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NOVELA ZÁKONA Č. 138/1992 ZB.: 

Ministerstvo pozastavilo zákon o inžinieroch a architektoch  
Deň po skončení medzirezortného pripomienkového konania Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  pozastavilo práce na príprave 
návrhu zákona, ktorým sa mal meniť zákon o autorizovaných inžinieroch a 
architektoch. Našej komore a komore architektov  to listom oznámil 
generálny riaditeľ sekcie výstavby ministerstva Tibor Németh. 

„Rozhodnutie štátneho tajomníka Palka pozastaviť v súčasnosti práce na 
novele nášho zákona vnímame pozitívne z titulu zachovania dnešných 
kompetencií inžinierov. Verím, že keď ministerstvo opäť začne pracovať na 
novele zákona, obe komory predstavia ministerstvu spoločný návrh, tak, ako 
sme to pripravovali od 25. februára do 4. apríla tohto roku,“ poznamenal 
predseda komory Vladimír Benko a dodal, že si váži aktívny prístup členov 
komory, ako aj ostatných, ktorí podporili Hromadnú pripomienku SKSI.  

Hromadná pripomienka SKSI k paragrafu 5 o kompetenciách inžinierov, ktorú sme podali v rámci 
medzirezortného pripomienkového konania, vyvolala reakcie predsedu komory architektov (SKA) 
v podobe listu predsedovi SKSI a ministerstvu, ktorý bol následne rozposlaný aj členom komory  
architektov s výzvou  preposielať reakciu predsedu SKA aj inžinierom. 

 „Mojím prvoradým cieľom ako predsedu komory inžinierov je chrániť práva inžinierov a povolanie, 
ktoré nás živí. Ako človek verím v slušnosť, rešpektovanie názorov druhých a profesionálny prístup. 
Preto som sa rozhodol neriešiť  nepodložené tvrdenia, domnienky a osobné obvinenia voči mne. To 
som v mojej odpovedi napísal aj predsedovi SKA. Považujem tiež za kontraproduktívne a 
neprofesionálne riešiť osobné konflikty a spory cez ministerstvo. Z našej strany je stále snaha 
o konsenzus v prospech členov oboch našich komôr, a to dnes vnímam ako podstatné. Z tohto 
dôvodu som 22. októbra navrhol predsedovi SKA stretnutie pracovných skupín SKSI a SKA k novele 
zákona 138 a k návrhu nového stavebného zákona, s cieľom pripraviť spoločné pripomienky 
s rešpektovaním obidvoch našich profesií. To však bolo odmietnuté Úradom SKA v mene predsedu 
ich komory. Konštruktívnym rokovaniam som bol a aj budem vždy otvorený,“ vyjadril sa Benko 
k forme a obsahu komunikácie zo strany predsedu komory architektov. 

„V legislatívnom procese prípravy návrhu tohto zákona bude ministerstvo pokračovať až po 
schválení návrhu nového zákona o územnom plánovaní a výstavbe v Národnej rade SR“, informoval 
generálny riaditeľ z ministerstva Tibor Németh v oficiálnom liste.  

V rámci medzirezortného pripomienkového konania podporili Hromadnú pripomienku SKSI 
k paragrafu 5 viaceré organizácie, vrátane stavebných fakúlt troch technických univerzít, Združenie 
stavebných podnikateľov Slovenska, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, 
Konfederácia odborových zväzov, Slovenská živnostenská komora a iní.                                                red. 

VIDEOSEMINÁR ZAHRNUTÝ DO CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA INŽINIEROV: 

Honorár projektanta a stanovenie ceny projektu  
Predstavenie softvérového riešenia pre výpočet 
honoráru a riešenie problematiky dnešného 
honorovania inžinierskych a projektových prác 
budú môcť členovia SKSI sledovať počas 
videoseminára, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 3. 
decembra od 15.00 h vo všetkých regionálnych 
kanceláriách a na Úrade SKSI. „Seminár Honorár 
projektanta a stanovenie ceny projektu budeme 
videokonferenčne prenášať z Úradu SKSI v 
Bratislave na všetky kancelárie SKSI v Trnave, 
Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. 
Člen komory si môže vybrať, kde sa seminára zúčastní,“ vysvetlila bližšie riaditeľka Úradu SKSI Diana 

                                                                                         Foto: SKSI  

http://www.sksi.sk/buxus/docs/stavebny_zakon/Zrusenie_novely_138_oznamenie_MDVRR_2014-10-27.pdf
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=7693&mrEID=395135
http://www.sksi.sk/buxus/docs/stavebny_zakon/Zrusenie_novely_138_oznamenie_MDVRR_2014-10-27.pdf


 

Najbližšie podujatia: 

Odborný seminár: TEPELNÉ 
ČERPADLÁ STIEBEL ELTRON 
5. november 2014, Košice 

Konferencia: 41. KONFERENCIA 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA 
5. – 6.  november 2014, Poprad 

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

Členská schôdza odbornej sekcie 
Elektrotechnické zariadenia 
stavieb s prezentáciou firmy LP-
AXIS 
11. november 2014, Banská 
Bystrica 

3. stretnutie krajských odborných 
sekcií pre statiku stavieb so 
seminárom:  ZAKLADANIE 
TEPELNE IZOLOVANÝCH 
ZÁKLADOVÝCH DOSIEK 
RODINNÝCH DOMOV NA 
PENOVOM SKLE 
12. november 2014, Košice 

Odborno-prezentačný seminár: 
FIRMA BEKAERT HLOHOVEC 
13. november 2014, Trnava 

Odborný seminár: STATICKÁ 
DOPRAVA, USTANOVENIA STN 
A ICH UPLATŇOVANIE V PRAXI 
18. november 2014, Bratislava 

XIX. seminár Ivana Poliačka:  
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
20.-21.  november 2014, 
Bratislava 

Seminár: HONORÁR 
PROJEKTANTA A STANOVENIE 
CENY PROJEKTU 
3. december 2014, Bratislava, 
Banská Bystrica, Košice, Trenčín, 
Trnava, Žilina 

Konferencia: STRETNUTIE 
LÍDROV SLOVENSKÉHO 
STAVEBNÍCTVA 2014/H2 
9. december 2014, Bratislava 

 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Krížová. V rámci každej prednášky bude vymedzený aj časový priestor na diskusiu. Seminár bude 
zakončený anketou a diskusiou o stanovovaní ceny projektu. Členovia komory majú vstup na 
seminár zadarmo, nečlenovia zaplatia poplatok 90 eur. 

Pozvánku s bližšími informáciami o konaní interaktívneho vzdelávacieho videoprenosu nájdete na 
stránke komory.  Prihlášku na seminár stačí poslať mailom na tú kanceláriu, kde sa chcete  seminára 
zúčastniť.                                                                                                                                                                                red.                                                                                                                                                                          

BETONÁRSKE DNI 2014:            

Študenti aj inžinieri zachraňovali vajcia betónom  
Betónové rámiky vytvorené tímami študentov a inžinierov ochraňovali počas Betonárskych dní 2014 
vajíčka. Súťaž „Zachráň vajce betónom“, ktorej cieľom bolo ochrániť vajce pred rozbitím padajúceho  
päťkilového závažia postupne od 0,5 m až z výšky 3 m.  prilákala aj tímy študentov a inžinierov zo 
susedných Čiech. „Študenti si môžu pomocou hry vyskúšať svoje vedomosti a zručnosti. Rýchlo 
pochopia, že teoretické riešenie a 
praktické prevedenie konštrukcie 
sú vzájomne silno prepojené a 
treba pri návrhu konštrukcie už 
dopredu počítať aj s jej 
realizáciou. Je to výborná forma 
aktivity, ktorá  rozvíja ich 
kreativitu a stavbárske 
myslenie,“ povedal organizátor 
súťaže Peter Paulík zo Stavebnej 
fakulty STU v Bratislave. 
Niektoré dobré riešenia  
betónových rámikov poslúžia ako 
vzor do budúcnosti a naopak, tie zlé poukážu na možné chyby pri nových návrhoch. Podobne, ako v 
praxi, kde už ide o viac ako len o vajce, sa inžinieri učia nielen z úspešných návrhov, ale aj z tých 
nesprávnych,“ dodal Paulík. 

Súťaž Zachráň vajce betónom mala tri kategórie. V kategórii železobetón zvíťazil tím Betonári, 
najlepší drátkobetónový rámik vytvorili študenti tímu Míchači z Českého vysokého učení 
technického Praha a v študentskej kategórii najdlhšie ochránili vajce pred závažím Concretisti. 

Generálnym sponzorom súťaže bola Slovenská komora stavebných inžinierov, vďaka ktorej bojovali 
účastníci aj o atraktívnu cenu tlače noriem do konca roka 2014 a pre rok 2015 zadarmo.                     red. 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 18. novembra. 

Súťaž Zachráň vajce betónom.                                                                                     Foto: P. Paulík     

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV SKSI 
Predstavenstvo SKSI  na 3. zasadnutí v septembri schválilo nových dobrovoľných členov Komory: 

      Anton Cvoliga               ARDPRO s r. o. 
      Ing. Radoslav Horvát              Ak Csanda–Piterka s.r.o. 
      Bc. Milan Šťastný             Bernerprojekt, s. r. o. 
               Východoslovenská distribučná, a. s. 

Vítame vás a tešíme sa na spoluprácu. 
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