA s. r. o.; P - MBA, s. r. o.; STAVING PROJEKT s. r. o.;
FURMET Group, s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: ANTOŠ Ras-
tislav; HILKA Miroslav, Ing.; CHLEBOVEC Ján, Ing.; KADÁK Pavol;
KOPECKÝ Peter, Ing.; SMUDA Michal, Ing.; VARADSKÝ Marián.

Bod 9: Rôzne
Bod 9.1: Zahraničné aktivity od posledného zasadnutia
Predstavenstva SKSI
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o aktivitách SKSI v oblasti zahranič-

ných vzťahov od posledného zasadnutia Predstavenstva SKSI. In-
formoval, že SKSI aplikovala a získala grant Medzinárodného
Vyšehradského fondu vo výške 7.500 EUR na organizáciu 17. za-
sadnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4 a sprievod-
nej 3. Vyšehradskej inžinierskej konferencie, ktoré sa budú konať
v dňoch 7. – 9. októbra 2010 v Zuberci. Na organizácii tohto
podujatia pracuje prípravný výbor v zložení: doc. Benko, Ing. Vy-
skoč, Ing. Vrábel, Mgr. Krížová, Bc. Trautenbergerová a p. Slabejo-
vá. Doc. Benko informoval ďalej o stretnutí s doc. Lešinským, pred-
sedom Slovenského národného komitétu FEANI, na ktorom sa dis-
kutovalo o možnosti užšej spolupráce medzi SKSI a SNK FEANI,
okrem iného aj v oblasti uznávania profesie stavebných inžinierov.

Prof. Majdúch informoval o návrhu Ing. Kyseľa pozvať prof.
Klinga a predstaviteľov bavorskej komory na stretnutie dňa
23. 7. 2010 pri príležitosti 15. výročia podpísania zmluvy o spo-
lupráci s bavorskou komorou a SKSI.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Cmarková, doc. Benko

Bod 9.3: Informácia o účasti predstaviteľov SKSI
na IX. Valnom zhromaždení Poľskej komory stavebných
inžinierov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o konaní volebného Valného zhro-

maždenia Poľskej komory stavebných inžinierov v dňoch 18. –
19. júna 2010 vo Varšave. SKSI na podujatí zastupovali prof.
Majdúch a Ing. Mozgay. Novým predsedom poľskej komory sa
stal Andrzej Roch Dobrucki.

Bod 9.4: Správa z 51. zasadnutia Európskej rady
stavebných inžinierov ECCE
Predložil: doc. Benko
Doc. Benko informoval o konaní 51. zasadnutia Európskej

rady stavebných inžinierov ECCE v dňoch 21. – 22. mája 2010
v Londýne. SKSI na podujatí zastupoval doc. Benko, Mgr. Krížo-
vá sa podujatia zúčastnila ako tajomníčka ECCE. ECCE tento rok
oslavuje 25. výročie svojho založenia ECCE (1985 – 2010) a pre-

to sa celé zasadnutie sústredilo najmä na vytvorenie novej stra-
tégie ECCE, vychádzajúcej od členov a napĺňajúcej potreby čle-
nov – inžinierskych komôr a organizácií a ich radových členov –
stavebných inžinierov. Novým členom ECCE sa stala Poľská ko-
mora stavebných inžinierov a novými pridruženými členmi sa
stali rumunská PROCEMA S.A. a Národná technická univerzita
v Aténach / Škola stavebného inžinierstva.

Diskusia: Mgr. Krížová, Ing. Cmarková

Bod 9.5: Stretnutie na hranici 2010: Správa z rokovania
Predložil: Ing. Vyskoč
Ing. Vyskoč stručne informoval o výsledkoch Stretnutia na

hranici 2010 – stretnutia slovenských a českých inžinierskych
komôr a zväzov, ktoré sa konalo v dňoch 18. – 19. júna 2010
v Znojme. O súčasných aktivitách SKSI informovali Ing. Vyskoč
(hlavné aktivity SKSI od posledného stretnutia), doc. Benko (Ho-
norárový poriadok v EÚ), Ing. Ďurďa (súčasný stav príslušných
právnych predpisov na Slovensku), Ing. Cmarková (kalendár
odborných podujatí SKSI, činnosť IKS, samostatnejšie regióny,
verejné obstarávanie), Ing. Tomko (aktivity OS SKSI Dopravné
stavby, problematika audítora bezpečnosti cesty), Ing. Lužica
(nový štatút oblastného zástupcu), Ing. Olšakovská (Príručka na
výkon regulovaného povolania a odborných činností na Slovensku)
a Mgr. Krížová (príprava 3. Vyšehradskej inžinierskej konferencie
a 17. zasadnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4).

Predstavitelia Českej komory ČKAIT informovali o snahe no-
velizovať nový Stavební zákon, o zavedení eurokódov, o inštitú-
te autorizovaného inšpektora, zapojení SKSI do prípravy časopi-
su Stavebnictví a o projekte Sprievodca podnikaním v krajine.

Prof. Majdúch pri tejto príležitosti informoval, že SKSI vyda-
la Príručku na výkon regulovaného povolania a odborných čin-
ností na Slovensku. Príručka približuje podmienky a postup pri
získaní príslušných oprávnení záujemcom zo zahraničia, ktorí
majú záujem vykonávať regulované povolanie, resp. poskytovať
služby alebo odborné činnosti vo výstavbe pri výkone povola-
nia stavebného inžiniera na Slovensku. Zároveň môže slúžiť aj
ako pomôcka pre všetkých záujemcov o získanie oprávnení vy-
žadovaných na podnikanie na Slovensku v oblasti výstavby.

Diskusia: prof. Majdúch, doc. Benko, doc. Kolcun, Ing. Cmarková

Bod 9.6: Návrh na udelenie Pamätnej medaily SKSI
prof. Zbignievovi Grabovskému
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil návrh na schválenie udelenia Pamät-

nej medaily SKSI prof. Zbignievovi Grabovskému, dlhoročnému
predsedovi Poľskej komory stavebných inžinierov za osobnú
podporu rozvoja spolupráce medzi SKSI a Poľskou komorou
stavebných inžinierov (PIIB), a to najmä za rozvinutie spoluprá-
ce medzi jednotlivými regionálnymi združeniami SKSI a regio-
nálnymi komorami PIIB.

Bod 9.7: Návrh na udelenie ocenenia SKSI
prof. Ing. RNDr. Jánovi Lovíškovi, DrSc.
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o písomnom návrhu Ing. Bohunic-

kého na udelenie čestného ocenenia SKSI prof. Lovíškovi za jeho
významné pôsobenie v roli pedagóga a odborníka v oblasti pruž-
nosti a pevnosti, ktorý vychoval veľké množstvo špičkových
odborníkov, z ktorých mnohí sú členovia SKSI.

Ing. Ďurica navrhol, aby Úrad cez vlastnú webovú stránku
vyhlásil informáciu o možnosti zasielania návrh na ocenenia SKSI,
ktoré by sa po schválení Predstavenstvom následne udeľovali na
komorovom podujatí.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Cmarková, Ing. Ďurďa, doc. Kolcun

Bod 9.8: Zriadenie Administratívnej kancelárie SKSI
v Dunajskej Strede
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o materiáloch k zriadeniu Admi-

nistratívnej kancelárie SKSI v Dunajskej Strede, ktoré boli doru-
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čené na Úrad SKSI. Prof. Majdúch informoval, že VZ SKSI 2004
podporilo otvorenie administratívnych kancelárií v hlavných
mestách VÚC. Prof. Majdúcha zatiaľ nikto z prípravného výboru
na zriadenie kancelárie SKSI v Dunajskej strede osobne nekon-
taktoval, predpokladá, že sa tak stane v najbližšej dobe.

Ing. Cmarková navrhla, aby návrh bol posunutý na Regionál-
ne združenie SKSI Trnava.

Doc. Kolcun informoval, že odborné sekcie v Prešove fungu-
jú tak, že RZ SKSI Košice prenajíma priestory, len ak sa koná
odborné podujatie alebo stretnutie členov sekcie.

Diskusia: Ing. Cmarková, doc. Benko, doc. Kolcun, Ing. Ďur-
ďa, Ing. Ďurica, Ing. Vyskoč, Ing. Mišík

Bod 9.9: Doplnenie a výmena kancelárskeho nábytku
na Úrade SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o zlom stave nábytku v kancelári-

ách Úradu SKSI a o cenovej ponuke na výmenu nábytku. Jedná sa
len o výmenu nefunkčného nábytku a doplnenie chýbajúceho
nábytku. Bolo navrhnuté, aby sa pred výmenou nábytku uskutoč-
nila aj výmena podlahových krytín v kanceláriách Úradu SKSI.

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

Bod 9.10: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace apríl – máj 2010.

Bod 9.11: Predseda krajskej odbornej sekcie SKSI
„Elektrotechnické zariadenia stavieb“ v trenčianskom VÚC
Predložil: Ing. Lehocký
Ing. Lehocký informoval o novom predsedovi krajskej od-

bornej sekcie SKSI „Elektrotechnické zariadenia stavieb“ v tren-
čianskom VÚC, ktorého odborná sekcia SKSI „Elektrotechnické
zariadenia stavieb“ nevolila.

Prof. Majdúch informoval, že v zmysle decentralizácie SKSI
má zasadnúť každá krajská odborná sekcia a potvrdiť súčasného
predsedu alebo zvoliť nového. Je teda na členoch samotnej kraj-
skej odbornej sekcie, kto sa stane ich predsedom.

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

Bod 10: Uznesenia z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schva-

ľované priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 25. júna 2010 o 15:45 hod.

Uznesenia

z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 12.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Mišíka a Ing. Šalinga za overo-

vateľov zápisu z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program 12. zasadnutia Pred-

stavenstva s doplnením bodov 9.1 až 9.11 v bode „Rôzne“.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o výsledkoch

prieskumu záväzných objednávok časopisov.
Uznesenie 12.4
Predstavenstvo berie na vedomie podmienky autorizácie v SKSI.
Uznesenie 12.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o prebiehajúcej

decentralizácie činnosti SKSI.
Uznesenie 12.6
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o stave legisla-

tívy v oblasti elektrotechniky.

Uznesenie 12.7
Predstavenstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

z 11. zasadnutia Predstavenstva SKSI, priebežne trvajú uznese-
nia č. 11.7, 11.20, 11.24 a 11.25; ostatné uznesenia boli splnené.

Uznesenie 12.8
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zahraničných

aktivitách SKSI.
Uznesenie 12.9
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o IX. Valnom

zhromaždení Poľskej komory stavebných inžinierov.
Uznesenie 12.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o 51. zasadnutí

Európskej rady stavebných inžinierov ECCE.
Uznesenie 12.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o konaní Stret-

nutia na Hranici 2010 v Znojme.
Uznesenie 12.12
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o zriadení prí-

pravného výboru na založenie kancelárie SKSI v Dunajskej Strede.
Uznesenie 12.13
Predstavenstvo schvaľuje zmenu Štatútu Inžinierskeho kon-

zultačného strediska SKSI v článku 4, odsek 2: „Hospodárenie
Inžinierskeho konzultačného strediska je vedené samostatne“.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.14
Predstavenstvo schvaľuje podporu iniciatíve Slovenského

elektrotechnického zväzu – Komory elektrotechnikov Sloven-
ska na zmenu časti legislatívy. Konkrétny návrh, rozčlenený pod-
ľa jednotlivých ministerstiev, predloží Ing. Lehocký v termíne do
20. 9. 2010.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 12.15
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (PO): 2M - PROJEKT, spol s r. o.; F -
PROJEKT spol s r. o.; PEVLUMA s. r. o.; P - MBA, s. r. o.; STAVING
PROJEKT s. r. o.; FURMET Group, s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena (FO) SKSI: ANTOŠ Rastislav; HILKA Miro-
slav, Ing.; CHLEBOVEC Ján, Ing.; KADÁK Pavol; KOPECKÝ Peter,
Ing.; SMUDA Michal, Ing.; VARADSKÝ Marián

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.16
Predstavenstvo schvaľuje udelenie Pamätnej medaily SKSI

prof. Zbignievovi Grabovskému.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 12.17
Predstavenstvo schvaľuje náklady na výmenu kancelárskeho

nábytku a podláh na Úrade SKSI vo výške do 15 000 Eur mimo
rozpočtu SKSI na rok 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.18
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace apríl a máj 2010.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.19
Predstavenstvo schvaľuje vyhodnotenie príspevkov z Valné-

ho zhromaždenia SKSI 2010 a ukladá predsedovi zverejniť vy-
hodnotenie príspevkov na webovej stránke a v Inžinierskych in-
formáciách.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.20
Predstavenstvo schvaľuje zakúpenie nebytových priestorov

v Trnave a ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť kúpnu zmluvu
s cenou vo výške 142 436,11 Eur z prostriedkov SKSI mimo
rozpočtu SKSI na rok 2010.

Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.21
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI rokovať s Výborom

RZ SKSI Trnava o príspevku na kúpnu cenu nebytových priestorov.
Za: 6, proti: 1, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.
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Uznesenie 12.22
Predstavenstvo ukladá doc. Benkovi zabezpečiť zvýšenú ochra-

nu internetovej stránky SKSI v termíne do 10. septembra 2010.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 12.23
Predstavenstvo v zmysle Organizačného poriadku SKSI člá-

nok 5 ods. 2 odvoláva z funkcie riaditeľa Úradu SKSI Ing. Moz-
gaya s účinnosťou od 1. 7. 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 12.24
Predstavenstvo v zmysle Organizačného poriadku čl. 5 odsek

2 ustanovuje na základe výsledkov výberového konania do funk-
cie riaditeľa Úradu SKSI Ing. Máriu Olšakovskú a ukladá predsedo-
vi zabezpečiť nástup a uzavrieť pracovnú zmluvu od 1. 7. 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Overovatelia: Ing. Dušan Mišík, Ing. Pavol Šaling
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.

Zápis a uznesenia

z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI

konaného dňa 24. septembra 2010
v zasadacej miestnosti RZ SKSI Žilina

Prítomní: podľa prezenčnej listiny – členovia Predstavenstva
SKSI (10 prítomných), Ing. Lehocký, Ing. Vrábel (predseda Výbo-
ru RZ SKSI Žilina), Ing. Olšakovská (riaditeľka Úradu SKSI), Mgr.
Krížová (zapisovateľka)

Ospravedlnený: Ing. Šaling

Program zasadnutia:
Ing. Vrábel, predseda Výboru RZ SKSI Žilina, privítal členov

Predstavenstva a pozvaných hostí v nových priestoroch Regio-
nálnej kancelárie SKSI v Žiline a predstavil prítomným Ing. Šubja-
kovú, prednostku Regionálnej kancelárie SKSI v Žiline. Prof.
Majdúch otvoril 13. zasadnutie Predstavenstva SKSI o 9.00 hod.

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

vateľov zápisu z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Boli navrhnuté nasledujúce doplnenia v programe rokovania:
� Bod 8.1: Informácia o verejnom obstarávaní
(predkladá prof. Majdúch)
� Bod 8.2: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
(predkladá prof. Majdúch)
� Bod 8.3: Úprava zásad prerozdeľovania prostriedkov
(predkladá prof. Majdúch)
� Bod 8.4: Úprava úradných hodín SKSI
(predkladá Ing. Olšakovská)
� Bod 8.5: Informácia o Stretnutí regionálnych inžinierskych
komôr a organizácií krajín V-4 „Stretnutia malej V-4“ v Žatci
(predkladá Ing. Petržala)

Bod 2: Priority činnosti riaditeľky Úradu SKSI
Predložila: Ing. Olšakovská
Prof. Majdúch na úvod predstavil Ing. Olšakovskú, ktorá na

základe výberového konania nastúpila dňa 1. 7. 2010 do funkcie
riaditeľky.

Ing. Olšakovská vyjadrila poďakovanie za prejavenú dôveru
pri menovaní na túto pozíciu. Stručne informovala o námetoch
a cieľoch svojej činnosti, najmä v oblastiach členskej základne
SKSI, kontaktu s príslušnými štátnymi orgánmi, odbornou a laic-
kou verejnosťou a činnosti Úradu a regionálnych a administratív-
nych kancelárií SKSI.

Členovia Predstavenstva môžu v termíne do 10. októbra 2010
zaslať Ing. Olšakovskej pripomienky k predloženému materiálu
„Priority činnosti riaditeľky Úradu SKSI“.

Diskusia: Ing. Ďurica, Ing. Petržala, Ing. Cmarková, Ing. Chme-
lo, Ing. Mišík

Bod 3: 17. stretnutie inžinierskych komôr a organizácií
krajín V4
Bod 3.1: Program podujatia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o pripravovanom programe 17.

stretnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V4, ktoré SKSI
organizuje v dňoch 7. – 10. októbra 2010 v Zuberci. V rámci
podujatia sa okrem iného uskutoční 3. Vyšehradská inžinierska
konferencia „Energia v budovách na modrej planéte“, odhalenie
Pamätnej tabule na Oravskej priehrade ako technickej pamiatky
krajín V4, rokovanie delegátov jednotlivých inžinierskych ko-
môr a zväzov krajín V-4. Na stretnutí bude oficiálne pokrstený
IV. diel publikácie „Technické pamiatky krajín V-4“. Garantom
celého podujatia je doc. Benko a členmi organizačného výboru
sú Ing. Vyskoč, Ing. Vrábel, Mgr. Krížová, Bc. Trautenbergerová
a p. Slabejová.

Prof. Majdúch ďalej informoval o návrhu RZ SKSI Košice na
udelenie čestného členstva SKSI Ing. Svatoplukovi Zídekovi, pre-
zidentovi Českého svazu stavebních inženýrů, Dr. Gáborovi Ko-
vátsovi (bývalému predsedovi Maďarskej inžinierskej komory),
Ing. Csabovi Holló (podpredsedovi Maďarskej inžinierskej ko-
mory) a Ing. Zygmuntovi Rawickemu (bývalému predsedovi
Małopolskej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Kra-
kowie) za významný prínos v oblasti rozvoja spolupráce medzi
inžinierskymi komorami a zväzmi krajín V-4. RZ SKSI Košice na-
vrhuje udeliť čestné členstvo na 17. stretnutí inžinierskych komôr
a organizácií krajín V4 v Zuberci.

Diskusia: doc. Benko, Ing. Vyskoč, Ing. Vrábel, Ing. Petržala,
prof. Majdúch, Ing. Cmarková

Bod 3.2: 4. diel publikácie „Technické pamiatky krajín V4“
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o stave prípravy publikácie, ktorá

bude vytlačená do 5. októbra 2010 a následne postupne rozo-
sielaná na inžinierske komory krajín V-4. Prof. Majdúch informo-
val o nasledujúcom návrhu rozdelenia publikácie v rámci SKSI:
Úrad SKSI – 400 ks, RZ Bratislava – 400 ks, RZ Trnava – 300 ks,
RZ Žilina – 100 ks, RZ Banská Bystrica – 50 ks, RZ Košice – 250
ks; t.j. spolu 1500 ks publikácie pre SKSI.

Prof. Majdúch navrhol možnosť predaja všetkých dielov pub-
likácie pre členov SKSI za cenu vo výške 3 Eur.

Diskusia: Ing. Ďurďa, Ing. Petržala, doc. Benko, Ing. Chmelo,
Ing. Cmarková, Ing. Ďurica

Bod 3.3: Príručka na výkon regulovaného povolania
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo, že príručku na

výkon regulovaného povolania vydali doteraz slovenská, česká
a poľská strana. Ing. Pater z České komory autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě navrhol, aby bola každá
z príručiek preložená do poľského a slovenského/českého jazy-
ka. Prof. Majdúch informoval, že navrhne, aby si každá organizá-
cia sama zabezpečila preklady do materinského jazyka.

Diskusia: Ing. Olšakovská, Ing. Petržala, doc. Kolcun

Bod 3.4: Rozpočet podujatia
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o predpokladanom rozpočte 17.

stretnutia inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4. Doc. Benko
informoval, že podujatie bude financované najmä z príspevku
Medzinárodného Vyšehradského fondu a finančných príspevkov
jednotlivých sponzorov podujatia.

Diskusia: doc. Benko

Bod 3.5: Schválenie delegácie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch navrhol nasledujúce zloženie delegácie SKSI

na rokovanie predstaviteľov inžinierskych komôr a zväzov V-4,
ktoré sa uskutoční v rámci 17. stretnutia inžinierskych komôr a or-
ganizácií krajín V-4 v Zuberci: prof. Majdúch, doc. Benko, Ing. Chme-
lo, Ing. Lukáč a Ing. Olšakovská. Na rokovanie je prizvaný aj
Ing. Vyskoč, ktorý bude za SKSI informovať o metodickom od-
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zorský príspevok SKSI na organizáciu Betonárskych dní 2010,
ktoré sa uskutočnia v dňoch 21. – 22. 10. 2010 v Bratislave.

Diskusia: doc. Benko

Bod 5.5: Stavba roka 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že slávnostné vyhlásenie cien „Stav-

ba roka 2010“ sa uskutoční dňa 7. októbra 2010.
Diskusia: doc. Benko

Bod 5.6: Časopis Projekt – Stavba
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o ťažkostiach s napĺňaním obsahu

časopisu Projekt – Stavba odbornými príspevkami. Navrhol dva
varianty riešenia súčasného stavu, a to buď úplne zrušiť vydáva-
nie časopisu alebo vydávať dve čísla ročne.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Ďurica, Ing. Olšakovská, Ing.
Cmarková

Bod 6: Schválenie členstva v SKSI
Predložil: Ing. Olšakovská
Ing. Olšakovská informovala o prihláškach spoločností za

kolektívneho člena SKSI (právnická osoba) a prihláškach za dob-
rovoľného člena SKSI (fyzická osoba).

Prihlášky za kolektívneho člena (PO) SKSI zaslali nasledujú-
ce spoločnosti: HLINA, spol s r. o.; MI-PO s. r. o.; M.S. ateliér
spol. s r. o.; PROJEKT ATELIÉR s. r. o.; PROJEKTAS, s. r. o.; STRAN,
s. r. o.; VIRTU Project s. r. o.; WATERM s. r. o.

Prihlášku za dobrovoľného člena (FO) SKSI zaslali: Ing. Ivan
HROMADA; Ing. Eva HULALOVÁ; Ing. Jozef JACEK; Ing. Eduard
KAČÍK; Ing. Peter KLEBERC.

Bod 7: Kontrola uznesení z 12. zasadnutia Predstavenstva
SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že priebežne trvajú uznesenia č. 11.24,

12.14., 12.20, 12.21 a 12.22. Ostatné uznesenia boli splnené.
Prof. Majdúch informoval o návrhu Ing. Mozgaya na doplne-

nie uznesenia č. 12.23 z 12. zasadnutia Predstavenstva.
Ing. Lehocký v termíne do 5. 10. 2010 zašle na Úrad SKSI

materiál vyplývajúci z uznesenia č. 12.14 z 12. zasadnutia Pred-
stavenstva SKSI.

Prof. Majdúch prerušil rokovanie od 12:30 do 14:00 hod.

Bod 8: Rôzne
Bod 8.1: Informácia o verejnom obstarávaní
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o súčasnom stave vo verejnom

obstarávaní na Slovensku a zapojení jednotlivých odborníkov
z oblasti výstavby do súťaží.

Diskusia: Ing. Cmarková, Ing. Vrábel, doc. Benko, Ing. Le-
hocký, Ing. Vyskoč

Bod 8.2: Schválenie výkazu činnosti predsedu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch predložil výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace jún až august 2010.

Bod 8.3: Úprava zásad prerozdelenia prostriedkov
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o návrhu úpravy zásad prerozdele-

nia prostriedkov podľa stavu za posledné 3 – 4 roky. Prerozde-
lenie by malo pokryť náklady nevyhnutné na zabezpečenie čin-
nosti na jednotlivých regionálnych združeniach SKSI.

Diskusia: Ing. Vrábel, Ing. Chmelo, Ing. Ďurďa, doc. Benko,
Ing. Petržala

porúčaní na výpočet odmeny projektantov v krajinách V-4. Na
rokovaní bude okrem iného prerokované aj plnenie úloh zo Spo-
ločného prehlásenia zo 16. stretnutia V4 v roku 2009, výkon
regulovaného povolania alebo odborných činností v krajinách
V4, IV. diel publikácie Technické pamiatky krajín V4 a aktuálne
aktivity jednotlivých organizácií.

Diskusia: Ing. Cmarková, doc. Benko, Ing. Petržala, Ing. Ďur-
ďa, doc. Kolcun

Bod 4: Štatút miestneho zástupcu SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval Predstavenstvo o dvoch materiá-

loch, ktoré spracovali Ing. Kyseľ a doc. Kolcun. Úrad SKSI pripra-
vil k tomuto bodu úvodný materiál, ktorý obsahuje presné zne-
nie príslušného textu zo zápisu z Valného zhromaždenia SKSI
2010 k tejto problematike, vrátane príslušných diskusných prí-
spevkov a uznesenia Valného zhromaždenia SKSI 2010.

Prof. Majdúch odporučil, aby boli v rámci Predstavenstva
dohodnuté zásady, na základe ktorých Úrad SKSI spracuje nový
materiál:

� Miestny zástupca je zástupca SKSI v danom mikroregióne
menovaný na návrh príslušného Výboru RZ SKSI, prípadne
jednotlivých členov RZ SKSI
� Miestneho zástupcu poveruje činnosťou štatutár SKSI
� Miestny zástupca pracuje podľa pokynov Výboru RZ
a zodpovedá Výboru RZ podľa schválených usmernení
� MZ svoje materiálové a priestorové požiadavky predkladá
Výboru RZ
� Náklady na činnosť miestneho zástupcu budú podľa
platných predpisov SKSI po schválení Výborom RZ
Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Cmarková, Ing. Petržala, Ing.

Ďurica, doc. Benko, Ing. Vyskoč, Ing. Vrábel, Ing. Lehocký

Bod 5: Aktivity SKSI
Bod 5.1: Odborné sekcie SKSI
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval, že z 12. zasadnutia Predstaven-

stva SKSI vyplynula úloha pre RZ SKSI zvolať svoje krajské od-
borné sekcie v termíne do 30. 6. 2010 (termín bol predĺžený),
ktoré mali buď potvrdiť súčasných predsedov krajských odbor-
ných sekcií SKSI (KOS SKSI) alebo zvoliť si nových predsedov. Na
uskutočnených zasadnutiach boli schválení predsedovia kraj-
ských odborných sekcií. Predsedovia odborných sekcií, u kto-
rých k dnešnému dňu neprebehlo spoločné stretnutie, ostali ne-
zmenení – pôvodní.

Úrad SKSI zabezpečí stretnutie predsedov krajských odbor-
ných sekcií, aby si navrhli a zvolili predsedov celoštátnych odbor-
ných sekcií. Z dôvodu súčasného stavu v rámci krajských odbor-
ných sekcií Pozemné stavby a Elektrotechnické zariadenia prof.
Majdúch navrhol obom sekciám, aby sa v termíne do 15. 10. 2010
uskutočnili zasadnutia týchto sekcií a členovia si spomedzi seba
zvolili predsedu príslušnej krajskej odbornej sekcie.

Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Cmarková, Ing. Lehocký

Bod 5.2: Úprava vnútorných poriadkov
Predložil: prof. Majdúch
Ing. Olšakovská informovala, že v zmysle záverov a uznese-

ní VZ 2010 bol upravený Štatút SKSI, náhrady a ostatné vnútorné
poriadky SKSI.

Bod 5.3: Celkový rozpočet SKSI na rok 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o obsahu rozpočtu SKSI, ktorý bol

spracovaný z podkladov zaslaných z regionálnych združení SKSI.
Diskusia: doc. Kolcun, Ing. Ďurďa, Ing. Mišík, Ing. Cmarková,

Ing. Petržala, Ing. Vrábel

Bod 5.4: Sponzorský príspevok – Betonárske dni 2010
Predložil: prof. Majdúch
Prof. Majdúch informoval o žiadosti Katedry betónových

konštrukcií a mostov stavebnej fakulty STU v Bratislave o spon-
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Bod 8.4: Úprava úradných hodín SKSI
Predložila: Ing. Olšakovská
Ing. Olšakovská informovala o návrhu na úpravu úradných

hodín na Úrade SKSI z dôvodu nárastu pracovnej agendy za-
mestnancov SKSI. Úpravu odporučila pre Úrad SKSI, ako aj všet-
ky regionálne kancelárie SKSI.

Ing. Olšakovská podotkla, že tak ako aj doteraz, aj v prípade,
že členovia aj nečlenovia SKSI navštívia Úrad SKSI mimo úrad-
ných hodín, pracovníci sú ústretoví. Cieľom úpravy je skôr orien-
tovať členov aj verejnosť na návštevy počas úradných hodín.

Diskusia: Ing. Petržala, Ing. Vrábel, Ing. Lehocký, Ing. Chmelo

Bod 8.5: Informácia o Stretnutí regionálnych inžinierskych
komôr a organizácií krajín V-4 „Stretnutia malej V-4“ v Žatci
Predložil: Ing. Petržala
Ing. Petržala informoval, že v dňoch 9. – 12. septembra sa

v Žatci uskutočnilo 11. stretnutie regionálnej V-4. SKSI bolo za-
stúpené RZ Košice. Na rokovaní sa delegáti navzájom informo-
vali o súčasnej situácii v inžinierskych organizáciách a prísluš-
ných regiónoch, o zmenách predpisov tykajúcich sa inžinierov
a o postavení tzv. autorizovaných inšpektorov v jednotlivých kra-
jinách. Regionálna V-4 okrem iného konštatovala nasledovné:

� nevyváženosť podmienok prístupu k výkonu povolania
pri zahraničných inžinieroch v porovnaní s členmi komôr V-4,
� riešenie opatrení vedúcich k obmedzeniu negatívnych
dôsledkov povodní a prívalových dažďov nie je možné bez
úzkej spolupráce štátnej správy so stavebnými odborníkmi
a ďalšími inžinierskymi profesiami,
� delegácie podporili požiadavky na dokončení slovníka
z oblasti železobetónu a spracovanie príručky pre výkon
povolania i v Maďarskej inžinierskej komore,
Nasledujúce stretnutie sa uskutoční v septembri 2011 na Slo-

vensku.
Diskusia: prof. Majdúch, Ing. Krížová, Ing. Chmelo, Ing. Vrá-

bel, Ing. Vyskoč, doc. Benko

Bod 9: Uznesenia z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI
Uznesenia z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI boli schva-

ľované priebežne.

Prof. Majdúch ukončil rokovanie dňa 24. septembra 2010
o 16:00 hod.

Uznesenia

z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI

Uznesenie 13.1
Predstavenstvo schvaľuje Ing. Vyskoča a doc. Benka za ove-

rovateľov zápisu z 13. zasadnutia Predstavenstva SKSI.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.2
Predstavenstvo SKSI schvaľuje program 13. zasadnutia Pred-

stavenstva s doplnením bodov 8.1 až 8.5 v bode „Rôzne“.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0:
Uznesenie 13.3
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu riaditeľky Úra-

du o prioritách jej činnosti.
Uznesenie 13.4
Predstavenstvo berie na vedomie program 17. zasadnutia V4.
Uznesenie 13.5
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o Stretnutí re-

gionálnych inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 „Stret-
nutia malej V-4“ a odporúčanie záverov stretnutia v septembri
2010 v Žatci.

Uznesenie 13.6
Predstavenstvo berie na vedomie návrhy Štatút miestneho

zástupcu SKSI, spracované Ing. Kyseľom a doc. Kolcunom.

Uznesenie 13.7
Predstavenstvo berie na vedomie materiál odborné sekcie

SKSI s doplnením materiálu Ing. Cmarkovej.
Uznesenie 13.8
Predstavenstvo berie na vedomie zapracovanie uznesení VZ

SKSI do vnútorných poriadkov SKSI.
Uznesenie 13.9
Predstavenstvo berie na vedomie celkový návrh rozpočtu

SKSI na rok 2010.
Uznesenie 13.10
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o slávnostnom

vyhlásení cien Stavba roka 2010.
Uznesenie 13.11
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o časopise Pro-

jekt – Stavba.
Uznesenie 13.12
Predstavenstvo berie na vedomie návrh a odporúčania úpra-

vy zásad prerozdelenia prostriedkov SKSI.
Uznesenie 13.13
Predstavenstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení

z 12. zasadnutia Predstavenstva SKSI, priebežne trvajú uznese-
nia č. 11.24, 12.14., 12.20,12.21 a 12.22; ostatné uznesenia boli
splnené.

Uznesenie 13.14
Predstavenstvo berie na vedomie informáciu o súčasnej prob-

lematike verejného obstarávania.
Uznesenie 13.15
Predstavenstvo schvaľuje udelenie čestného členstva SKSI Ing.

Svatoplukovi Zídekovi.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.16
Predstavenstvo schvaľuje udelenie čestného členstva SKSI Dr.

Gáborovi Kovátsovi.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.17
Predstavenstvo schvaľuje udelenie čestného členstva SKSI Ing.

Csabovi Holló.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.18
Predstavenstvo schvaľuje udelenie čestného členstva SKSI Ing.

Zygmuntovi Rawickemu.
Za: 10. proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.19
Predstavenstvo schvaľuje prerozdelenie výtlačkov 4. dielu

publikácie Technické pamiatky krajín V4 na Úrad SKSI a Regio-
nálne združenia SKSI a možnosť predaja publikácií členom SKSI
vo výške 3 Eur/kus a ostatným záujemcom vo výške 10 Eur/kus.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.20
Predstavenstvo schvaľuje predložený rozpočet na 17. zasad-

nutie inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 s nákladmi
SKSI vo výške 10 300 Eur mimo rozpočtu SKSI na rok 2010.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.21
Predstavenstvo schvaľuje delegáciu SKSI na 17. zasadnutie in-

žinierskych komôr a organizácií krajín V-4 v zložení: prof. Maj-
dúch, doc. Benko, Ing. Chmelo, Ing. Lukáč a Ing. Olšakovská.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 3.
Uznesenie 13.22
Predstavenstvo ukladá členom Predstavenstva podať prípad-

né rozširujúce námety činnosti riaditeľky Úradu SKSI v termíne
do 10. 10. 2010, ktoré budú zapracované do pracovnej zmluvy.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.23
Predstavenstvo schvaľuje sponzorskú zmluvu medzi SKSI

a Stavebnou fakultou STU v Bratislave na organizáciu Betonár-
skych dní 2010 s príspevkom vo výške 25 EUR na účastníka –
člena SKSI.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
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JubilantiJubilantiJubilantiJubilantiJubilanti
Apríl 2010

Stanislav Bandzi, Ing. Drahomíra Benešová,
Ing. Karol Bitterer, Ing. Ondrej Bronček, Ing. Jozef Cesnek,

Ing. Miroslav Čomaj, Ing. Vladimír Danihel, Ing. Štefan Domankuš,
Ing. Rudolf Drahovský, Ing. Emil Fedorčo, Kamila Franeková, Ing.

František Gibala, Vladimír Grega, Ing. Dušan Gregor,
Ing. Stanislav Hošala, Ing. Štefan Chlebovec, Ing. Ján Chrenko,

Ing. Irena Jamrichová, Ing. Marta Jánošková, Ing. Imrich Jesenský,
Ing. Juraj Jurkovič, Ing. Rudolf Keblúšek, Ing. Martin Knap,

Ing. Gejza Kórósi, Ing. Malvína Mecková, Ing. Ladislav Paňák,
Ing. Katarína Pavlovičová, Ing. Ernest Pecuch,

Ing. Marta Podstavská, Ing. Peter Rakšányi, Ing. Juraj Sláma,
Ing. Ján Sršeň, Ing. Pavla Staňová, Ing. Imrich Šebo,

Ing. Jozef Škvarenina, Ing. Milan Turek, Ing. Ladislav Valčo,
Ing. Zuzana Wernerová

Máj 2010
doc. Ing. Bystrík Bezák, PhD., Ing. Juraj Billý, Ing. Jozef Boleček,

Ing. Ivan Galko, Ing. Karol Hanečka, CSc., Ing. Karol Heger,
Ing. Peter Hromádka, Ing. Ivan Chabal, Ing. Rastislav Ivanka,

Ing. Ján Jacko, Ing. Katarína Ježová, Ing. František Kán,
Ing. Vladimír Kanas, Ing. Eduard Koľvek, Ing. Jiří Kovář,
Ing. Jozef Kundrát, Ing. Ladislav Lašo, Ing. Ladislav Lazár,

Ing. Pavol Leško, Ing. Helena Netriová, Ing. Ladislav Polák,
Ing. Vladimír Pukančík, prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.,

Ing. arch. Cyril Rovňák, Ing. Alojz Salaj, CSc.,
Ing. Igor Sameliak, Ing. Vladimír Sarka, Ing. Michal Smoľák,

Ing. Ján Soták, Ing. Peter Staríček, Ing. František Stolárik,
Ing. Ján Šebo, Ing. Edita Šidová, Ing. Ján Štofa, Ing. Ivan Thomka,

Ing. Štefan Točko, Ing. Jozef Tomašovič, Jozef Turček,
Ing. Peter Uhrovič, Ing. Jozef Vachálek, Ing. Pavel Valábik,
Ing. Blažena Valová, Ing. Danka Vlčková, Ing. Ján Bánsky,

Ing.Pavlína Burgerová, Ing. Bernard Kubík, Ing. Martin Vajda,
Ing. Peter Kleberc, Ing. Radoslav Podhradský

Jún 2010
Ing. Marta Blehová, Ing. Alexander Czakó, Ing. Zdenek Droběna,

Štefan Fazekas, Ing. Karol Fraňo, Ing. Margita Gašparíková,
Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Ján Herman, Ján Hlava,

Ing. Jaromír Hnátek, Ing. Peter Chládek, Ing. Miroslav Chmel,
Ing. Jozef Jánoš, Ing. Jaromír Jezný, Ing. Milan Kluka,

Miroslav Kováčik, Ing. Ladislav Krokker, Ing. Anton Kubica,
Ing. Vladimír Kuderavý, Ing. Ján Kuchár, Ing. Ladislav Laurinčík,
Ing. Anton Litecký-Šveda, Ing. Jana Míčková, Ing. Milan Mušák,
Ing. Peter Pekarík, Ing. Vincent Piják, CSc., Ing. Miroslav Slančík,
Ing. Marta Sudolská, Ing. Tibor Šramo, Ing. Vladimír Štancel,

Ing. Libor Taliga, Ing. Katarína Vargová, Ing. Ján Zapotoka,
Ing. Jozef Závadský, Kamila Vráblová, Ing. Dušan Kvaska,

Juraj Olach

Júl 2010
Ing. Jozef Alchus, Ing. Štefan Binó, Ing. Richard Bočkay,

Ing. Michal Dúbravský, Ing. Peter Gavaľa, Ing. Miroslav Haraslin
Ing. Miloslav Hoďovský, Ing. Jaroslav Horňák, Ján Hromek,
Ing. Ivan Janotka Ing. Irena Kreutzová, Ing. Luděk Kubalák,

Ing. Miroslav Lenárt, Ing. Dušan Lešták, Ing. Ružena Ležáková,
Ing. Pavol Líška, Ing. Igor Máder, Martin Magda,

Ing. Marta Mátisová, Ing. Vladimír Mlynárčik, Ing. Pavel Niňaj,
Ing. Tibor Ollé, Ladislav Oravec, Ing. Anton Polonský,

Ing. Ladislav Proszonits, Ing. Igor Prúnyi, Ing. Pavol Richtarčík,
Arpád Seszták, Ing. Ľubomír Sirota, Ing. Pavel Slančo,
Ing. Vladimír Smataník, Ján Stančík, Ing. Jozef Štrbka,

Ing. Jiří Švaniga, Ing. Pavol Talpas, Ing. Ladislav Tausinger,
Ing. Peter Uhlár, Ing. Michal Voroňák, Ing. Anna Žbodáková,

doc. Ing. Ján Hirčko, CSc., Ing. Miroslav Bucha, Vladimír Slezák,
Ing. Jozef Jacek

August 2010
Ing. Magdaléna Argalášová, Ing. Agnesa Babišová,

Ing. Marián Bacmaňák, Ing. Vladimír Baláž, Ing. Viola Bartovicová,
Ing. František Baumgartner, Ing. František Benko, CSc.,
Ing. Oľga Beňová, Ing. Emil Bielik, Ing. Judita Bódyová,

prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., Jaromír Cabadaj, Ing. Milan Čapek,
Ing. Miroslav Čunderlík, Zdeňka Danková, Ing. Ladislav Galbavý,

Ing. Marián Halvoň, Marian Hamborský, Ing. Ľubomír Herda,
Mgr. Viera Hrončiaková, Ing. Kamil Ihring,

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., Ing. Ján Jurčovič,
Ing. Štefan Kakalejčík, Ing. Milan Khun, Ing. Samuel Kirschner,

Ľubomír Koiš, Ing. Dušan Kopták, Ing. Július Kováč,
Ing. Oto Kovalčík, prof. Ing. Jozef Kriš, PhD.,

Ing. Peter Krivoš, Ing. Dušan Kuderavý,
doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc., Ing. Ján Laluha,
Ing. Zdenka Libantová, Ing. Vavrinec Maljarčik,

Ing. Barnabáš Máté, Ing. Ladislav Matyó, Ing. Miloslav Mihalovič,
Ing. Vladimír Miškuf, Ing. Danka Murínová, Ing. Ľudovít Muzsík,

Ing. Miloš Obert, Ing. Alena Patáková, Ing. Dušan Paulovič,
Ing. Štefan Rajčan, Ing. Jozef Repík, Ing. Alojz Ruščanský,

Uznesenie 13.24
Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich spoločností

za kolektívneho člena SKSI (PO): HLINA, spol s r. o.; MI-PO s. r.
o.; M.S. ateliér spol. s r. o.; PROJEKT ATELIÉR s. r. o.; PROJEKTAS,
s. r. o.; STRAN, s. r. o.; VIRTU Project s. r. o.; WATERM s. r. o.

Predstavenstvo schvaľuje prihlášky nasledujúcich osôb za
dobrovoľného člena (FO) SKSI: Ing. Ivan HROMADA; Ing. Eva
HULALOVÁ; Ing. Jozef JACEK; Ing. Eduard KAČÍK; Ing. Peter
KLEBERC.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.25
Predstavenstvo schvaľuje výkaz činnosti predsedu SKSI za

mesiace jún až august 2010.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.26
Predstavenstvo schvaľuje úpravu úradných hodín SKSI, rov-

naké vo všetkých RK s účinnosťou od 1. 10. 2010. Zverejnenie
úpravy zabezpečí riaditeľka Úradu SKSI.

Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.27
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI pri rokovaní na 17.

stretnutí uvažovať s pokračovaním vydávania publikácie TP kra-
jín V4.

Za: 8, proti: 1, zdržal sa: 1.
Uznesenie 13.28
Predstavenstvo ukladá predsedovi SKSI zabezpečiť vypra-

covanie usmernenia na činnosť miestneho zástupcu SKSI podľa
zásad schválených Predstavenstvom v termíne do 10. 11. 2010
a zabezpečiť ich rozposlanie na pripomienkovanie Výborom RZ.

Za: 7, proti: 0, zdržali sa: 2, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.29
Predstavenstvo ukladá predsedníčke COS PS Ing. Cmarko-

vej a zástupcovi COS Elektrotechnické zariadenia budov Ing.
Lehockému prípadne doplniť materiál za odborné sekcie v ter-
míne do 15. 10. 2010 a zaslať na Úrad SKSI.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.30
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť vydávanie

časopisu Projekt – Stavba naďalej.
Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.
Uznesenie 13.31
Predstavenstvo ukladá Ing. Petržalovi, Ing. Vráblovi a Ing.

Vyskočovi spracovať návrh odbornej pomoci k problematike
povodní v termíne do 30. 11. 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.32
Predstavenstvo ukladá predsedovi zabezpečiť zaslanie návr-

hu úprav zmeny prerozdelenia prostriedkov na Výbory RZ a vy-
zvať na pripomienkovanie v termíne do 20. 11. 2010.

Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomný: 1.
Uznesenie 13.33
Doplnenie uznesenia 12.23 z 12. zasadnutia Predstavenstva

SKSI. V zmysle Organizačného poriadku SKSI čl. 5 ods. 2 odvo-
láva z funkcie riaditeľa Úradu SKSI Ing. Mozgaya na vlastnú žia-
dosť s účinnosťou od 1. 7. 2010.

Za: 10, proti: 0, zdržal sa: 0.

Zapisovateľka: Mgr. Diana Krížová
Riaditeľka Úradu SKSI: Ing. Mária Olšakovská
Overovatelia: Ing. Anton Vyskoč,

doc. Dipl. Ing. Vladimír Benko, PhD.,
Predseda SKSI: prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
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Ing. Marian Rybár, Ing. František Schmidt, Igor Schmidt,
Ing. Marián Slosarčík, Ing. Darina Eva Stasselová,

Ing. Marián Struhár, Vladimír Šouc, Anna Švidroňová,
Ing. Ján Ťavoda, Petronela Trnková, Ing. Juraj Trnovský,

Ing. Milan Vargoško, Ing. Viera Weberová,
Ing. Jiří Slach, Ing. Viktor Mikoczy, Ing. Vladimír Macho,

Ing. Ján Staš

September 2010
Ing. Ľubomír Abaffy, Ing. Ivan Bača, Ing. Václav Bajbar,

Tatiana Bičanovská, Ing. Vladimír Bulko, Ladislav Danielis,
Ing. Peter Dermek, Ing. Štefánia Dezorzová, Ľudmila Dobosová,

Ing. Emil Gajarský, Ing. Štefan Gergeľ, Ing. Peter Gomba,
Ing. Jozef Gürtler, Ing. Peter Hrapko, Ing. Miroslav Hronček,

Ing. Bohumil Jamriška, Ing. Vladimír Jančiga, Ing. Karol Klavec,
Ing. Vladimír Konček, Ing. Rudolf Kováč, Ing. Juraj Kovalčík,
Ing. Marián Kropuch, Ing. Peter Kubica, Ing. Stanislav Lasica,

Ing. Alexader Lenárt, Ing. Dušan Líška, Ing. Jozef Loffay,
Ing. Alexander Melicher, Peter Mezey, Ing. Anton Michalik,

PhD., Ing. Ľubomír Miklovič, Ing. Ľuboš Ondro,
Ing. Marián Pasoň, Ing. Bohuš Pažitný, Ing. Anna Polnišerová,

Ing. Mikuláš Sigeti, Ing. Stanislav Straka, Ing. Eva Šimková,
Ing. Ján Šípoš, Ing. Alexander Šmátrala, Ing. Ján Štimeľ,
Ing. Július Šuhajda, Ing. Branko Švarc, Ing. Mária Váry,

Ing. Miroslav Vrbacký, Elga Brogyányiová, Ladislav Škopek,
Marián Varadský, Ing. Jozef Mintál, Ing. Michal Smuda

Október 2010
Ing. Vladimír Balej, Ing. Mária Benková, Ing. Vladimír Böhmer,

doc. Ing. Ján Brodniansky, PhD., Ing. Vasiľ Deďo,
Ing. Štefan Dvorecký, Ján Ferenczy, Ing. Peter Gibas,

Ing. Mária Harachová, Ing. Jaromír Hodáň,
Ing. Marta Hokkyová, Ing. Marián Hurinský, Peter Jakoby,

Ing. Miroslav Johanes, Erika Jutková, Ing. arch. Viera Kajlichová,
Ing. Anton Kálovec, Ing. Miloš Kasala, Ing. Ľubomír Koňušík,
Ing. Ladislav Kravčík, Ing. Alexej Landl, Ing. Lívia Libantová,
Ing. Elemer Lonský, Ing. Ignác Macík, Ing. Ľuboslav Marko,

Ing. Pavol Martinický, Ing. Emília Miklošiková, Ing. Ján Minarovič,
Ing. Ladislav Murančan, Ing. Alexander Musl,

Ing. Oľga Paradeiserová, CSc., Ing. Vladimír Piontek,
Ing. Milan Ralbovský, Ing. Milan Režucha, Ing. Alena Rozborová,

Ing. Anton Schächter, Ing. Michal Schmuck, Ing. Ján Styk,
Ing. Gizella Szárazová, Ing. Marian Šinko, Ludvik Štajer,
Ing. Vojtech Tóth, Ing. Oleg Troščák, Wolfgang Wirth,

Ing. Zoltán Zeman, Ing. Ján Znamenák, Ing. Anton Kijovský,
CSc., Ing. Róbert Chromik

November 2010
Ing. Juraj Baller, CSc., Ing. Ladislav Benček, Ing. Milan Bíreš,

Ing. Dezider Csenky, Ing. Robert Cyprich, Ing. Albert Čabala,
Ing. Andrej Duda, Beáta Ferkodičová, Ing. Ladislav Figura,

Ing. Pavel Frankovský, Ing. Dana Gavalierová, Ing. Štefan Guštara,
Ing. Marián Herman, Ing. Stanislav Hlavatý, Ing. Peter Hreško,

Ing. Ján Hurňák, Ing. Irena Hýbalová,
Ing. Vladimír Jančuška, EURING, Ing. Ivan Jarábek,

Ing. Stanislav Jasminský, Ing. Marián Kobza, Ing. Ľubomír Koporec,
Ing. Jarolím Krausko, Ing. Ján Labaj, Ing. Mária Merešová,
Attila Meszároš, Ing. František Miklovič, Ing. Michal Milčo,

Ing. Martin Mučina, Ing. Imrich Névery, Ing. Libor Pělucha,
Ing. Ján Ralbovský, Ing. František Sedlák, Ing. Karol Slivkanič,

Ing. Ladislav Strásky, Ing. Ján Šabo, Štefan Takács,
Ing. Dušan Tomek, Ing. Július Vangel, CSc., Ing. Peter Vražda,

Ing. Karol Zahradníček, Ing. Ivan Zavarský, František Zaňát,
Ing. Dalimír Hrebíček, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.,

Ing. Štefan Burský, Ing. Branislav Antoš, Ing. Jana Scherhauferová

December 2010
Ing. Juraj Bačo, Stanislav Bajza, Ing. Stanislav Bátora,

Ing. Július Belic, Imrich Benc, Ing. Ivan Cebecauer, Eduard Dubeň,
Ing. Štefan Ďurčat, Ing. Pavol Gombík, CSc., Ing. Ján Hámor,

Ing. František Harniš, Ing. Jozef Hatala, Ing. Ondrej Holík,
Ing. Robert Javorka, Ing. Milan Jurčík, Ing. Ján Kapusta,

Jana Kavecká, Ing. Andrej Kmec, Ing. Dagmar Knietlová,
Ing. Mária Kolcunová, Ing. Miloslav Kolenčík, Ing. Ján Koľvek,

Miloslav Koutník, Ing. Jozef Kuráň, Ing. Alojz Lachčina,
Ing. Peter Lichý, Ing. Peter Maštalír, Ing. Štefan Munka,

Ing. Zdeněk Mynář, Ing. Emil Olejník, Ing. Vladimír Pecháč,
Ing. Alexander Rácz, Ing. Vladimír Rychlík, Ing. Pavol Skočdopole,

doc. RNDr. Milan Slivovský, CSc., Ing. Miroslav Stašo,
Ing. Vít Svoboda, doc. Ing. Ján Svrček, CSc., Ing. Peter Škoda,

Ing. Ján Šuták, Ing. Janka Tomašovičová, Ing. Milan Tréger,
Ing. Jaroslav Vdoleček, Ing. Pavol Vrabko,

Ing. Michal Walter, Mária Záhymská,
Ing. Július Kračún, Ing. Vladimír Oťahel,

Ing. Ján Gašparovič

 SKSI zverejňuje v Inžinierskych informáciách jubilantov
– členov Komory od 55 rokov vyššie,
len okrúhle výročia po 5-tich rokoch.

Ministerstvo dopravy

má nový názov a väčšie kompetencie

Od 1. novembra 2010 získal rezort dopravy do svojej pô-
sobnosti nové kompetencie a nesie aj nový názov: Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Do gescie ministerstva pribudli v zmysle novely zákona č. 575/
2001 Z. z. tieto oblasti:

� verejné práce,
� stavebný poriadok a územné plánovanie okrem
ekologických aspektov,
� stavebná výroba a stavebné výrobky,
� tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky,
� poskytovanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu
a štátneho príspevku k hypotekárnym úverom,
� cestovný ruch,
� energetická hospodárnosť budov,
� tvorba a uskutočňovanie politiky mestského rozvoja.
Ministerstvo chce po zmene kompetencií využiť pri riadení

rezortu synergický efekt výstavby cestnej infraštruktúry a no-
vých nosných oblastí, ktoré prešli do jeho pôsobnosti, teda: ces-
tovného ruchu, výstavby a regionálneho rozvoja. Vďaka tomuto
efektu očakávame aj úsporu nákladov riadených oblastí, ako aj
nákladov na činnosť a chod rozšíreného rezortu v porovnaní s minu-
lým stavom, keď tieto kompetencie boli rozptýlené vo viacerých
rezortoch.

Do organizačnej štruktúry ministerstva dopravy pribudli nové
útvary cestovného ruchu, výstavby a regionálneho rozvoja.
Prechodom kompetencií sa počet zamestnancov rezortu roz-
rastá z 405 na 573. Z nich 139 pôvodne pracovalo na minister-
stve výstavby a 29 na ministerstve hospodárstva.

Od januára 2011 sa rozširovanie rezortu dopravy zavŕši pre-
chodom koordinácie využívania finančných prostriedkov z fon-
dov Európskej únie z Úradu vlády SR.

Víziu fungovania rozšíreného rezortu predstaví prvý podpred-
seda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Ján Figeľ. Spolu s tým uvedie do funkcií aj generálnych riaditeľov
nových sekcií.

Od 1. novembra 2010 sa zmenila aj internetová stránka minister-
stva spolu s jej doménou – www.mindop.sk alebo www.doprava.gov.sk

Zdroj: webová stránka Ministerstva dopravy, výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR: <http://www.doprava.gov.sk/index/in-
dex.php?ids=36301&prm2=80436>

V dňoch 7. – 10. októbra 2010 sa v Zuberci uskutočnilo v pora-
dí už 17. stretnutie inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky (V-4). Podujatie zorganizovala Slovenská ko-
mora stavebných inžinierov (SKSI) s podporou Medzinárodného
Vyšehradského fondu.

17. stretnutie predstaviteľov
inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4
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17. stretnutie oficiálne otvoril Vladimír Benko, 1. podpredse-
da SKSI, dňa 7. októbra 2010, a následne zástupcovia inžinier-
skych komôr a organizácií slávnostne pokrstili 4. diel publikácie
„Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky“.

Na stretnutí prerokovali predstavitelia inžinierskych komôr
a organizácií krajín V-4 na čele s Dušanom Majdúchom, predse-
dom Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), okrem iné-
ho problematiku protipovodňovej ochrany, možnosti používa-
nia minimálnych cien v oblasti projektovania v Európe, výkonu
regulovaného povolania a odborných činností v stavebníctve.
Výsledkom spoločného rokovania bolo podpísanie Deklarácie.

Dňa 8. 10. 2010 sa pod záštitou Prezidenta Slovenskej re-
publiky Ivana Gašparoviča uskutočnila aj 3. Vyšehradská inži-
nierska konferencia „Energia v budovách na modrej planéte“.
Jej cieľom bolo zjednotiť názory, postupy a riešenia na proble-
matiku obnovy užívateľských a energetických vlastností v kraji-
nách V-4.

V rámci podujatia sa dňa 9. 10. 2010 uskutočnilo aj stretnutie
s Jánom Figeľom, 1. podpredsedom vlády SR a ministrom dopra-
vy, pôšt a telekomunikácií o možnostiach technickej a odbornej
spolupráce SKSI so štátnymi orgánmi najmä v oblasti prevencie
proti povodniam, projektov diaľničnej výstavby na Slovensku
a mobility v mestách. Na záver stretnutia Ján Figeľ vyzdvihol
potrebu synergie a úzkej spolupráce stavebných inžinierov a ich
stavovských inžinierskych komôr a organizácií v rámci priestoru
Vyšehradskej štvorky.

Dňa 9. októbra 2010 sa pod záštitou predsedu Žilinského
samosprávneho kraja Juraja Blanára uskutočnilo slávnostné od-
halenie Pamätnej tabule inžinierskych komôr a organizácií kra-
jín V-4 na Oravskej priehrade, ktorá bola vyhlásená Technickou
pamiatkou krajín V-4.

Deklarácia
zo 17. stretnutia inžinierskych komôr

a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky

Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenský zväz stavebných inžinierov

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů
Magyar Mérnöki Kamara

Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyšehrad-
skej štvorky sa na základe rokovaní v dňoch 7. – 10. októbra
2010 v Zuberci, Slovenskej republike, dohodli na nasledujúcich
aktivitách:

1) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky potvrdzujú splnenie úloh zo 16. stretnutia inži-
nierskych komôr a organizácií krajín Vyšehradskej štvorky, ktoré
sa konalo v roku 2009 v Ostrave, Českej republike.

2) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky sa navzájom informovali o problematike Meto-
dického odporúčania na výpočet odmeny projektantov v kraji-
nách V-4.

3) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky podporujú ustanoviť Stálu komisiu pri Európ-
skej rade inžinierskych komôr (European Council of Engineering
Chambers – ECEC) s cieľom zasadiť sa o právne záväzné použí-
vanie minimálnych cien v oblasti projektovania.

4) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky zdôraznili trvalú podporu v pokračovaní inicia-
tív v oblasti výkonu regulovaného povolania a odborných čin-
ností v stavebníctve v krajinách Vyšehradskej štvorky. Navzá-
jom sa informovali o doteraz vydaných príručkách k výkonu re-
gulovaného povolania a odborných činností v stavebníctve.

Maďarská inžinierska komora predstaví svoju príručku k vý-
konu regulovaného povolania a odborných činností v stavebníc-



21

Publikácie Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky

� Technické pamiatky
krajín V-4 – I. diel

(vydané v roku 2000)

Ponuka publikácií

tve na 18. stretnutí inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4.
Preklady príručiek jednotlivých organizácií si každá organizácia
podľa potreby zabezpečí sama.

5) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky súhlasia s ukončením projektu „Technické pa-
miatky krajín Vyšehradskej štvorky“ vydaním podrobnej mapy,
ktorá bude obsahovať všetky technické pamiatky vydané v šty-
roch dieloch tejto publikácie. Vydanie mapy zabezpečí česká
strana. Delegáti sa dohodli na vydaní novej publikácie zamera-
nej na inžinierske objekty. Pracovná skupina, zložená zo zástup-
cov inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4, určí podrob-
nosti obsahu novej publikácie na svojom prvom stretnutí v Pra-
he, ktoré sa uskutoční v termíne do 31. 12. 2010.

6) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín V-4 pod-
porujú vypracovanie materiálu „Technické podmienky predchá-
dzania ničivých účinkov povodní“. Návrh materiálov si jednotli-
vé krajiny vzájomne vymenia do júna 2011. Materiál sa poskytne
štátnej a verejnej správe krajín V4. Maďarská inžinierska komora
preskúma možnosť usporiadania konferencie s témou ochrany
proti povodniam v 1. polroku 2011.

7) Delegáti inžinierskych komôr a organizácií krajín Vyše-
hradskej štvorky prijali pozvanie Poľskej Komory stavebných
onžinierov PIIB a Poľského zväzu inžinierov a technikov v sta-
vebníctve PZITB na 18. stretnutie inžinierskych komôr a organi-
zácií krajín Vyšehradskej štvorky v roku 2011 v Poľsku, ktoré sa
uskutoční 7. – 8. októbra 2011.

Vlastnou rukou podpísaní:

SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Dušan Majdúch, predseda

SLOVENSKÝ ZVÄZ STAVEBNÝCH INŽINIEROV

Igor Dula, prezident

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ

ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ

Pavel Křeček, predseda

ČESKÝ SVAZ STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

Svatopluk Zídek, prezident

MAGYAR MÉRNŐKI KAMARA

Csaba Holló, viceprezident

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Stefan Czarniecki, podpredseda

POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

Wiktor Piwkowski, prezident

� Technické pamiatky
krajín V-4 – IV. diel
(vydané v roku 2010)

Všetky publikácie sú vydané viacjazyčne
� v slovenskom, českom, maďarskom, poľskom
a anglickom jazyku

Cena za každú publikáciu:
� 3,0  EUR pre členov SKSI – fyzické osoby a VŠ študentov
� 10,0 EUR pre ostatných záujemcov

Publikácie si môžete zakúpiť vo všetkých regionálnych
kanceláriách SKSI a v administratívnej kancelárii SKSI
Trenčín.

Prosíme Vás vopred sa telefonicky informovať vo vybranej
regionálnej kancelárii SKSI, či je táto publikácia k dispozícii.

� Technické pamiatky
krajín V-4 – III. diel
(vydané v roku 2007)

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a au-
torizovaných stavebných inžinieroch v znení jeho neskorších
zmien (ďalej len „Zákon“) upravuje postavenie, práva a povin-
nosti autorizovaných stavebných inžinierov a poskytovanie ich
služieb.

Autorizovaný stavebný inžinier (ďalej len „inžinier“) môže
vykonávať regulované povolanie, resp. poskytovať služby podľa
§ 5 Zákona v troch rovinách, a to:

1. ako slobodné povolanie – sústavne vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť

2. ako zamestnanec v pracovnom pomere – v mene a na
zodpovednosť právnickej alebo fyzickej osoby,

3. ako spoločník alebo konateľ v obchodnej spoločnosti –
v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej „zamestna-
nec“ (§3 ods. 7 písm. b).

Inžinieri môžu na vykonávanie povolania vytvoriť obchodnú
spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoločníkmi.

Podľa § 3 ods. 8 Zákona oprávnenie na poskytovanie služieb
podľa § 5 Zákona vzniká odo dňa zapísania do Zoznamu autori-
zovaných stavebných inžinierov (ďalej len „Zoznam ASI“) (§ 15)
alebo do Registra hosťujúcich autorizovaných stavebných inži-
nierov (ďalej len „Register) (§ 15a).

Poskytovanie služieb podľa § 5 Zákona nie je živnosťou.

1. Práva a povinnosti inžinierov v slobodnom povolaní

Práva a povinnosti inžinierov, ktorí vykonávajú autorizáciu
ako „slobodné povolanie“ sú zakotvené najmä v ustanoveniach
§§ 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14 Zákona.

� Registračná a oznamovacia povinnosť
Autorizovaný inžinier, ktorý chce vykonávať regulované po-

volanie v slobodnom povolaní, po získaní autorizačného
osvedčenia a pečiatky sa zaeviduje na príslušnom štatistickom
úrade v SR, podľa miesta, kde poskytuje služby alebo kde sa
obvykle zdržuje. Ak mal doteraz už pridelené IČO, napr. zo živ-
nosti, nahlási túto skutočnosť na štatistickom úrade. Následne je
povinný splniť si registračnú a oznamovaciu daňovú povinnosť,
ktorá vzniká fyzickej alebo právnickej osobe podľa § 31 ods. 1
zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov do 30 dní od
získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie, a potom
prihlásiť sa aj na príslušné inštitúcie – sociálna a zdravotná pois-
ťovňa.

Výkon povolania

autorizovaného stavebného inžiniera

a jeho zodpovednosť
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b) označenie zoznamu alebo registra Komory, v ktorom je
zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,

c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d) internetovú doménu Komory, na ktorej možno nahliadnuť

do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet
odmeny.

Inžinier je povinný oznámiť objednávateľovi služby pred uzav-
retím každej zmluvy najmä:

a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace
a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká
vyplývajúce z požadovanej služby,

b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh
zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spô-
sob výpočtu odmeny.

2. Práva a povinnosti inžinierov ako zamestnancov

Podľa § 14a) Zákona sa na inžinierov, ktorí vykonávajú povo-
lanie ako zamestnanci vzťahujú ustanovenia § 6 ods. 2 a 3, § 7
ods. 1 a 2, § 8 ods. 2 a 4, § 12 ods. 2 až 4, § 13 a § 14 Zákona.

Plnenie pracovných úloh a pokynov zamestnávateľa inžinie-
rov, ktorí vykonávajú povolanie ako zamestnanci, nesmie byť na
úkor odbornosti ich výkonu.

� Právnická osoba (podľa § 14c Zákona) môže mať zapísa-
né v predmete svojej činnosti poskytovanie služieb podľa § 5
Zákona, ak zamestnáva ako odborného garanta osobu autorizo-
vanú alebo registrovanú na ich výkon podľa tohto zákona a ak
tieto služby poskytuje prostredníctvom takejto osoby alebo pod
jej osobným odborným dohľadom. Podkladom na zapísanie pred-
metu činnosti do obchodného registra je autorizačné osvedče-
nie podľa § 19 alebo registračné osvedčenie podľa § 19a tohto
zamestnanca.

� Pri zmene formy výkonu povolania – zo „zamestnanca“
na „slobodného povolanie“ inžinier dodržiava postup uvedený
vyššie v odseku „Práva a povinnosti inžinierov v slobodnom
povolaní“, t.j. najprv túto zmenu písomne nahlási Komore, zae-
viduje sa na štatistickom úrade, a následne v sociálnej a zdra-
votnej poisťovni.

� Všetky zmeny (osobných, resp. kontaktných) údajov vy-
plývajúce zo zápisu do Zoznamu ASI je inžinier povinný (pí-
somne) nahlásiť Komore do troch dní odo dňa, kedy nastali
(§ 18 Zákona).

� Zodpovednosť za škody spôsobenú výkonom povolania
Autorizovaný inžinier v postavení zamestnanca zodpovedá

za škodu podľa Zákonníka práce, ktorý tento pracovno-právny
vzťah upravuje.

Podľa Zákonníka práce zamestnanec je povinný si počínať
tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia, poškodeniu
majetku alebo jeho zničeniu ani k bezdôvodnému obohateniu.

Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu znamená,
že zodpovedá zamestnávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil
zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh,
alebo v priamej súvislosti s ním. Zamestnávateľ je povinný preu-
kázať zamestnancovi zavinenie okrem výnimiek (zodpovednosť
za schodok na zverených hodnotách a za stratu zverených pred-
metov).

V prípade nedbanlivosti zamestnávateľ môže požadovať od
zamestnanca náhradu škody maximálne do výšky štvornásobku
jeho priemerného mesačného platu. Ak bola škoda spôsobená
úmyselne, môže zamestnávateľ okrem skutočnej škody požado-
vať aj náhradu ušlého zisku, ak by jej neuhrádzanie odporovalo
dobrým mravom. Zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá
vyplýva z podnikateľského rizika.

Voči tretím osobám, ktorým vznikla škoda v súvislosti s vy-
konávaním činností vo výstavbe, bude niesť zodpovednosť za-
mestnávateľ.

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej
republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie (§ 2
ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka) je povinná požiadať miestne
príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania
povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zá-
kona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnika-
nie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba
podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území
Slovenskej republiky.

Pri slobodnom povolaní je to deň zápisu do Zoznamu ASI,
alebo deň vydania autorizačného osvedčenia (napr. pri zmene
formy výkonu povolenia) a pri zamestnancovi je to deň po skon-
čení pracovného pomeru.

� Pri zmene formy výkonu povolania – zo „slobodného po-
volania“ na „zamestnanca“ je potrebné najprv túto skutočnosť
písomne nahlásiť Komore, Komora o tom vydá potvrdenie, ktoré
slúži inžinierovi pri odhlásení sa z evidencie na štatistickom úrade,
sociálnej a zdravotnej poisťovni a pod.. Ak to vyžaduje situácia,
Komora vydá inžinierovi aj nové autorizačné doklady, t.j. v prípa-
de, ak mal inžinier vydané autorizačné doklady pred 1. 1. 2009 –
s označením formy výkonu povolania „Z“, t. zn. že označenie nie
je v súlade s označením aktuálnej formy výkonu povolania (pozn.
Komora od 1. 1. 2009 vydáva autorizačné doklady s registračným
číslom už bez označenia „SP“ alebo „Z“).

� Všetky zmeny (osobných, resp. kontaktných) údajov
vyplývajúce zo zápisu do Zoznamu ASI je inžinier povinný
(písomne) nahlásiť Komore do troch dní odo dňa, kedy na-
stali (§ 18 Zákona).

� Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom povolania
Ak inžinier vykonáva činnosť formou slobodného povolania

zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil v súvislosti s vykonávaním
svojej činnosti. Zodpovedný bude aj za škodu, ktorú spôsobili
osoby, ktoré konali v jeho mene ako jeho zamestnanci, alebo
zástupcovia na základe plnomocenstva.

Z tohto dôvodu je povinný uzavrieť do desiatich dní po
zápise do Zoznamu autorizovaných stavebných inžinierov zmlu-
vu o poistení zodpovednosti za škodu (§ 789 a nasl. Občian-
skeho zákonníka), ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výko-
nom jeho činnosti a činnosti jeho zamestnancov (§ 12 Zákona).

Uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu ozná-
mi (písomne) Komore (pozn. ak je inžinier poistený prostredníc-
tvom Komory, poistenie nie je potrebné nahlásiť).

Komora každý rok uzatvára hromadnú poistnú zmluvu o po-
istení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapí-
saných v zozname vedenom Komorou. Je na dobrovoľnom roz-
hodnutí člena – inžiniera, či uzavrie poistenie prostredníctvom
Komory. V opačnom prípade, t.j. pri individuálnom poistení jeho
povinnosť uzavrieť poistenie do 10 dní od zápisu naďalej trvá. Pois-
tenie zodpovednosti za škodu trvá po celý čas zapísania v zozna-
me alebo čas zamestnávania zamestnancov.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti
s výkonom povolania uzavreté prostredníctvom Komory je splat-
né do 31. marca príslušného roku.

Podrobné informácie o podmienkach poistenia uzavretého
prostredníctvom Komory sú zverejnené na www.sksi.sk

� Informácie o poskytovaných službách

!!! UPOZORNENIE !!!
Celý nižšie uvedený § 9a Zákona sa stal povinnosťou pre

inžinierov počnúc 1. 6. 2010 podľa zákona č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom trhu)

Inžinier je povinný zverejniť vo svojich informačných materiá-
loch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie:

a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo
kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce
kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,

!!! UPOZORNENIE !!!      !!! UPOZORNENIE !!!
Celý nižšie uvedený § 9a Zákona sa stal povinnosťou pre

inžinierov počnúc 1. 6. 2010 podľa zákona č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom trhu)

Inžinier je povinný zverejniť vo svojich informačných materiá-
loch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto informácie:

a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo
kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce
kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,

b) označenie zoznamu alebo registra Komory, v ktorom je
zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,

c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d) internetovú doménu Komory, na ktorej možno nahliadnuť

do etického kódexu a do metodického odporúčania na výpočet
odmeny.

Inžinier je povinný oznámiť objednávateľovi služby pred uzav-
retím každej zmluvy najmä:

a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace
a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká
vyplývajúce z požadovanej služby,

b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh
zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spô-
sob výpočtu odmeny.
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� Inžinier – zamestnanec by si mal povinnosť uzavretia
poistenia zodpovednosti za škodu overiť u svojho zamestná-
vateľa alebo môže využiť poistenie prostredníctvom hromad-
nej poistnej zmluvy, ktorú ponúka Komora. Poistenie zodpo-
vednosti za škodu trvá po celý čas zapísania v zozname alebo
čas zamestnávania zamestnancov.

Podrobné informácie o podmienkach poistenia uzavretého
prostredníctvom Komory sú zverejnené na www.sksi.sk

� Inžinier – zamestnanec môže popri svojom zamestnaní
vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú čin-
nosť, ktorá je zhodná, alebo obdobná s predmetom činnosti
zamestnávateľa len s jeho predchádzajúcim súhlasom (Zákon-
ník práce).

3. Práva a povinnosti inžiniera ako spoločníka
alebo konateľa v obchodnej spoločnosti

� Zodpovednosť za škody spôsobené výkonom povolania
Podľa § 9 Zákona inžinieri môžu na vykonávanie povolania

vytvoriť obchodnú spoločnosť, ak sú v nej väčšinovými spoloč-
níkmi. Ak inžinieri poskytujú služby spoločne, právne vzťahy
medzi nimi vyplývajúce zo spoločného výkonu činností upravia
zmluvou (§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka). Objednávate-
ľovi zodpovedá za poskytovanie služieb každý samostatne, ak
s objednávateľom nebolo vopred dohodnuté inak.

� Na spoločníka možno pozerať ako na „zamestnanca“, ak
spoločenská zmluva neuvádza niečo iné.

� Konateľom môže byť niektorý zo spoločníkov alebo kto-
koľvek iný. Musí to byť fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na
právne úkony, nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trest-
ný čin súvisiaci s podnikaním, má trvalé bydlisko v tuzemsku
alebo povolený pobyt za účelom podnikania u zahraničných fy-
zických osôb.

� Práva a povinnosti konateľa, resp. konateľov v spoločnosti
s ručením obmedzeným ako štatutárneho orgánu upravuje Ob-
chodný zákonník v §§ 133 až 135a a v niektorých ďalších ustano-
veniach o jednotlivých právach resp. povinnostiach, ako aj spo-
ločenská zmluva, prípadne iná zmluva (konateľská). Konateľská
zmluva musí byť jednoznačne v súlade so zmluvou spoločen-
skou.

� Keďže právne postavenie konateľa upravuje Obchodný
zákonník, ide o obchodno-právny vzťah a nie pracovnoprávny
vzťah, a preto by konateľ nemal byť v pracovnom pomere. To
sa netýka spoločníka v obchodnej spoločnosti, ktorý v pracov-
nom pomere môže byť.

� Podľa ustanovení Obchodného zákonníka možno práva
konateľa zaradiť do troch skupín:

� práva a povinnosti pri vystupovaní v mene spoločnosti
navonok,
� práva a povinnosti pri rozhodovaní o obchodnom vedení
spoločnosti,
� ostatné práva a povinnosti.
Základnou povinnosťou konateľa je vykonávať svoju funkciu

v spoločnosti osobne, riadne v súlade so záujmami spoločnosti
a podľa pokynov valného zhromaždenia s odbornou starostli-
vosťou.

� Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplývajú
ďalšie obmedzenia, konateľ, resp. člen predstavenstva nesmie:

� vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody,
ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
� sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
� zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník
s neobmedzeným ručením a

� vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby
s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú
osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť,
v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa, resp. člena
predstavenstva.

� Konatelia, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej
pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu,
ktorú tým spoločnosti spôsobili. Najmä sú povinní nahradiť ško-
du, ktorá spoločnosti vznikla tým, že

a) poskytli plnenie spoločníkom v rozpore s Obchodným
zákonníkom,

b) nadobudli majetok v rozpore s § 59a Obchodného zákon-
níka.

Konateľ nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že postupoval
pri výkone svojej pôsobnosti s odbornou starostlivosťou a v dob-
rej viere, že koná v záujme spoločnosti. Konatelia nezodpoveda-
jú za škodu spôsobenú spoločným konaním, ktorým vykonávali
uznesenie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je uznesenie val-
ného zhromaždenia v rozpore s právnymi predpismi, spoločen-
skou zmluvou alebo stanovami spoločnosti. Ak má spoločnosť
zriadenú dozornú radu, konateľov nezbavuje zodpovednosti, ak
ich konanie dozorná rada schválila.

Dohody medzi spoločnosťou a konateľom vylučujúce alebo
obmedzujúce zodpovednosť konateľa sú zakázané, spoločen-
ská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpo-
vednosť konateľa. Spoločnosť sa môže vzdať nárokov na náhra-
du škody voči konateľom alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urov-
naní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým
vysloví súhlas valné zhromaždenie a ak proti takémuto rozhod-
nutiu na valnom zhromaždení nevznesie do zápisnice protest
spoločník alebo spoločníci, ktorých vklady dosahujú 10 % výšky
základného imania.

� Podľa § 135a) Obchodného zákona nároky spoločnosti na
náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene
a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju
pohľadávku z majetku spoločnosti. Nároky veriteľov spoločnos-
ti voči konateľom nezanikajú ani vtedy, ak sa spoločnosť vzdá
nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urov-
naní. Ak je na majetok vyhlásený konkurz, uplatňuje nároky veri-
teľov spoločnosti voči konateľom správca konkurznej podstaty.

Prehĺbenie zodpovednosti konateľa, ale aj štatutárnych or-
gánov v ostatných spoločnostiach zavádza Obchodný zákonník
s cieľom harmonizácie práva obchodných spoločností krajín
Európskeho spoločenstva z dôvodu ochrany záujmov spoloční-
kov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennú ochranu zá-
ujmov spoločníkov a tretích osôb v členských štátoch.

Výkon povolania na základe zmluvy o združení

Ak inžinieri vykonávajú odborné činnosti spoločne a právne
vzťahy si upravia zmluvou o združení (§ 829 a nasl. Občianske-
ho zákonníka) budú objednávateľovi zodpovedať za poskytova-
nie služieb samostatne, ak s objednávateľom nebolo dohodnuté
vopred inak. Vyplýva to z ich právneho postavenia, v ktorom do
právnych vzťahov vstupujú samostatne, ale ak vykonávajú čin-
nosti pod spoločným obchodným menom aj keď nevytvorili práv-
nickú osobu, budú za záväzky zodpovedať spoločne a nerozluč-
ne. Ak vykonávajú odborné činnosti spoločne, môžu mať spolu
iba jedno sídlo ateliéru, alebo kancelárie.

Základné predpisy pre autorizovaných inžinierov
Prehľad súvisiacich predpisov a právnych noriem, podľa kto-

rých sa regulované povolanie, resp. poskytovanie služieb povoľujú
a vykonávajú:

� Zákon NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov
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� Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií
� Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon)
� Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
� Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov
� Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
� Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
� Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
� Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu
občanov
� Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
� Vnútorné poriadky Slovenskej komory stavebných
inžinierov:
1. Štatút SKSI
2. Štatút regionálneho združenia SKSI
3. Autorizačný a skúšobný poriadok SKSI
4. Disciplinárny poriadok SKSI
5. Etický poriadok SKSI
6. Volebný poriadok SKSI
7. Rokovací poriadok Valného zhromaždenia SKSI
� Smernica SKSI o uznávaní odborných kvalifikácií pre
výkon regulovaného povolania, resp. poskytovanie služieb
usadenými a hosťujúcimi inžiniermi z krajín EÚ v Slovenskej
republike

VÝZVA             PRE AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV

Súbežne so vstúpením do platnosti zákona č. 136/2010 Z. z.
o službách na vnútornom trhu počnúc 1. júnom 2010 sa noveli-
zoval náš zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších pred-
pisov, z čoho vyplynula povinnosť:

� pre Komoru
uvádzať v Zozname autorizovaných inžinierov, ktorý vedie

podľa § 18 Zákona aj nasledovné údaje:

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
h) identifikačné číslo organizácie,
i) kontaktné údaje, najmä číslo telefónu a internetovú adresu.
Komora doteraz poskytla možnosť autorizovaným inžinie-

rom zverejniť svoje telefónne číslo, faxové číslo aj internetovú
stránku priamym doplnením do Zoznamu ASI cez členskú zónu
na webovej stránke Komory. Môžeme konštatovať, že len veľmi
málo inžinierov zareagovalo na túto možnosť:

Keďže teraz táto povinnosť vyplýva zo zákona, vyzývame
všetkých autorizovaných inžinierov o písomné nahlásenie
(e-mailom) na Úrad SKSI: masloviecova@sksi.sk alebo
sksi@sksi.sk týchto údajov:
� identifikačné číslo organizácie – IČO,
� kontaktné údaje – najmä číslo telefónu, e-mailovú
a internetovú adresu.

� pre autorizovaného inžiniera
zverejniť vo svojich informačných materiáloch alebo na svo-

jej internetovej doméne najmä tieto informácie:

Bol pridaný nový § 9a „Informácie o poskytovaných služ-
bách“:

Inžinier je povinný zverejniť vo svojich informačných ma-
teriáloch alebo na svojej internetovej doméne najmä tieto in-
formácie:

a) právnu formu a obchodný názov, adresu ateliéru alebo
kancelárie, identifikačné číslo organizácie a údaje umožňujúce
kontakt, napríklad telefónne a faxové číslo, elektronickú adresu,

b) označenie zoznamu alebo registra Komory, v ktorom je
zapísaný, profesijné označenie a pridelené registračné číslo,

c) prípadnú špecializáciu poskytovaných služieb,
d) internetovú doménu Komory, na ktorej možno nahliad-

nuť do etického kódexu a do metodického odporúčania na vý-
počet odmeny.

Inžinier je povinný oznámiť objednávateľovi služby pred uzav-
retím každej zmluvy najmä:

a) hlavné znaky poskytovanej služby a nevyhnutné súvisiace
a nadväzujúce činnosti vrátane upozornenia na prípadné riziká
vyplývajúce z požadovanej služby,

b) všeobecné zmluvné podmienky, ktoré používa, najmä druh
zmluvy, obvyklé zmluvné podmienky, poskytované záruky, spô-
sob výpočtu odmeny.

Materiál „Výkon povolania...“ spracovali: JUDr. Oľga Kopšová
Ing. Mária Olšakovská

Poistenie zodpovednosti za škodu

a poistenie právnej ochrany členov SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov (ďalej „SKSI“) – po-
istník každoročne zabezpečuje pre svojich členov poistenie pro-
fesijnej zodpovednosti.

Pre rok 2010 bola SKSI uzavretá poistná zmluva č. 1050045703
s Wüstenrot poisťovňou, a. s., ktorá okrem poistenia zodpovednos-
ti za škodu ponúka členom Komory aj úrazové poistenie a poistenie
právnej ochrany.

Poistenými môžu byť autorizovaní stavební inžinieri (ďalej aj
„ASI“), stavbyvedúci, osoby vykonávajúce stavebný dozor, od-
borne spôsobilé osoby oprávnené vydávať energetické certifi-
káty a znalci z odboru stavebníctva, ktorí sú členmi SKSI –
poistníka a sú uvedení v zozname poistených osôb. Zároveň
poistenými môžu byť aj právnické osoby (PO) prostredníctvom
ktorých vykonávajú činnosť autorizovaní inžinieri, podmienkou
je dobrovoľné členstvo PO v SKSI.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Predmetom poistenia profesijnej zodpovednosti je zodpo-

vednosť za škodu spôsobenú inému v súvislosti:
a) s poskytovaním služieb autorizovaného stavebného inži-

niera, na ktoré je oprávnený na základe platného autorizačného
osvedčenia vydaného na základe zákona č. 138/1992 Zb. o au-
torizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinie-
roch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“),

b) s vykonávaním odborných činností stavbyvedúceho a sta-
vebného dozoru, na ktoré sú oprávnení podľa osvedčenia o vy-
konaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona a ktoré vyko-
návajú ako fyzické osoby,

c) s vykonávaním odborných činností znalca, na ktoré je opráv-
nený na základe zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmoční-
koch a prekladateľoch v platnom znení (ďalej len „zákon o znal-
coch“),

d) s vydávaním energetických certifikátov v súlade so zá-
konom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
len „zákon o EHB“).

Autorizovaní stavební inžinieri môžu vykonávať činnosť ako
fyzické osoby v slobodnom povolaní na vlastnú zodpovednosť,
alebo ako zamestnanci.

Predmetom poistenia zodpovednosti zamestnanca je zod-
povednosť za škodu spôsobenú poisteným zamestnancom za-
mestnávateľovi zavineným porušením povinností pri plnení pra-
covných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ táto zod-
povednosť vznikla podľa § 179 Zákonníka práce, prípadne pod-
ľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
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republiky upravujúcich zodpovednosť poisteného za škodu v pra-
covnoprávnych vzťahoch.

Prostredníctvom poistnej zmluvy je možné dojednať aj pois-
tenie zodpovednosti za škodu pre právnické osoby (ďalej „PO“),
ktoré v súlade so zákonom vykonávajú odborné činnosti a za-
mestnávajú spolu maximálne päť zamestnancov vykonávajú-
cich činnosť autorizovaného stavebného inžiniera, stavebného
dozoru a stavbyvedúceho za predpokladu, že sú členom SKSI
ako PO.

Udržiavacie poistenie
Exkluzívne zmluva ponúka možnosť poistenia zodpoved-

nosti po ukončení, resp. „prerušení“ výkonu činnosti na obdo-
bie 3 rokov, tzv. udržiavacie poistenie – t.j. po vyčiarknutí zo
zoznamu, v čase, keď už nebude ASI vykonávať autorizáciu. V praxi
to znamená, že ak si tretia strana začne nárokovať po ukončení
činnosti od autorizovaného stavebného inžiniera náhradu škody,
čo sa v praxi môže stať a ASI má dojednané udržiavacie poiste-
nie, je aj naďalej krytý do výšky poistnej sumy, ktorú si zvolil (od
35.000 do 175.000 EUR). Takéto krytie nie je možné dojednať
cez individuálne poistenie.

Spätné krytie
Súčasťou poistenia zodpovednosti je aj tzv. spätné krytie, t.j.

poistenie zodpovednosti za porušenie povinnosti počas doby 3
rokov pred začiatkom vstupu do poistenia zodpovednosti vo
Wüstenrot poisťovni.

Poistnou udalosťou je:
� oprávnený a preukázaný nárok poškodeného voči
poistenému na náhradu škody, ktorá nastala v dôsledku
porušenia povinností pri výkone činnosti, za ktorú poistený
zodpovedá, ktorý bol prvý krát uplatnený voči poistenému
písomne počas trvania poistenia zodpovednosti a príčina
škody a škoda nastala počas trvania poistenia zodpovednosti.

Územný rozsah poistenia
je voliteľný – Slovenská republika alebo územie EÚ.

Člen SKSI má možnosť výberu poistných súm (ďalej aj „PS“)
od 35 000 Eur do 1 400 000 Eur a dvoch spoluúčastí:

� 3 % min. 330 Eur
� 10 % min. 660 Eur

Poistné obdobie
je od 1. januára príslušného roka do 15. januára nasledujú-

ceho kalendárneho roka. Pri úhrade poistného do konca marca sú
členovia poistení spätne od 1. januára. Po 1. apríli vstupujú do
poistenia od prvého dňa v mesiaci, kedy uhradili poistné, pričom
platia len alikvotnú časť z ročného poistného.

Administrácia PZ bola v tomto roku zabezpečená spoloč-
nosťou EuroFinancie, s.r.o., ktorá

� v decembri členom SKSI zasiela poštou tzv.„oslovujúci list“
s informáciami o poistení na nasledujúci rok, kategóriami
poistenia, výškou poistného zahrňujúcou poistné za
poistenie zodpovednosti a právnej ochrany, spôsobom
úhrady atď.,
� páruje platby poistného a vyhotovuje zoznamy poistených
pre Wüstenrot poisťovňu, a. s. a D.A.S. poisťovňu právnej
ochrany,
� nahlasuje zoznam poistených Slovenskej komore stavebných
inžinierov,
� po zaplatení a spárovaní platby do 15 dní po ukončení
mesiaca zasiela poisteným členom Certifikát o poistení
zodpovednosti, o poistení právnej ochrany spolu s dokladom
o úhrade,
� odpovedá na otázky členov Komory týkajúce sa predmetu
poistenia profesijnej zodpovednosti, informuje o spôsobe
nahlásenia škodových udalostí, zabezpečuje vystavenie
duplikátov Certifikátov o poistení atď..

Výhody poistenia cez rámcovú zmluvu uzavretú SKSI
oproti individuálnemu poisteniu
� Nižšie náklady na poistenie – napr. pri PS 35.000 Eur
a územnom rozsahu EÚ predstavuje ročné poistné na
poistenie zodpovednosti 37 Eur a spolu s dobrovoľnou
právnou ochranou spolu 57 Eur. Pri individuálnom poistení
stojí poistenie na rovnakú poistnú sumu takmer 10-násobne
viac
� Jednoduchosť (len úhrada poistného, bez uzatvárania zmluvy)
� Flexibilita (možnosť zmien v poistení v priebehu roka)
� Poradenstvo
� Zľavy na poistné produkty Wüstenrot poisťovne, a. s.
� Benefity z VÚB banky

Ako nahlásiť škodovú udalosť?
Telefonické nahlásenie škodovej udalosti na čísle: 02/5788 9902
� vypísanie tlačiva „Oznámenie o poistnej udalosti z poistenia
zodpovednosti za škodu“, ktoré možno vytlačiť zo stránky
www.wuestenrot.sk
� následné dohodnutie termínu vykonania obhliadky
s povereným zamestnancom externej spoločnosti
� v prípade potreby urgentného riešenia vzniknutej situácie
(napr. sanácia poškodenej budovy) zabezpečenie vlastnej
fotodokumentácie

Dôvody časovej náročnosti pri predkladaní podkladov zo
strany POISTENÝCH ku škodovým udalostiam:

� neflexibilná spolupráca poškodených subjektov (časť
požadovanej dokumentácie sa nachádza u poškodených
subjektov),
� obsiahlosť projektovej dokumentácie a súvisiacej
dokumentácie potrebnej k šetreniu škodovej udalosti,
� poistení preventívne nahlasujú škodové udalosti v čase,
keď bol zistený nedostatok v projektovej dokumentácii, ale
v tomto čase ešte nedošlo k písomnému uplatneniu náhrady
škody zo strany poškodeného subjektu voči poistenému,
vyčíslenie výšky spôsobenej škody a jej následné dokladovanie
(náklady na odstránenie škody je možné vo väčšine
prípadoch vyčísliť až po odstránení škody, čo predstavuje
časovo náročný proces).

Dôvody časovej náročnosti pri šetrení škodových udalostí
zo strany likvidácie WÜSTENROT poisťovne:

� časová náročnosť na získanie podkladov od poistených,
� kvalifikované posúdenie značného množstva podkladov
potrebných k ukončeniu šetrenia škodovej udalosti,
� prípadné dožiadanie dokladov od Policajného zboru SR,
Hasičského a záchranného zboru SR, Slovenského
hydrometeorologického ústavu a iných dotknutých orgánov,
� následné vyžiadanie dokladov po preštudovaní prvotne
doložených podkladov,
� získanie vyjadrení a stanovísk znaleckých organizácií,
� posúdenie miery zavinenia jednotlivých subjektov
participujúcich na realizáciách stavebných diel (je nevyhnutné
posúdiť a preukázať, či škoda vznikla v dôsledku chyby
v projekte, alebo v dôsledku chyby pri realizácii projektu).

Najčastejšie dôvody pre ukončenie šetrenia nahlásených
škodových udalostí bez poskytnutia poistného plnenia:

� neexistencia porušenia povinnosti poisteného vyplývajúcej
zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo uzavretých
záväzkových vzťahov
� nepreukázanie príčinnej súvislosti medzi profesijným
pochybením poisteného a vzniknutou škodou (príčinou
vzniku škody sú iné skutočnosti, ako porušenie povinnosti
poisteného)
� neexistencia poistného krytia (prípady, kedy je klient
poistený ako autorizovaný stavebný inžinier – fyzická
osoba, no v zmluvných vzťahoch vystupuje ako právnická
osoba)
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Smernica
ktorou sa upravuje používanie pečiatky
autorizovaného stavebného inžiniera

Autorizovaný stavebný inžinier (ďalej len „inžinier“) môže
používať autorizačnú pečiatku len v súlade so zákonom č. 138/
1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných sta-
vebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zá-
kon“). Pravidlá jej používania odkazujú na viaceré ustanovenia
Zákona, z ktorých vyberáme:

� Podľa § 5 ods. 1 Inžinieri
1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie:
a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb a sú-

visiaceho technického poradenstva,
alebo
b) poskytovanie služieb v niektorej z týchto kategórií:
1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3. inžinier pre statiku stavieb,
4. inžinier pre technické, technologické a energetické vyba-

venie stavieb.
Autorizovaný inžinier môže opečiatkovať dokumenty, pro-

jekty, odborné posudky, odhady, dobrozdania a iné písomnos-
ti, ktoré sú výsledkom jeho činnosti len v rozsahu kategórie, na
ktorú získal oprávnenie – autorizačnou skúškou.

Poznámka 1
Podrobné označenie pečiatok pre jednotlivé kategórie je uve-

dené v dokumente SKSI „Oprávnenia vydávané SKSI – ich druhy
a platnosť“ v prílohe 1) Autorizačné osvedčenia a pečiatky.

Poznámka 2
Rozsah autorizačných oprávnení pre jednotlivé kategórie je

uvedený v dokumente SKSI „Vnútrokomorový písomný výklad roz-
sahu a obsahu činností a oprávnení v rámci jednotlivých kategórií
získaných na základe vykonanej autorizačnej skúšky.“

� Podľa § 14 Pečiatka
1) Autorizovaní inžinieri používajú na osvedčovanie pravos-

ti písomností, ktoré vyhotovili, odtlačok svojej pečiatky.
2) Pečiatka je okrúhla s priemerom 36 mm1). V strede je umiest-

nený štátny znak Slovenskej republiky. Po obvode nad štátnym
znakom je vo vonkajšom kruhopise uvedené meno a priezvisko
s titulmi a vo vnútornom kruhopise označenie „autorizovaný sta-
vebný inžinier“. V kruhopise pod štátnym znakom je uvedené
registračné číslo.

1) § 6 zákona NR SR č. 63/199 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich použí-
vaní v znení zákona č. 273/1996 Z.z.

� príčina vzniku škody spadá pod niektorú z výluk z poistenia
uvedených v príslušných všeobecných poistných podmienkach.

Poistenie právnej ochrany
Členovia Komory majú možnosť doplniť si aj poistenie práv-

nej ochrany v oblasti:
1. trestného právo
2. priestupkového a správneho konania
3. konania o náhradu škody (aktívne a pasívne)
4. pracovného práva
5. poistného práva
z Wüstenrot poisťovne, a. s. a D.A.S. poisťovne právnej ochrany.
Právna ochrana sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby

vykonávajúce činnosť autorizovaného stavebného inžiniera, stav-
byvedúceho, stavebného dozoru, znalca z odboru stavebníctva,
alebo ktorá je osobou oprávnenou vydávať certifikáty EHB, je
členom SKSI a má uzavreté poistenie zodpovednosti.

I. Poistná ochrana v trestnom práve sa vzťahuje na obhajobu
poisteného v trestnom konaní v súvislosti s trestným činom, ku
ktorému došlo v priamej súvislosti s činnosťou poisteného, s vý-
nimkou trestných činov spáchaných úmyselne alebo z hrubej
nedbanlivosti.

II. Poistná ochrana v priestupkovom a správnom konaní sa
vzťahuje na zastupovanie poisteného v priestupkovom konaní,
ktoré je voči poistenému vedené za priestupok pri výkone čin-
nosti s výnimkou priestupkov spáchaných úmyselne alebo z hru-
bej nedbanlivosti.

III. Právna ochrana v konaní o náhradu škody sa vzťahuje na
zastupovanie právnych záujmov poisteného pri mimozmluvných
nárokoch na náhradu škody:

a) spôsobenej nesprávnym výkonom činnosti poisteného,
uplatnených voči nemu poškodeným alebo jeho dedičom (pasív-
ny spor – poistený je škodca) alebo

b) spôsobenej poistenému konaním tretej osoby, ak škoda
vznikla z mimozmluvného právneho vzťahu v súvislosti s výko-
nom činnosti poisteného (aktívny spor – poistený je poškodený).

IV. Poistná ochrana v pracovnom práve sa vzťahuje na zastu-
povanie právnych záujmov poisteného (ako zamestnanca alebo
ako zamestnávateľa) vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťa-
hu, okrem sporov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv.

V. Poistná ochrana v poistnom práve sa vzťahuje na zastupo-
vanie právnych záujmov poisteného pri uplatnení nároku pois-
teného na poistné plnenie v komerčnej poisťovni, vrátane spo-
rov s Wüstenrot poisťovňou, a. s. Nezávislosť posudzovania
nároku a riešenia poistnej udalosti poisteného je garantovaná.

Právna ochrana sa týka tých poistných vzťahov, ktorých pred-
metom je poistenie vecí vo vlastníctve poisteného, využívaných
pri svojej činnosti, resp. poistenie zodpovednosti za škodu spô-
sobenú týmito vecami tretím osobám (vozidlo, notebook, zaria-
denie firmy).

Služby poskytované v rámci poistenia:
 a) informácie o postupoch a právnej úprave v oblasti výko-

nu činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, stavbyvedúce-
ho, stavebného dozoru, znalca z odboru stavebníctva, alebo
ktorá je osobou oprávnenou vydávať certifikáty EHB

b) poradenstvo o všeobecnom riešení problému, praktické
právne rady o postupe pri riešení problémových situácií,

c) zorganizovanie právneho zastúpenia,
d) vypracovanie znaleckého posudku
Služby zahrnuté do likvidácie (vysporiadanie poistenia práv-

nej ochrany):
� posúdenie prípadu
� vyhotovenie návrhu riešenia sporu
� mediácia (pokus o dohodu, resp. zblíženie rozdielnych
názorov strán)
� právne zastúpenie poisteného v konaní,
� sledovanie priebehu konania, resp. vyšetrovania,
� úhrada správnych alebo súdnych poplatkov, cestovného
a iných poplatkov,
� posúdenie súdneho (správneho, disciplinárneho)
rozhodnutia atď.

� náklady na výkon rozhodnutia a exekučného konania
� úhrada trov protistrany

Ako nahlásiť poistnú udalosť z poistenia právnej ochrany?
� vo Wüstenrot poisťovni na non-stop telef. čísle: 02/5788 9955,
resp. e-mailom na: vaspravnik@wuestenrot.sk
� v D.A.S. poisťovni právnej ochrany na non-stop telef. čísle:
02/4910 1010
Kontakty majú možnosť poistení využiť aj pri právnom pora-

denstve.

Záver
Poistná zmluva uzavretá Slovenskou komorou stavebných

inžinierov na poistenie profesijnej zodpovednosti a právnej ochra-
ny je koncipovaná tak, že spĺňa nadštandardné podmienky kry-
tia svojich členov.

Ing. Júliana Vráblová, MBA,
inkasná maklérka, EuroFinancie, s. r. o.,
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3) Pečiatky eviduje Komora. Ak bol inžinier zo Zoznamu
autorizovaných inžinierov vyčiarknutý, pečiatku musí odovzdať
Komore do troch dní od vyčiarknutia.

Zoznam vyčiarnutých členov je zverejnený na webovej stránke
Komory.

� Podľa § 13 Použitie a povaha písomností
1) Dokumenty, projekty, odborné posudky, odhady, dob-

rozdania a iné písomnosti, ktoré sú výsledkom činnosti inžiniera,
sú na úradné účely verejnými listinami, ak je na nich vlastnoručný
podpis pôvodcu a odtlačok jeho autorizačnej pečiatky.

2) Architektonické, konštrukčné a technické riešenia a iné
výsledky duševnej tvorivej činnosti, ktoré obsahujú písomnosti
uvedené v ods. 1, možno použiť iba na účel, na ktorý boli vyhoto-
vené. Na iný účel ich možno použiť iba so súhlasom ich autora
podľa osobitných predpisov (§ 18 Majetkové práva – ods. 2, § 20
Vzťah autorského práva ku vecným právam – ods. 6 a § 40 Licenč-
ná zmluva – zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a prá-
vach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)).

Autorizovaný stavebný inžinier označuje autorizačnou pe-
čiatkou:

a) projektovú dokumentáciu stavby (zmeny stavby), ktorú
stavebník prikladá k žiadosti o stavebné povolenie,

b) dokumentáciu prikladanú k žiadosti o povolenie terén-
nych úprav,

c) dokumentáciu predkladanú stavebníkom v konaní o zme-
ne stavby pred jej dokončením,

d) zmeny, ku ktorým došlo pri realizácii stavby vyznačené so
súhlasom stavebného úradu v dokumentácii overenej staveb-
ným úradom, ktoré stavebník predkladá v kolaudačnom konaní
pri splnení podmienok § 81 ods. 4 stavebného zákona,

e) dokumentáciu nevyhnutných úprav nariadených staveb-
ným úradom podľa § 87 stavebného zákona,

f) časti dokumentácie pre územné plány,
g) statický a dynamický výpočet stavby,
h) správu o prieskume stavby,
i) správu o skúšaní a diagnostike stavby,
j) prehlásenie autorizovanej osoby o zabezpečení odborné-

ho vedenia stavby v tých prípadoch, ak ju bude pre seba usku-
točňovať právnická osoba, alebo fyzická osoba podnikajúca
podľa osobitných predpisov, ktorá nemá stavebné alebo mon-
tážne práce v predmete svojej činnosti,

k) odborné stanoviská a posudky,
l) dokumenty, v ktorých zastupuje investora stavby vo ve-

ciach prípravy a uskutočňovania stavby.

Nedodržanie ustanovení zákona č. 138/1992 Zb. o autori-
zovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov súvisiacich s použitím autorizačnej
pečiatky sa považuje za závažné porušenie povinností ulože-
ných týmto zákonom a môže byť dôvodom na začatie discipli-
nárneho konania pred Disciplinárnou komisiou Slovenskej ko-
mory stavebných inžinierov.

Inžinier nesmie používať pečiatku na iné účely, ako je uve-
dené v Zákone. Predovšetkým nesmie touto pečiatkou označo-
vať napr. obchodnú korešpondenciu a účtovné doklady.

Na účely označovania dokladov, ktoré nie sú výsledkom čin-
nosti inžiniera a nie sú na úradné účely verejnými listinami, napr.
v obchodnom, úradnom a platobnom styku, môže inžinier pou-
žívať tzv. obchodnú pečiatku. V praxi pečiatka najčastejšie ob-
sahuje: obchodné meno firmy (príp. meno používateľa), sídlo
firmy alebo adresu používateľa, predmet podnikania, IČO, DIČ
alebo IČ DPH (ak je používateľ platiteľom DPH), telefónne
číslo a email, fax, prípadne aj webovú stránku používateľa, logo
firmy.

Informácia pre členov

PRÍSTUP K NORMÁM
Z koľkých počítačov sa môžete pripojiť k normám?
Každý užívateľ (člen) má právo mať zaregistrovanú aj 1 zá-

ložnú lokálnu stanicu pod tým istým prihlasovacím menom a na
jedno prihlasovacie meno mať registrované vlastné 2 počítače
(1 „klasickú“ stanicu a 1 stanicu ako „záložnú“).

Za 1 prístup sa považuje poskytnutie noriem výhradne pre 1
pracovnú stanicu, t. j. 1 operačný systém na každej pracovnej
stanici, pričom pracovnou stanicou sa rozumie lokálny počítač,
na ktorom sa priamo otvárajú pdf súbory a ktorý neposkytuje
sieťovú službu súbežného prístupu z viacerých počítačov. Člen
môže prostredníctvom Acrobat reader otvárať stiahnuté súbory
len na svojom lokálnom počítači.

Odblokovanie registrovaného počítača v systéme
Pokiaľ dôjde k zmene hardvéru, programového vybavenia

alebo nastavenia počítača používateľa systému STN-ONLINE,
ktoré vyžaduje nové zaregistrovanie počítača v systéme, postu-
puje užívateľ (člen Komory) takto:

Člen SKSI požiada mailom priamo SÚTN na: shop_pdf@sutn.
gov.sk o odblokovanie svojho registrovaného počítača v systéme.

Administrátor systému STN-ONLINE na strane SÚTN-u po
posúdení oprávnenosti požiadavky uvoľní záznam v systéme.
Člen sa potom prihlási do systému STN-ONLINE na zmenenom
počítači a otvorí príslušný PDF súbor. Takto opätovne zaregis-
truje nový počítač v systéme STN-ONLINE.

Zablokovanie prístupu k normám – vyčiarknutí členovia
SKSI posiela SÚTN-u zoznamy vyčiarknutých členov – autori-

zovaných inžinierov a dobrovoľných členov (DČ – FO), ktorí boli
vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných inžinierov alebo z eviden-
cie DČ na vlastnú žiadosť (priebežne počas celého roka) alebo
z dôvodu neuhradenia členského príspevku v stanovenom termí-
ne, t.j. do 31. januára príslušného roka. Na základe tohto zoznamu
zablokuje SÚTN vyčiarknutým členom prístup k normám.

Tlač noriem
je umožnená len tým užívateľom, ktorý uhradia stanovený

poplatok za možnosť tlače pre príslušný rok. Za prístup s tlačou
sa považuje možnosť jedného jednostranného vytlačenia celej
normy v jednej tlačovej dávke pre 1 prístup.“

Na rok 2011 je stanovený poplatok za tlač noriem (t.j. celej
sprístupnenej skupiny, vrátane doobjednaných skupín) v jednot-
nej výške 35 eur. Tlač noriem si môže každý člen (ASI, DČ – FO)
objednať zaslaním „Záväznej objednávky tlače sprístupnených
a doobjednaných súborov STN vo formáte PDF na rok 2011“
zverejnenej na www.sksi.sk. Tlač je sprístupnená počas celého
kalendárneho roka od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

Doobjednanie ďalších balíkov noriem
Každý užívateľ (člen) si môže prístup (na pozeranie) do ďalšej

skupiny/skupín doobjednať v cene 9 eur za jednu skupinu a 19 eur
za dve skupiny. Doobjednať prístup k ďalším skupinám si môže
každý člen zaslaním „Záväznej objednávky prístupu k ďalším súbo-
rom STN vo formáte PDF na rok 2011 zverejnenej na www.sksi.sk.
Prístup k doobjednaným skupinám noriem trvá počas celého ka-
lendárneho roka od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011.

Problémy v súvislosti s otváraním pdf súborov – STN
V prípade pripájania sa na internet cez centrálny sieťový

terminál
Pri otváraní elektronických súborov technických noriem (pdf

súborov) na stránkach SÚTN – www.sutn.sk sa môže v ojedine-
lých prípadoch vyskytnúť nasledovné hlásenie:

„Presiahli ste limit počítačov stanovený v zmluve alebo vo Va-
šej objednávke.
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The allowed machine count has been exceeded, you cannot
open this document on this machine.“

Toto hlásenie sa môže stať aj v prípade, že sa pokúšate otvá-
rať súbory noriem len z dvoch počítačov, ktoré boli riadne zare-
gistrované, v súlade so zmluvou medzi SÚTN a SKSI – a teda
nedochádza k porušeniu zmluvy pripájaním sa na stránky SÚTN
z tretieho počítača.

Problém vzniká pri pripájaní sa na internet prostredníctvom
sieťového centrálneho terminálu využívajúceho softvér techno-
lógie CITRIX (týka sa to predovšetkým firiem s väčším počtom
pracovníkov pripojených na vnútropodnikovú firemnú sieť). Jadro
problému je v tom, že člen SKSI sa vlastne nepripája zo svojho
počítača, ale zo vzdialeného servera, na ktorom je nainštalova-
ný softvér s veľmi vysokou úrovňou zabezpečenia a každú noc
dochádza k určitej automatickej preinštalácii prihlasovacích
údajov počítačového terminálu a v prípade pripájania sa na strán-
ky www.sutn.sk to softvér servera SÚTN vyhodnocuje ako pripo-
jenie sa z iného počítača, než bol pôvodne zaregistrovaný.

Možný spôsob riešenia:
Problém s prezeraním pdf súborov je možné, v tomto prípa-

de pomerne jednoducho vyriešiť zriadením výnimky pripojenia
člena SKSI na jednu jedinú internetovú stránku www.sutn.sk –
t. j. obchádzaním terminálového serveru, pričom proxy termi-
nálového serveru zostávajú využívané.

V tomto prípade sa člen SKSI napája na internetovú stránku
www.sutn.sk priamo zo svojho počítača prostredníctvom sof-
tvéru Microsoft Internet Explorer, pričom pripojenia na ostatné
internetové stránky zostávajú naďalej len cez centrálny terminál
(pomocou softvéru CITRIX).

Chýbajúce alebo nesprístupnené normy
V rámci balíka noriem (pozri nižšie), ku ktorým máte elektronic-

ký prístup cez SKSI, občas nastane situácia, že niektorá norma sa síce
nachádza v priloženom zozname, avšak nie je prístupná na stránke
www.sutn.sk. V tom prípade zašlite e-mailom informáciu adresova-
nú na Ing. Pavla Rujáka (rujak@zoznam.sk, pavolrujak@gmail.com),
ktorý bol poverený SKSI na spracovanie pripomienok, návrhov na
doplnenie zoznamu technických noriem pre členov.

a) súbor stavebných noriem z tried 01, 72, 73, 74, 75, 83 a 92;
b) súbor noriem z oblasti elektrotechniky z tried 01, 18, 83,

92 a výber z tried 33, 34, 36, 38;
c) súbor noriem z oblasti technického a technologického

vybavenia stavieb z tried 01, 04 (podskupina 65), 05, 06, 07, 10,
12, 13, 14, 19 (podskupina 20), 20, 21, 26, 43, 49, (podskupina
60 až 64), 51, 53, 54, 69, 79 (podskupina 80, 81), 81, 82, 83, 88
(podskupina 00) a 92.

Vaše pripomienky, podnety, návrhy a otázky ohľadne elek-
tronického prístupu k normám a návrhy na doplnenie no-
riem adresujte e-mailom (príp. aj telefonicky) na: Ing. Pavol Ru-
ják, e-mail: rujak@zoznam.sk, pavolrujak@gmail.com, mobil:
0902 089769, 0910 144221, tel.: 046 5190 113.

Upozornenie pre užívateľov – členov SKSI
– najmä zamestnancov
Podľa licenčných podmienok dohodnutých so SÚTN pre prí-

stup registrovaných členov – ide výlučne o fyzické osoby platí:
Každý užívateľ má svoje vlastné prístupové práva k prístupu
k PDF súborom platné po dobu trvania tejto zmluvy a nie je
oprávnený oznamovať, resp. akýmkoľvek spôsobom sprístup-
niť iným osobám“ a taktiež je tým porušený § 6 ods. 9 zákona
č. 264/1999 Z. z.: „Slovenské technické normy vydané na akom-
koľvek nosiči sa môžu rozmnožovať a rozširovať iba so súhla-
som určenej právnickej osoby“ a tou je SÚTN.

Z toho vyplýva, že prístup k normám je umožnený len pre
fyzické osoby a nie pre právnické subjekty, kde tieto fyzické
osoby – zamestnanci pracujú. Upozorňujeme na dodržiavanie
tieto klauzuly o nešírení tretím osobám, nakoľko pri jej porušení
môže byť prístup úplne zablokovaný.

Spracovala: Ing. Mária Olšakovská

HONORÁROVÝ PORIADOK
Informácia o stretnutí predstaviteľov SKSI a rakúskej Spolkovej

komory architektov a inžinierov – konzultantov BAIK

Dňa 4. novembra 2010 sa na Úrade SKSI v Bratislave usku-
točnilo pracovné stretnutie k honorárovému poriadku pre inži-
nierov vo výstavbe.

Na stretnutí sa za slovenskú stranu zúčastnili doc. Vladimír
BENKO (1. podpredseda SKSI), Ing. Anton VYSKOČ (člen Predsta-
venstva SKSI), Ing. Jozef ĎURĎA (člen Predstavenstva SKSI) a Ing.
Ivan Klobušník (UNIKA/ÚEOS – Komercia, a.s.). Rakúsku komoru
BAIK reprezentovali Dipl.-Ing. Josef Robl (bývalý predseda rakúskej
Spolkovej sekcie BAIK pre inžinierov – konzultantov a súčasný
prezident Európskej rady inžinierskych komôr ECEC) a Dipl.-Ing.
Klaus Thürriedl (súčasný predseda rakúskej Spolkovej sekcie BAIK
pre inžinierov – konzultantov).

Po úvodnom privítaní prof. Dušana Majdúcha (predsedu SKSI)
boli prerokované nasledujúce témy:

História cenníkov projektových prác a honorárových
poriadkov na Slovensku
Do roku 1989 bol na Slovensku používaný Cenník projekto-

vých prác a inžinierskych činností vo výstavbe a Vyhláška č.
105/1981 o dokumentácii stavieb. Po obnovení činnosti SKSI
bol v roku 1993 vydaný Návrh honorárového poriadku, a v roku
1995 SKSI vydala Honorárový poriadok. V roku 2002 vydala
SKSI aj publikáciu Obsah, rozsah a skladba projektovej doku-
mentácie stavieb. Po vstupe Slovenska do Európskej únie bol
Honorárový poriadok SKSI v roku 2005 zrušený z dôvodov legis-
latívnych zmien na základe odporúčaní Európskej komisie. V sú-
časnosti sa ako pomôcka pre výpočet odmeny projektanta
najviac využíva „Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností“ Vydavateľstva UNI-
KA. V praxi však rozhoduje akceptovanie ponukovej ceny objed-
návateľom, ktorá býva niekedy výrazne nižšia ako cena uvádza-
ná týmto sadzobníkom.

Súčasný stav v oceňovaní služieb na Slovensku s ohľadom
na zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu
Tento zákon upravuje práva a povinnosti poskytovateľov slu-

žieb (službou sa rozumie samostatná zárobková činnosť aj v ob-
lasti slobodných povolaní).

Paragraf 6 zákona hovorí o informačných povinnostiach po-
skytovateľov služby, podľa ktorého je poskytovateľ služby pred
poskytnutím služby okrem iného povinný zrozumiteľne a jedno-
značne informovať príjemcu služby o cene služby alebo odme-
ne, ak je cena určená vopred. Ak bude cena stanovená po po-
skytnutí služby a charakter služby neumožňuje stanoviť cenu ale-
bo odmenu vopred, tak poskytovateľ informuje príjemcu služby
o spôsobe výpočtu alebo spôsobe určenia ceny alebo odmeny.
Ďalej tiež informuje o základnom popise služby, ak to nie je
zrejmé. Tieto údaje je poskytovateľ služby povinný sprístupniť
prostredníctvom informácií dostupných v mieste poskytovania
služby, alebo v mieste uzatvárania zmluvy, prípadne prostred-
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níctvom informačných dokumentov, ktoré obsahujú podrobný
popis poskytovanej služby alebo údajov na internetovej stránke
poskytovateľa služby.

Článok VIII. zákona č. 136/2010 Z. z. mení a dopĺňa aj zákon
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Konkrétne
dopĺňa práva a povinnosti architektov a inžinierov v slobodnom
povolaní o nový § 9a, v ktorom sa píše o povinnosti zverejniť
v informačných materiáloch okrem iného internetovú doménu Ko-
mory, na ktorej možno nahliadnuť do etického kódexu a do meto-
dického odporúčania na výpočet odmeny.

Z hore uvedeného vyplýva pre Komoru povinnosť vypraco-
vať a uverejniť metodické odporúčanie na výpočet odmeny pro-
jektantov a uverejniť ho na svojej internetovej stránke. Pochopi-
teľným dodatkom k tomuto je podrobný popis obsahu projektu
podľa jednotlivých stupňov a druhov projektov.

História cenníkov projektových prác a honorárových
poriadkov v Rakúsku
Najstarší známy honorárový poriadok v Rakúsku je z roku

1928. Po roku 1990 nastali zmeny v platnom honorárovom po-
riadku a došlo k zníženiu cien o 7,5 %. Na podnet rakúskeho
protimonopolného úradu (Kartelrecht), nemôže od roku 2006
rakúska komora vydávať honorárové poriadky.

Súčasný stav v oceňovaní služieb v Rakúsku
Rozsah výkonov (Leistungsbild) a rozdelenie na projektové

fázy sa v terajšej praxi naďalej používa podľa pôvodných predpi-
sov. Ceny pri verejných, ale aj súkromných projektoch sa (neofi-
ciálne) určujú približne podľa starého honorárového poriadku.
Reakciou rakúskej komory na zrušenie honorárového poriadku
bol takzvaný „modulárny koncept“, ktorý pozostáva z troch
modulov:

� Modul 1 obsahuje popis cieľov a úloh jednotlivých
inžinierskych oblastí a predkladá rozsah výkonov.
Tento modul spracovala rakúska komora BAIK
� Modul 2: Na základe mnohých referenčných projektov sa
odhadli náklady na jednotlivé inžinierske výkony so
zohľadnením rôznych parametrov, ako je veľkosť stavby
a obťažnosť. Tento modul pre niektoré oblasti (mostné
stavby a vodné stavby) spracovali a publikovali nezávislé
inštitúcie – univerzity a výskumné ústavy v spolupráci
so zástupcami veľkých investorov (ASFINAG, ÖBB),
stavebných dodávateľských firiem, ako aj zástupcov úradu
pre verejné obstarávanie a protimonopolného úradu.
� Modul 3 obsahuje spôsob výpočtu hodinovej sadzby pre
individuálnych projektantov aj pre projekčné skupiny
so zohľadnením nákladov – povinné platby do fondov,
náklady na kancelárie so zohľadnením regionálnych
rozdielov a podobne. Existuje program, ktorý je k dispozícii
členom rakúskej komory a nachádza sa na ich webovej stránke.

Odporúčanie Deklarácie zo 17. stretnutia inžinierskych
komôr a organizácií krajín V4
Na základe dohody na 17. zasadnutí inžinierskych komôr a or-

ganizácií krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. – 10. októbra
2010 v Zuberci, SKSI informovala o návrhu na vytvorenie Stálej
komisie ECEC pre honorárový poriadok s cieľom zasadiť sa o práv-
ne záväzné používanie minimálnych cien v oblasti projektovania
v Európe. Tento návrh bol zaslaný ECEC pred Valným zhromažde-
ním ECEC, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. novembra 2011 v Slovin-
sku (bližšie informácie nájdete v článku „Informácia zo zasadnutia
Valného zhromaždenia ECEC“).

Súčasné aktivity SKSI v tejto oblasti
SKSI v spolupráci s UNIKOU vyvýja v súčasnosti iniciatívy na

vypracovanie metodického odporúčania na výpočet odmeny
(v súlade s vyššie uvedenými zmenami v zákone č. 138/1992
Zb. v znení neskorších predpisov), ktoré bude po dokončení
zverejnené na webových stránkach Komory www.sksi.sk.

V niektorých členských krajinách EÚ (Nemecko, Bulharsko,
Grécko) sú dokonca v súlade s európskou legislatívou uvádzané

minimálne a maximálne honoráre za projekčné a inžinierske prá-
ce pre niektoré definované typy stavieb.

Doc. Benko sa na Valnom zhromaždení ECEC dohodol s pred-
staviteľmi ostatných členských organizácií ECEC, že vo februári
– marci 2011 sa na Slovensku zorganizuje okrúhly diskusný stôl
na tému „Honorárové poriadky v krajinách EÚ“ za účasti odbor-
níkov z krajín, v ktorých sú honorárové poriadky v určitej právnej
forme definované. Na základe vyhodnotenia výsledkov sa vý-
konný výbor ECEC dohodne o prípadnom spoločnom postupe
pri definovaní legislatívnych krokov pre presadzovanie minimál-
nych odporúčaných honorárov v krajinách, ktoré sú členmi ECEC.

Spracovali: Ing. Anton Vyskoč, doc. Vladimír Benko
Úpravy: Mgr. Diana Krížová

Informácia
o konaní Valného zhromaždenia Európskej rady
stavebných inžinierov ECEC
a 10. dňa inžinierov v Slovinsku

V dňoch 18. – 20. novembra 2010 sa v Ljubljane, Slovinsku,
uskutočnilo Valné zhromaždenie Európskej rady inžinierskych
komôr (ECEC – European Council of Engineers Chambers;
www.ecec.net). Sprievodnou udalosťou bol 10. Deň inžinierov,
ktorý organizovala Inžinierska komora Slovinska (www.izs.si)
dňa 18. 11. 2010. Na oboch podujatiach bola SKSI reprezento-
vaná doc. Vladimírom BENKOM, 1. podpredsedom SKSI.

10. Deň inžinierov: Budúcnosť oblasti stavebníctva
v Slovinsku
10. Deň inžinierov sa zaoberal súčasnými stavebnými trendmi

v Európe a vo svete najmä v oblasti budov, mostov a tunelov.
Budúcnosť stavebníctva v Slovinsku bola hlavnou témou okrúh-
leho stola, v rámci ktorého domáci i zahraniční predstavitelia
diskutovali o súčasnom stave stavebníctva v podmienkach pre-
hlbovania ekonomickej krízy a potreby vytvorenia novej vízie
udržateľnej výstavby, ktorá by mala byť nielen priateľská voči
životnému prostrediu a užívateľom, ale aj ekonomicky opod-
statnená a realizovateľná. Na záver dňa boli vybraným členom
Inžinierskej komory Slovinska udelené ocenenia komory za inži-
nierske počiny za posledný rok.

Valné zhromaždenie Európskej rady inžinierskych komôr
– ECEC
Na Valnom zhromaždení ECEC boli okrem iného prerokova-

né nasledujúce témy:
� Návrh inžinierskych komôr krajín V-4 na vytvorenie
Stálej komisie pre honorárový poriadok
Na základe dohody na 17. zasadnutí inžinierskych komôr a or-

ganizácií krajín V4, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. – 10. októbra
2010 v Zuberci, doc. Benko predložil návrh na vytvorenie Stálej
komisie ECEC pre honorárový poriadok s cieľom zasadiť sa o práv-
ne záväzné používanie minimálnych cien v oblasti projektovania
v Európe. Výkonná rada ECEC navrhla v Bratislave (vo februári/
marci 2011) zorganizovať okrúhly diskusný stôl na tému Skúse-
nosti v oblasti honorárového poriadku v Európe, na ktorom sa
zúčastnia odborníci z krajín EÚ, kde je honorárový poriadok
oficiálne zaužívaný (Nemecko, Bulharsko, Grécko, ...). Toto podu-
jatie sa uskutoční v rámci zasadnutia Výkonnej rady ECEC.

� Revízia Smernice EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií
– otázka spoločného postupu pre inžinierov ECEC
Smernica EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií je v súčas-

nosti v štádiu revízie a pravdepodobne v roku 2012 bude schvá-
lené jej revidované znenie. ECEC sa preto pokúsi presadiť zmeny
v revidovanej smernici, týkajúce sa zníženia počtu členských
štátov, u ktorých bude potrebné získať informácie o rozdieloch
v požiadavkách na uznanie odbornej kvalifikácie na vytvorenie
spoločnej platformy pre uznávanie odbornej kvalifikácie inžinie-

Zo zahraničia
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rov. Cieľom spoločnej platformy je zjednodušenie mobility ob-
čanov v EÚ a uznávania kvalifikácie jednej profesie. ECEC taktiež
navrhlo, aby štandardom pre uznanie kvalifikácie inžiniera bolo
4- alebo 5-ročné magisterské vysokoškolské štúdium stavebné-
ho zamerania a minimálne 5-ročná odborná prax po ukončení VŠ
štúdia.

� Členské poplatky ECEC na rok 2011
Doc. Benko navrhol prehodnotiť výšku členských poplatkov

ECEC, nakoľko systém vypočítavania výšky členského navrhnu-
tý v roku 2003 sa po rozšírení počtu členov a návrhu zvýšenia
rozpočtu ukazuje ako značne nespravodlivý voči malým kraji-
nám. Valné zhromaždenie ECEC vzalo na vedomie pripomienky
k rozpočtu ECEC na rok 2011 a výkonná rada ECEC sa návrhom
doc. Benka bude zaoberať. SKSI zašle nový návrh na výpočet
členského ECEC do marca 2011.

� Kódex kvality ECEC
Valné zhromaždenie ECEC prijalo Kódex kvality európskych

autorizovaných inžinierov, ktorý vypracovalo v zmysle Smerni-
ce EÚ o službách na vnútornom trhu. SKSI má tento Kódex imple-
mentovať do svojich vnútorných poriadkov a do národného práv-
neho systému (v rámci platných právnych predpisov SR) a garan-
tovať dozor nad dodržiavaním tohto kódexu svojimi členmi.

� Aktivity ECEC v roku 2010
Josef Robl, prezident ECEC, informoval o aktivitách ECEC za

posledné obdobie. ECEC sa snaží aktívne reagovať na činnosti
Európskej komisie (EK), a to konkrétne vyvolávaním stretnutí
s predstaviteľmi EK a prípravou stanovísk v ECEC najmä v oblas-
ti verejného obstarávania, iniciatívy „Small Busines Act“ pre zvý-
šenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na
jednotnom trhu EÚ a uznávania odbornej kvalifikácie inžinierov.
Pre všetky tieto oblasti vytvorila ECEC pracovné komisie, zlože-
né zo zástupcov svojich členských organizácií. ECEC má „kon-
taktnú“ kanceláriu v Bruseli, cez ktorú sa snaží vplývať na Európ-
sku komisiu a Európsky parlament v prospech európskych inžinie-
rov. Okrem kódexu kvality pripravila ECEC aj „Code of Professio-
nal Conduct“ (Kódex profesného správania sa / etický kódex).

� Noví členovia ECEC
Valné zhromaždenie ECEC na záver schválilo nových členov

– Vedeckú a technickú komoru Cypru (ETEK – Cyprus Scientific
and Technical Chamber) a Inžiniersku komoru FYROM – Bývalej
juhoslovanskej republiky Macedónska.

Nasledujúce Valné zhromaždenie ECEC sa uskutoční v no-
vembri 2011 v Bruseli, Belgicku. V rámci tohto zasadnutia plánu-
je ECEC zorganizovať v spolupráci s Európskou radou staveb-
ných inžinierov (ECCE) Európsky Inžiniersky deň, na ktorý budú
pozvaní najvyšší predstavitelia inštitúcií EÚ.

Spracovali: doc. Vladimír Benko, Mgr. Diana Krížová

Informácia
o Dni inžinierskej komory Saska 2010

Doc. Štefan Kolcun (podpredseda SKSI) a Ing. Jozef Živner
(člen Komisie pre zahraničné vzťahy SKSI) sa za SKSI zúčastnili
na Dni Inžinierskej komory Saska 2010 („Ingenieurkammertag
Sachsen 2010“), ktorý sa konal dňa 10. novembra 2010 v Drážďa-
noch, Nemecku. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou Svena
Morloka, saského ministra hospodárstva, práce a dopravy, v Con-
gress Centrum Dresden.

Po oficiálnom otvorení podujatia a prednesení správy Dr. Ing.
Arne Kolbmuellera, prezidenta Inžinierskej komory Saska, o do-
terajšej činnosti komory, pozdravili prítomných aj Michael
Kretschmer, generálny sekretár strany CDU a Joern Marx, staros-
ta Drážďan.

V kongresovom centre sa následne uskutočnilo diskusné fó-
rum, ktorého sa zúčastnili odborníci z oblasti hospodárstva,
bankovníctva, dopravy, ako aj zástupcovia Technickej univerzity
Dresden, aby diskutovali o súčasných problémoch a nasledujúcich
horizontoch vývoja po svetovej kríze. Celé diskusné fórum vie-
dla Angela Elis, nemecká televízna moderátorka.

V rámci inžinierskeho dňa sa uskutočnili aj voľby do zastúpe-
nia členov pre voľby do najvyšších orgánov komory. Počas sčíta-
vania hlasov do zastúpenia poradných inžinierov a zastúpenia
dobrovoľných inžinierov boli prednesené tri prednášky.

Prvá prednáška sa týkala subvenčnej politiky medzi demo-
grafiou a štátnou zadĺženosťou. V druhej prednáške vystúpil prof.
Dr. Ing. Antonio Hurtago, španielsky expert pre „Zmiešanú ener-
giu“ pôsobiaci v Nemecku. V tretej prednáške prof. Dr. Alexan-
der Michaelis, odborník na keramické technológie, informoval
o nových technológiách pri inovácii mobilných konceptov pre
superkondenzátory a batérie pre elektromobilitu.

Večer boli zverejnené výsledky volieb a zároveň ukončené
zasadnutie saskej komory. Voľby členov Predstavenstva Inžinier-
skej komory Saska sa uskutočnia v januári 2011. Vo večerných
hodinách pokračovali rokovania so zástupcami Inžinierskej ko-
mory Saska o budúcich projektov na úrovni komôr, resp. o prí-
prave prípadného stretnutia ministrov Saska a Slovenska pre
oblasť dopravy.

Na podujatí Inžinierskej komory Saska sa okrem zástupcov
SKSI zúčastnili aj Thomas Noebel, zástupca nemeckej federálnej
inžinierskej komory BingK (Bundesingenieurkammer) a predsta-
vitelia Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků ve
výstavbě ČKAIT, predstavitelia Poľskej komory stavebných inži-
nierov PIIB.

Spracoval: Ing. Jozef Živner
Úpravy: Mgr. Diana Krížová

Predbežná pozvánka SKSI

na

Panelovú diskusiu

KVALITA PROJEKTOVÝCH
A INŽINIERSKYCH PRÁC

A ICH HONOROVANIE V EURÓPE
marec 2011, Bratislava

Bližšie informácie budú zverejnené na www.sksi.sk
pred 22.12.2010.
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Názov banky                                    PRÍKAZ NA ÚHRADUPRÍKAZ NA ÚHRADUPRÍKAZ NA ÚHRADUPRÍKAZ NA ÚHRADUPRÍKAZ NA ÚHRADU

pobočke................................................................ splatný dňa .............................
zúčtujte

na ťarchu účtu smer, kód banky

v prospech účtu smer, kód banky sumu variabilný konštantný špecifický

     Mena   Symboly platby

66039820660398206603982066039820660398201111122222 11111111111111111111 05580558055805580558 03000300030003000300

doplňujúci údaj banky údaje pre vnútornú potrebu príkazcu

heslo:

ČlensČlensČlensČlensČlenský príský príský príský príský príspepepepepevvvvvok 20ok 20ok 20ok 20ok 201111111111

V .............................................................. dňa .....................................................   .....................................................................................................................
pečiatka a podpisy príkazcu

VARIABILNÝ SYMBOL
– autorizovaní inžinieri (prvé 4-číslie z autorizačnej pečiatky
– dobrovoľní členovia (rodné číslo)
– právnická osoba (IČO)
TERMÍN SPLATNOSTI členského príspevku na rok 2011 je 31. JANUÁRA 2011!

!!! POISTENIE na rok 2011 !!!
Informácie o poistení pre členov na rok 2011 budú zverejnené

na webovej stránke www.sksi.sk v druhej polovici decembra 2010.
Splatnosť poistného je do 31. marca 2011. Poistenie členov, ktorí využili poistenie

na rok 2010 prostredníctvom SKSI, končí až 15. januára 2011!
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TERMÍN SPLATERMÍN SPLATERMÍN SPLATERMÍN SPLATERMÍN SPLATNOSTNOSTNOSTNOSTNOSTI TI TI TI TI členského príspevku na r na r na r na r na rok 20ok 20ok 20ok 20ok 20111111 je 31 je 31 je 31 je 31 je 311111. J. J. J. J. JANUÁR 20ANUÁR 20ANUÁR 20ANUÁR 20ANUÁR 20111111!1!1!1!1!

� Základný členský príspevok autorizovaného stavebného inžiniera (variabilný symbol: registračné číslo z autorizačnej pečiatky – prvé 4-číslie) a dobro-
voľného člena SKSI (variabilný symbol: rodné číslo) je 100 EUR. Poznámka: V sume 100 EUR je už zahrnutý poplatok za normy – nie je potrebné platiť ho zvlášť.
� Autorizovaný inžinier hradí aj ďalší príspevok vo výške 0,01 % zo základu dane z činnosti inžiniera za predchádzajúce zdaňovacie obdobie so zaokrúhlením
smerom nadol na celé euro (hradí ho len ak vychádza viac ako 3 EUR) (variabilný symbol: registračné číslo z autorizačnej pečiatky – prvé 4-číslie).
� Základný členský príspevok autorizovaného inžiniera (variabilný symbol: registračné číslo z autorizačnej pečiatky – prvé 4-číslie) a dobrovoľné-
ho člena (variabilný symbol: rodné číslo), ktorí poberajú starobný dôchodok je 33 EUR.
� Základný členský príspevok autorizovaného inžiniera (variabilný symbol: registračné číslo z autorizačnej pečiatky – prvé 4-číslie) a dobrovoľného člena
(variabilný symbol: rodné číslo) nad 70 rokov, člena, ktorý poberá invalidný dôchodok, člena na materskej dovolenke, člena – študenta je 11 EUR.
� Základný členský príspevok autorizovaného inžiniera zamestnaného vo firme, ktorá je členom SKSI a má v predmete činnosti projektovanie je
34 EUR (variabilný symbol: registračné číslo z autorizačnej pečiatky – prvé 4-číslie).
� Základný členský príspevok právnickej osoby – firma, ktorá je členom SKSI a má v predmete činnosti projektovanie je 66 EUR za každého
autorizovaného inžiniera – zamestnanca (variabilný symbol: IČO firmy).
� Základný príspevok dobrovoľného člena, ktorý je zamestnaný vo firme, ktorá je členom SKSI a nemá v predmete činnosti projektovanie je 34 EUR
(variabilný symbol: rodné číslo).
� Základný členský príspevok právnickej osoby – firma, ktorá je členom SKSI a nemá v predmete činnosti projektovanieje 232 EUR (variabilný
symbol: IČO firmy).

Právnické osoby (členov SKSI) si dovoľujeme požiadať, aby po úhrade členského za svojich zamestnancov zaslali (fax: 02/5244 4093 alebo e-mail:
slabejova@sksi.sk) aj zoznam všetkých zamestnancov (max. 5 osôb), za ktorých bolo uhradené členské, kvôli identifikácii platby, nakoľko nie všetci
zamestnanci a zamestnávatelia nahlasujú zmeny údajov (zamestnávateľa) vyplývajúce zo zákona. Ďakujeme za pochopenie.

� Bankové spojenie: UniCredit Bank, a. s., Krížna č. 50, Bratislava � Názov účtu: Slovenská komora stavebných inžinierov, Mýtna 29, 810 05 Bratislava
� Číslo účtu: 66 03 98 20 12/1111 � Konštantný symbol: 0558 � Špecifický symbol: 0300
� IČO: 3077 9022 � DIČ: 2020809692
� Variabilný symbol: – autorizovaní inžinieri (prvé 4-číslie z autor. pečiatky)

– dobrovoľní členovia (rodné číslo)
– právnická osoba (IČO)

� IBAN: SK29 1111 0000 0066 0398 2012 � BIC: UNCRSKBX

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY SKSIČLENSKÉ PRÍSPEVKY SKSIČLENSKÉ PRÍSPEVKY SKSIČLENSKÉ PRÍSPEVKY SKSIČLENSKÉ PRÍSPEVKY SKSI     na rok 20na rok 20na rok 20na rok 20na rok 201111111111

Podľa § 41 ods. 2 zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a článku 8 Štatútu SKSI:
� Členovia Komory sú povinní prispievať na činnosť orgánov Komory. Jednotný základný príspevok platia všetci členovia Komory do 31. januára
príslušného roku. Povinní členovia autorizovaní inžinieri platia aj ďalší príspevok do 30. júna príslušného roku.
� Výšku zápisného, základného a ďalšieho príspevku určí Valné zhromaždenie. Čestný člen je oslobodený od platenia príspevkov.
� Základný a ďalší príspevok môže na odôvodnený písomný návrh člena Predstavenstvo Komory znížiť, odpustiť alebo povoliť splatenie v splátkach,
ak navrhovateľ preukázal sociálnu núdzu spôsobenú dlhodobou pracovnou neschopnosťou alebo iný obdobný vážny dôvod. Nedostatok práce,
platobná neschopnosť a iná obdobná podnikateľská nespôsobilosť, ani nezamestnanosť nie je dôvodom na zníženie alebo odpustenie základného
a ďalšieho príspevku alebo na povolenie jeho platenia v splátkach.
� Ak sa člen omešká so zaplatením príspevku na činnosť orgánov Komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatí ho ani do jedného mesiaca po tom,
čo ho na to Komora písomne vyzvala spolu s poučením o následkoch nezaplatenia, bude vyčiarknutý zo zoznamu alebo z evidencie dobrovoľných členov.
� Člen, ktorý bol vyčiarknutý zo zoznamu autorizovaných inžinierov alebo z evidencie DČ na vlastnú žiadosť (priebežne počas celého roka) alebo
z dôvodu neuhradenia členského príspevku v stanovenom termíne, t.j. do 31. januára príslušného roka, bude mať zablokovaný SÚTN-om prístup k normám.

!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!! !!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!!!! Upozornenie pre členov SKSI !!!

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
PODACÍ LÍSTOK

PODACIE ZNAKY
KÓD SLUŽBY

SADZBA
KÓD PROD.

SUMA

ČÍSLO ÚČTU

KÓD BANKY

VARIABILNÝ SYMBOL

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT

ODOSIELATEĽ

POD.ČÍS.

OKR. PEČ.

POD. ČÍS.

PODACIE ZNAKY
SUMA SLOVOM

ADRESÁT

K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

ŠPECIFICKÝ SYMBOL

SPRÁVA PRE ADRESÁTA

ODOSIELATEĽ (VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM)
EUR Cent

EUR Cent

MENO

PRIEZVISKO

ULICA/OBEC

ČÍSLO

PODÁVACIA POŠTA

PSČ

ČÍTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE

POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
RSUMA EUR cent

PREDČÍSLIE ÚČTU ČÍSLO ÚČTU

KÓD BANKY KONŠT. SYMBOL VARIABILNÝ SYMBOL

K. SL. K. PROD.

00 38
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6603982012

1111

Slovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierov

Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29

PPPPP.O.O.O.O.O.BO.BO.BO.BO.BOX 10X 10X 10X 10X 10

810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15

3  1  2  4  8  6  9  2

Slovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierovSlovenská komora stavebných inžinierov
Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29Mýtna 29
PPPPP.O.O.O.O.O.BO.BO.BO.BO.BOX 10X 10X 10X 10X 10
810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15810 05 Bratislava 15

 0  3  0  0
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