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Konferencia mladých výskumníkov 
„KOMVY 2014“: VODA A 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
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Odborný seminár:  NAVRHUJEME 
A STAVIAME BUDOVY 
S TAKMER NULOVOU 
POTREBOU, II. CYKLUS. 
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Tematický zájazd: STARÁ 
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NÁŠ ZÁKON JE PO VNÚTROREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ: 

Novela zákona 138/1992 sa chystá do porady vedenia ministra 

Návrh novely zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch je po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní, o čom prostredníctvom mailovej 
správy informoval SKSI generálny riaditeľ sekcie výstavby Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR Tibor Németh. „Pripomienky v rámci vnútrorezortného pripomienkovania 
boli len obyčajné, najmä upozornenia na gramatické chyby, resp. legislatívno-technické,“ upozornil 
v maile Németh a dodal, že novela zákona je pripravená na predloženie do porady vedenia ministra 
pravdepodobne koncom augusta alebo začiatkom septembra 2014. 

Podľa vyjadrenia Németha bol návrh novely spracovaný na základe aprílového stretnutia 
ministerstva, našej Komory a Slovenskej komory architektov a následného písomného 
pripomienkovania. „Naše pripomienky sme na ministerstvo naposledy zaslali 30. apríla a 9. mája, 
z ktorých niektoré boli akceptované, niektoré však nie. Ministerstvo v novele zmenilo znenie 
paragrafov 4 a 5. Kategórie autorizácie by po novom mala určiť Komora, a v zákone bude definovaný 
len obsah povolania inžinier,“ povedala riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

V rámci legislatívnych procesov sa Komora aktuálne zapája aj do medzirezortného pripomienkového 
konania nového stavebného zákona, ktoré bude ukončené 18. augusta.                                               red. 

STAVEBNÉ FAKULTY SLOVENSKÝCH UNIVERZÍT PRIPRAVUJÚ INŽINIEROV PRE PRAX: 

Absolventi si nevedia nájsť prácu v odbore 
Absolventi stavebných fakúlt 
vysokých škôl na Slovensku majú 
problém nájsť uplatnenie v 
odbore, ktorý v posledných 
rokoch z dôvodu krízy znižoval 
počty zamestnancov. Mnohí sú 
preto nútení zamestnať sa mimo 
stavebníctva. TASR to potvrdil 
riaditeľ analytickej spoločnosti 
CEEC Research Jiří Vacek. 
Absolventov fakúlt tohto 
zamerania je podľa neho v 
súčasnosti prebytok. "Firmy 
denne dostávajú niekoľko životopisov od študentov posledných ročníkov alebo čerstvých 
absolventov, ale aktuálne im nemajú čo ponúknuť, čo absolventov frustruje a neumožňuje im ani 
získať prax, ktorá sa pre prijatie často vyžaduje," priblížil Vacek.  

Tento trend pripúšťa aj predseda SKSI Vladimír Benko. "Dopyt po absolventoch vysokých škôl závisí 
od aktuálnej situácie na trhu. V čase stavebného boomu na Slovensku sme pociťovali nedostatok 
projektantov a dnes, v čase krízy, pociťujeme u nás aj pretlak pracovníkov v stavebníctve 
prichádzajúcich zo zahraničia," povedal pre TASR. 

Stavebníctvo je na Slovensku možné študovať na troch vysokých školách v Bratislave, Košiciach a Žiline. 
Počet uchádzačov o štúdium podľa prodekana pre vzdelávanie Petra Makýša zo Stavebnej fakulty STU v 
Bratislave v posledných rokoch mierne klesá. Z približne 2500 študentov 1. stupeň ročne ukončí asi 60 % 
absolventov a zo zhruba 1150 študentov 2. stupňa štúdium úspešne absolvuje v priemere 90 %. "Vysoké 
školy sa v rámci svojich možností snažia pripravovať absolventov pre prax. Presadzujeme, aby kvalita bola 
pred kritériom kvantity a nízkej ceny, čím znížime riziko zlyhania stavieb, ako sa stalo v Kurimanoch," 
zdôraznil Benko. Dodal, že pozitívne riešenie v oblasti zabezpečenia kontroly kvality projektov a 
zhotovovania stavieb naznačuje pripravovaný stavebný zákon.                                                      Zdroj: TASR                                                                                                                                                          

 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 12. augusta. 

ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKSI 2014 nájdete v členskej zóne našej webovej stránky. 
 

Absolventi Stavebnej fakulty  STU v Bratislave 2014.                                        Foto: STU 
BA                                                                               
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