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HONORÁROVÉ PORIADKY SÚ HORÚCOU TÉMOU ROKOVANÍ NAŠEJ KOMORY: 

Vladimír Benko zožal potlesk za upozornenie na chýbajúce 
honorárové poriadky počas Construction Conference 
Objektom záujmu Slovenskej komory stavebných inžinierov sú posledné mesiace aktivity, ktoré majú 
zlepšiť situáciu projektantov na Slovensku. K podieľaniu sa na tvorbe nového stavebného zákona 
upriamili predstavitelia SKSI svoju intenzívnu pozornosť aj na potrebu honorárových poriadkov 
v slovenskej legislatíve.  

Počas konferencie Construction Conference, ktorá sa konala 12. februára v Bratislave, sa v panelovej 
diskusii stretlo viacero názorov na otázku, „aké sú na stavbách najčastejšie chyby projektovej 
a technickej dokumentácie“. Najväčšiu odozvu publika si svojim názorom vyslúžil práve predseda našej 
Komory Vladimír Benko, keď opäť upozornil na voľný trh v Európe, pretrvávajúcu krízu a deficit určenia 
hraníc minimálnych cien prác pre projektantov. „Cieľom aktivít Komory je nastavenie systému tak, aby 
inžinieri a architekti mali pre príslušný projekt primeraný čas, ktorý potrebujú na to, aby vypracovali 
projektovú dokumentáciu v takej kvalite, aby neutrpela kvalita stavby - a za to im samozrejme patrí 
primeraný honorár,“  povedal Benko v panelovej diskusii a zároveň vyzdvihol názor, že je potrebné 
myslieť aj na to, aby zákazky dcérskych zahraničných spoločností v našej krajine v konečnom dôsledku 
nerealizovali slovenskí inžinieri za ešte menej peňazí.   

Predseda Komory Vladimír Benko a ďalší predstavitelia z vedenia sa prostredníctvom desiatok 
stretnutí, rokovaní, konferencií a diskusií snažia krok po kroku posunúť čoraz bližšie k realite, ktorá by 
zabezpečila obmedzenie podprahových cien na stavebnom trhu. Následkom toho by podľa Benkových 
slov malo byť zabezpečenie kvalitných a bezpečných projektov – to všetko by mali podľa vedenia SKSI 
priniesť honorárové poriadky.                                                                                                                                                  red. 

HONORÁROVÉ PORIADKY V EURÓPSKEJ ÚNII 

Rokovali sme o dnešnej situácii v Nemecku a Rakúsku 
V polovici februára sme v Bratislave zorganizovali pracovné stretnutie s cieľom získať poznatky 
a informácie o honorá-
rových poriadkoch 
v iných krajinách EÚ 
a nastaviť spoluprácu 
komôr členských krajín 
EÚ v tejto oblasti. 

Predseda Benko na 
stretnutie pozval hlav-
ného experta pre úpra-
vu nemeckého honorá-
rového poriadku HOAI 
2013 Hansa Lechnera 
a predsedu Sekcie inžinierov – konzultantov rakúskej Spolkovej komory architektov a inžinierov – 
konzultantov  BAIK Klausa Thürriedla. 
Za slovenskú stranu sa stretnutia zúčastnil aj podpredseda Anton Vyskoč, prezident Slovenského zväzu 
stavebných inžinierov Juraj Nagy a podpredseda Komory geodetov a kartografov Ján Hardoš. 

Rokovanie predstaviteľov SKSI s odborníkmi na honorárové poriadky. 
Zľava: V. Benko – SKSI, J. Nagy – SZSI, D. Krížová – SKSI, K. Thürriedl – BAIK,        Foto: SKSI 

PANELOVÁ DISKUSIA CONSTRUCTION CONFERENCE 2014.  
Zľava: M. Blanárik – PSS, M. Oleríny  - M. P. Consulting, V. Benko – SKSI, M. Pasiar – BIM asociácia.                                                                                                                                                                           
Foto: SKSI 



Podujatia: 

Prezentačný seminár: METSEC 
26. február 2014, Žilina 

Statický štvrtok: NAVRHOVANIE 
KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA 
EN 1993 V PROGRAMOCH FIRMY 
DLUBAL 
27. február 2014, Bratislava 

Členská schôdza  KRAJSKEJ 
ODBORNEJ SEKCIE STATIKA 
STAVIEB 
27. február 2014, Bratislava 

Odborný seminár: GEOSYNTETIKA 
2014 
4. marec 2014, STU Bratislava 

Členská schôdza: RZ SKSI Bratislava 
12. marec 2014, STU Bratislava 

19. konferencia:  STATIKA STAVIEB  
2014  
13. – 14. marec 2014, Piešťany 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 
27. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

Konferencia: „TEÓRIA 
A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH 
STAVIEB“ – sprievodné podujatie 
stavebného veľtrhu CONECO 2014 
26. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

Valné zhromaždenie SKSI 2014 
31. máj 2014, Bratislava 
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Neprešlo jazykovou úpravou. 

Čo pripravujú rakúski susedia 

Hans Lechner vypracoval materiál, ktorý popisuje rozdelenie projektových fáz a inžinierskych výkonov 
(Leistungsbild) pre stavby s nákladmi v cenovom rozpätí 0,5 až 1,5 mil. eur. Vychádzal pritom zo 
štatistických hodnôt, ktoré  zozbieral z mnohých konkrétnych referenčných projektov. Pre stavby 
mimo tohto intervalu sa bude postupovať individuálne.  Podľa Thürriedla je dôležité určiť pre rôzne 
profesie v projektovom procese potrebný čas na ich prácu na projekte a honorár – časovú mzdu. Pri 
výpočte hodinovej sadzby pre individuálnych projektantov, ako aj pre projekčné skupiny, sa zohľadnili 
náklady, ako sú povinné platby do fondov, náklady na kancelárie so zohľadnením regionálnych 
rozdielov a podobne.  

Dôležité budú následné bilaterálne rozhovory s developermi, investormi a zainteresovanými úradmi 
v Rakúsku o predloženom návrhu honorárového poriadku. Cieľom rokovaní bude presvedčiť ich 
o potrebe jeho uzákonenia. 

Po Nemecku uzákonilo honoráre aj Taliansko, rozbieha sa práca v ECEC  

Honorárový poriadok s určením minimálnej a maximálnej ceny pre projektové a inžinierske práce je 
legislatívne zavedený v Nemecku a v novembri 2013 bol honorárový poriadok uzákonený aj v Taliansku.  

Na základe iniciatívy predsedu SKSI sa v Európskej rade inžinierskych komôr ECEC pripravuje pracovná 
skupina pre honorárový poriadok, ktorá sa bude zasadzovať o právne záväzné používanie minimálnych 
cien v oblasti projektovania v členských krajinách EÚ. Komory - členovia ECEC - dohodnú spoločný 
postup pri definovaní legislatívnych krokov pre presadzovanie minimálnych odporúčaných honorárov 
v krajinách, ktoré sú členmi ECEC. Prvým krokom bude príprava argumentov, prečo sú honorárové 
poriadky dôležité pre zabezpečenie kvality stavieb v Európe. 

Na Slovensku sa pripravuje e-pomôcka pre výpočet honoráru 

Komora rokuje s Ústavom stavebnej ekonomiky, ktorý v súčasnosti vypracováva pomôcku pre výpočet 
honoráru za projektové práce. Program bude po dokončení zverejnený na webových stránkach ÚSE 
s prístupom pre členov Komory za zvýhodnených podmienok.           A. Vyskoč v spolupráci s V. Benkom  

Stretnutie s predsedami výborov regionálnych združení SKSI 
Čerpanie rozpočtu našej Komory za rok 2013 a zmeny tohtoročného rozpočtu SKSI boli hlavnou témou 
stretnutia predsedu V. Benka s predsedami výborov regionálnych združení, ktoré sa konalo 14. 
februára v Bratislave. Predsedovia regiónov na stretnutí venovali pozornosť aj budúcnosti Komory – 
rokovali o úprave rozpočtu na rok 2014 a príprave rozpočtov na roky 2015 a 2016, ktoré budú 
prerokované na májovom Valnom zhromaždení SKSI. Tomu budú predchádzať marcové členské 
schôdze v jednotlivých regiónoch Slovenska. „Dôležitou otázkou stretnutia bol tiež spôsob 
prerozdelenia finančných výnosov z členských príspevkov na jednotlivé regionálne združenia našej 
Komory, o ktorých budú predsedovia výborov RZ ešte ďalej rokovať,“ priblížila riaditeľka Krížová. 

Na stretnutí sa okrem predsedov a riaditeľky úradu Diany Krížovej zúčastnil aj člen Predstavenstva SKSI 
Viliam Hrubovčák, ktorý predniesol požiadavku na technické zabezpečenie kancelárií regiónov, vďaka 
ktorému sa realizujú webináre a videokonferencie pre členov našej Komory.                                               red. 

 

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 11. marca. 

PROGRAM SKSI NA CONECO 
26. marec     21. medzinárodná konferencia: Teória a konštrukcie pozemných stavieb. 

Uplatnenie nových právnych a technických predpisov pri spracovaní 
projektovej dokumentácie významnej obnovy budov 

27. marec     Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2014 

27. marec     Partnerský deň  ZSPS, SKSI a SvF STU – 8. ročník 

28. marec     Odborný seminár: Projektový manažment v stavebníctve 

Stretnutie predsedov výborov regionálnych združení na pôde Úradu SKSI v Bratislave. 
Zľava: A. Vyskoč – podpredseda SKSI, F. Lužica – predseda Výboru RZ SKSI Trnava, J. Petržala – predseda Výboru RZ SKSI Košice, D. Krížová  – 
riaditeľka SKSI, V. Benko – predseda SKSI, B. Vrábel – predseda Výboru RZ SKSI Žilina, J. Ďurica – predseda Výboru RZ SKSI B. Bystrica          Foto: SKSI                                                                                                                                                                                                      
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