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ZÁKON 138/1992 PO VNÚTROREZORTNOM PRIPOMIENKOVOM KONANÍ: 

Komore by sa mali rozšíriť právomoci 
Rozšírenie niektorých kompetencií komory a  ďalšie zmeny pre komoru aj autorizované osoby by mala 
priniesť novela zákona 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ich zapracovalo do návrhu, ktorý je 
po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní a čaká na predloženie do porady vedenia ministra.  

Kategorizáciu autorizovaných osôb určí SKSI 
Zásadná zmena, ktorá sa vyskytla v ostatnom návrhu novely 
našej 138-čky, je vynechanie kategórií autorizácie zo zákona. 
Podľa návrhu novely prechádza právomoc kategorizácie 
povolania autorizovaných osôb na komoru. „Na základe 
požiadaviek vzdelania a odbornej praxe bude určovať  
kategorizáciu inžinierov pre druhy stavieb SKSI a zákon súčasne 
ukladá komore povinnosť zverejňovať túto kategorizáciu na 
svojej webovej stránke,“ priblížil nové znenie bodu 2 paragrafu 5 
predseda Vladimír Benko, ktorý už dnes vie potvrdiť, že komora 

rozšíri súčasné kategórie autorizovaných osôb o kontrolného statika, stavebnotechnický dozor 
a inžiniera pre vedenie uskutočňovania stavieb. Kategórie autorizácie teda nebudú striktne 
vymenované v zákone, ale ostane na SKSI rozhodnúť o ich členení. 

Komora bude osvedčenia odbornej spôsobilosti aj odnímať 
Aby mohla komora pri rôznych porušeniach či nesplnení podmienok držby osvedčení osvedčenia 
legálne odnímať, bolo nutné do zákona túto kompetenciu doplniť. Do § 31 tak ministerstvo dopravy 
vložilo aj odsek 6, podľa ktorého  „Ak osoba s osvedčením o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 
podľa odseku 2 písm. j) prestala spĺňať predpoklady podľa § 15 ods. 1 alebo neuspela pri preskúšaní 
podľa § 23a ods. 4, Slovenská komora stavebných inžinierov jej odníme osvedčenie a vyčiarkne ju z 
evidencie podľa odseku 1 písm. k). Odo dňa vyčiarknutia z evidencie je osvedčenie o vykonaní skúšky 
odbornej spôsobilosti neplatné.“ 

Osvedčenia technikov zostávajú v platnosti 
Návrh novely poteší odborne spôsobilé osoby, ktoré získali odbornú spôsobilosť na projektovanie ešte 
podľa starého zákona 136/1995. Ide o stredoškolsky vzdelaných technikov, ktorí neprojektujú 
s pečiatkou, ale na základe osvedčenia. Podľa § 43c ich osvedčenia zostávajú aj naďalej v platnosti. 
Podľa slov riaditeľky Úradu SKSI Diany Krížovej bolo otázne či sa na tieto osoby v zákone nezabudne 
a osvedčenia im ostanú na dožitie, alebo nebudú môcť ďalej vykonávať svoju činnosť. 

Členovia budú rozhodovať o zriadení volených orgánov SKSI 
Valné zhromaždenie bude môcť zriadiť 
aj iné komisie a rady. V dnešnom zákone 
je definovaných päť orgánov SKSI – 
valné zhromaždenie, regionálne 
združenia, predstavenstvo, autorizačná 
komisia a disciplinárna komisia. 
„V našich pripomienkach sme navrhli 
kompetenciu valnému zhromaždeniu 
ustanoviť iné volené orgány. 
Ministerstvo náš návrh upravilo a podľa 
novely môže valné zhromaždenie zriadiť aj iné stále alebo dočasné komisie, rady alebo inak označené 
orgány a v štatúte ustanoviť ich postavenie, zloženie a úlohy,“ tlmočila návrh novely riaditeľka úradu 
Diana Krížová.  

Návrh novely zákona 138/1992 je zverejnený na stránkach komory. „Vzhľadom na viaceré ohlasy 
členov a reakcie k zaslanému zneniu novely zákona sme požiadali  predsedov slovenských odborných 
sekcií a predsedov výborov regionálnych združení o zaslanie konkrétnych pripomienok a návrhov 
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Najbližšie podujatia: 

Konferencia BEFFA 2014: 
INOVATÍVNE MATERIÁLY 
PRE STAVEBNÍCTVO 
3. september 2014, Žilina 

Odborno-prezentačný seminár: 
NOSNÉ PRVKY PODĽA 
PLATNÝCH EN 
8. september 2014, Žilina 

Členská schôdza: ODBORNEJ 
SEKCIE ELEKTROTECHNICKÉ 
ZARIADENIA STAVIEB 
S PREZENTÁCIOU FIRMY KOPOS  
9. september 2014, Banská 
Bystrica 

19. medzinárodný veľtrh 
zabezpečovacej techniky: 
SECURITY BRATISLAVA 
10. – 12. september 2014, 
Bratislava 

Konferencia mladých výskumníkov 
„KOMVY 2014“: VODA A 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
17. – 19. september 2014, Bojnice 

Tematický zájazd: STARÁ 
A NOVÁ VÝSTAVBA V ČECHÁCH 
22. – 27. september 2014, 
Slovensko, Morava, Česko 

Odborná prednáška:  NOVÁ 
KONCEPCIA OCEĽOVÝCH 
VLÁKIEN DRAMIX 4D, 5D 
24. september 2014, Banská 
Bystrica 

16. konferencia: ZAKLADANIE 
STAVIEB 2014 
7. – 9. október 2014, Stará Lesná 

22. konferencia: HYDROIZOLÁCIE 
MOSTOV, TUNELOV A INÝCH 
OBJEKTOV INŽINIERSKYCH 
STAVIEB 
5. – 7. november 2014, 
Podbanské 

XIX. seminár Ivana Poliačka: 
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
20. – 21. november 2014, 
Bratislava 
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spracovaných v paragrafovom znení. Naši členovia sa so svojimi pripomienkami k návrhu novely, môžu 
do 28. augusta obrátiť priamo na nich,“ ukončila riaditeľka Úradu SKSI.                                                         red. 

ÚRAD SA PRIPOMÍNA MAILOVOU VÝZVOU : 

Využite možnosť na dodatočnú úhradu členského za rok 2014 

Pozabudnutie, nedorozumenie či komunikačný šum sú podľa ekonomického oddelenia Úradu SKSI 
najčastejšie dôvody, prečo sa v evidencii platieb členských poplatkov zistili pri niektorých členoch 
nedoplatky. S cieľom pripomenúť svojim členom úhradu základného členského príspevku ešte za rok 
2014 zasiela komora v dnešných dňoch výzvy na zaplatenie nedoplatku.  

„Viacerí členovia sa ospravedlňujú, že na úhradu členského zabudli alebo vznikla v ich učtárni 
komunikačná chyba. Občas sa stane, že člen uhradí členské na zlý účet, platba sa mu vráti 
a automaticky ho náš systém vyhodnotí ako neplatiča. Preto apelujeme na našich autorizovaných aj 
dobrovoľných členov, aby sa uistili, že svoje členské majú uhradené,“ informoval ekonóm SKSI Ján 
Fukas. Základný členský príspevok vo výške 125 eur (v ktorom je zahrnutý aj príspevok na prístup 
k normám) schválili členovia na minuloročnom zasadnutí valného zhromaždenia v Košiciach. 

Vyzývať členov na úhradu členského budeme aj elektronicky 
V týchto dňoch rozposlal úrad mailom prvé výzvy ako pripomienku autorizovaným inžinierom s tým, 
aby vyrovnali nedoplatky do 25. septembra 2014. „Komora podľa zákona vyčiarkne zo Zoznamu 
autorizovaných inžinierov tých, ktorí nezaplatia členské ani po písomnej výzve zaslanej poštou. 
Mailovými výzvami sa na úrade snažíme predísť možnému vyčiarknutiu,“ vysvetlila riaditeľka Úradu 
SKSI Diana Krížová. V prípade, že členovia zrealizovali platbu členského do doručenia výzvy, 
ekonomické oddelenie ich úctivo žiada o zaslanie potvrdení o zaplatení, aby mohli nedostatok 
v evidencii poplatkov odstrániť.  

Autorizovaný inžinier a právnická osoba sú dvaja členovia  
V evidencii s červenými číslami sa vyskytli aj niektorí dobrovoľní členovia – právnické osoby. „U nich 
býva väčšinou problém nesprávna úhrada, chybná suma či nepochopenie úhrady členského z pozície 
platcu firmy a zamestnanca u právnických osôb. Autorizovaný inžinier a právnická osoba sa posudzujú 
z pohľadu členských príspevkov, ako aj členstva  samostatne, a teda členské platí právnická osoba za 
právnickú osobu a povinnosť úhrady členského poplatku má aj autorizovaná osoba,“ informoval ďalej 
Fukas. 

Jednoosobové spoločnosti hradia členský poplatok za právnickú osobu vo výške 100 eur. Súčasne 
každý konateľ či zamestnanec, ktorý je autorizovaný v SKSI, hradí ako autorizovaný inžinier 125 eur. 
Viacosobové právnické osoby, ktoré majú viac ako jedného zamestnanca či konateľa s autorizáciou, 
platia poplatok za spoločnosť 232 eur a každý autorizovaný inžinier hradí členské 125 eur.                  red. 

SECURITY BRATISLAVA 2014: 

Vstup na veľtrh bude pre členov SKSI zadarmo  

Onedlho sa v Bratislave uskutoční 19. ročník medzinárodného veľtrhu zabezpečovacej, požiarnej 
techniky a informačnej bezpečnosti Security Bratislava. 

Komora  sa v roku 2014 stala odborným garantom tohto 
najstaršieho špecializovaného podujatia v SR, vďaka čomu 
získajú členovia SKSI voľnú vstupenku na túto akciu.   
„Nenahraditeľným článkom pre aplikáciu jednotlivých 
bezpečnostných systémov do praxe sú práve mnohí členovia 
SKSI - elektroprojektanti a projektanti požiarnej signalizácie, 
preto sme sa rozhodli osloviť vašu komoru s partnerstvom,“ 
povedal organizátor podujatia Vladislav Drgonec. 

Na veľtrhu sa predstavia takmer všetci súčasní najrenomovanejší 
dodávatelia bezpečnostnej techniky pre Slovensko. Približne 40 
domácich a zahraničných firiem bude  zastupovať  viac ako 150 výrobcov zabezpečovacej a požiarnej 
techniky. „Organizátorom akcie nikdy nešlo o kvantitu, ale skôr o kvalitu vystavenej techniky. Na 
výstave budú experti a technickí poradcovia pripravení priamo oboznámiť projektantov s 
maximálnymi možnosťami a tiež kompatibilitou jednotlivých systémov. Projektanti tu budú môcť 
nadviazať kontakty priamo na výrobcov, alebo ich zastúpenia pre Slovensko,“ ubezpečil Drgonec. 

Svetovú premiéru na veľtrhu bude mať aj unikátny systém termovíznej ochrany pred požiarom, ktorý 
bol vyvinutý ako prevencia po požiari hradu Krásna Hôrka. Systém je variabilný a aplikovateľný pre 
malé objekty - budovy, senníky, skládky odpadu, aj objekty strategického významu - elektrárne, 
rafinérie a pod. Počas podujatia ním bude monitorovaný bratislavský hrad. 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 9. septembra. 
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