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VYŠLO V TASR: 

Rezort výstavby pri územnom plánovaní vyhovel inžinierom, 
architekti sú proti 

Bratislava 8. februára (TASR) – Nový stavebný zákon zrejme nebude určovať, kto môže spracovávať 
územnoplánovaciu dokumentáciu. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja (MDVRR) SR 
totiž vyhovelo pripomienke Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) a z pracovného návrhu 
reguláciu povolania vyškrtlo. 

Nový stavebný zákon zrejme nebude 
určovať, kto môže spracovávať 
územnoplánovaciu dokumentáciu. 
Ministerstvo dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja (MDVRR) SR totiž 
vyhovelo pripomienke Slovenskej 
komory stavebných inžinierov (SKSI) a z 
pracovného návrhu reguláciu povolania 
vyškrtlo. S tým sa však nestotožňuje 
Slovenská komora architektov (SKA). 

Definíciu spracovateľa územnoplánovacích podkladov a dokumentácie dnes upravuje zákon o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Podľa neho túto činnosť 
vykonávajú primárne autorizovaní architekti, ktorých je približne 1700. Stavební inžinieri môžu 
spracovať iba jej príslušnú odbornú časť. Ide napríklad o dopravu či technickú infraštruktúru územia. Z 
5200 členov SKSI má oprávnenie na komplexné architektonické a inžinierske činnosti zhruba 600. 

Pracovný návrh stavebného zákona so zmenou kompetencií ani nepočítal, chcel doň však dostať 
zmienku o tom, kto môže činnosť vykonávať. Inžinieri to označili za nelogické. "Stavebný zákon by 
podľa nás nemal byť tým zákonom, ktorý upravuje jednotlivé kategórie autorizácie a kompetencie 
regulovaných povolaní. Na regulovanie povolania slúži práve zákon o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch," zdôvodnil pre TASR predseda SKSI Vladimír Benko. 

Ministerstvo pripomienke komory na rokovaní koncom januára vyhovelo. "Napriek vypusteniu 
dvoch sporných odsekov bude zachovaný súčasný právny stav. Žiadne oprávnenia sa nemenia," 
potvrdil hovorca rezortu Martin Kóňa. Stavebný zákon by tak mal obsahovať iba odvolanie sa na 
právnu normu o regulovaných povolaniach. 

Komore architektov však prekáža, že s ňou ministerstvo o tomto rozhodnutí nerokovalo, ani ju o ňom 
neinformovalo. V stavebnom zákone by chcela mať jasne napísané, že spracovateľom je architekt. 
"Keby sa dôsledne dodržiaval zákon o regulovaných povolaniach na stavebných úradoch, tak by sme 
proti tomu výhrady nemali. Ale v praxi vidíme, že to tak nie je. Stavebné úrady sledujú v prvom rade 
stavebný zákon. Keď to nie je napísané v ňom, zákon o regulovaných povolaniach v niektorých 
prípadoch už tak nesledujú," vysvetlil člen predstavenstva SKA a urbanista Bohumil Kováč. 

Navyše si myslí, že stavební inžinieri majú ambíciu koordinovať celé územné plánovanie. "Komora 
stavebných inžinierov rozširuje medzi svojimi členmi aj po stavebných úradoch, že je to inak, že 
spracovateľ príslušnej časti znamená, že on robí koncepciu, teda hlavného spracovateľa, ale nie je to 
vôbec tak. Za územným plánovaním nasleduje povoľovanie výstavby. Mnohí investori by cez tie 
územné plány chceli presadiť svoje záujmy," domnieva sa Kováč.                                                              tasr 

PRIPOMÍNAME POVINNOSŤ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY OD 1.1.2015: 

Zdravotný dohľad je povinný pre každého zamestnávateľa 
Už 1. januára 2015 vznikla pre všetkých zamestnávateľov zákonná povinnosť zabezpečiť 
zamestnancom zdravotný dohľad formou pracovnej zdravotnej služby (PZS). Túto povinnosť majú 
podľa novely zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov všetci zamestnávatelia bez ohľadu na rizikovú kategóriu, do ktorej sú 
zamestnanci firmy zaradení. Podľa donedávna platnej legislatívy mali povinnosť zabezpečiť 
pracovnú zdravotnú službu len zamestnávatelia rizikových kategórií 3 a 4, čo je výrazná a vysoká 
miera rizika. Od začiatku roka 2015 sa však táto povinnosť vzťahuje aj na zamestnávateľov, ktorí 



  

 

Najbližšie podujatia: 

Členská schôdza: ODBORNÁ 
SEKCIA VEDENIA 
USKUTOČŇOVANIA STAVIEB 
11. február 2015,  Banská Bystrica 

Odborný seminár: CAD BIM 
NAVRHOVANIE. ČLENSKÁ 
SCHÔDZA ODBORNEJ SEKCIE 
POZEMNÝCH STAVIEB 
A ARCHITEKTÚRY. 
12.  február 2015, Trenčín 

VI konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK. 
11. - 13. február 2015, Podbanské 

Členská schôdza: ODBORNÁ 
SEKCIA POZEMNÉ STAVBY A 
ARCHITEKTÚRA 
16. február 2015, Banská Bystrica 

Členská schôdza: ODBORNÁ 
SEKCIA VODOHOSPODÁRSKE 
STAVBY 
18. február 2015, Banská Bystrica 

Statický štvrtok: SANÁCIE 
A ZOSILŇOVANIE 
MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ  
26. február 2015, Bratislava 

Odborná prednáška: MATERIÁL 
PRE GEOTECHNICKÉ 
KONŠTRUKCIE Z PRODUKCIE 
SPOLOČNOSTI MACCAFERRI 
CENTRAL EUROPE  
26. február 2015, Žilina 

20 konferencia: STATIKA 
STAVIEB 2015  
12. – 13.. marec 2015, Piešťany 

 

Všetky odborné podujatia 
nájdete na webe SKSI. 
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zamestnávajú ľudí s rizikovými kategóriami 1, čo je žiadne alebo minimálne riziko poškodenia zdravia 
a 2, teda veľmi nízke riziko poškodenia zdravia, kde nie je možné vylúčiť negatívny vplyv na 
organizmus vplyvom pracovného prostredia. Ide o práce, pri ktorých nie sú prekročené limity 
ustanovené osobitnými predpismi (práca so zobrazovacími jednotkami, t. j. napríklad práca v 
kancelárii). 

Kto je povinný zabezpečiť PZS? 

Zdravotný dohľad vo forme pracovnej 
zdravotnej služby je povinný 
zabezpečiť každý zamestnávateľ, 
ktorý zamestnáva dohodárov či 
zamestnancov bez ohľadu na ich 
počet či zaradenie do rizikovej 
kategórie, nevynímajúc 
jednoosobové eseročky, ktorých 
konateľ je zároveň zamestnancom. 

Ako si môžete zaobstarať zdravotný dohľad vo forme PZS? 

Podľa zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia si zamestnávateľ môže 
zabezpečiť PZS prostredníctvom vlastných zamestnancov alebo dodávateľov. Poskytovateľov PZS 
nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.  

Úlohou pracovnej zdravotnej služby je dohliadať na pracovné podmienky, bezpečnosť a ochranu 
zdravia pri práci. Hodnotí pracovné riziká, vydáva odporúčania na ochranu pred nimi, podieľa sa na 
výchove a vzdelávaní zamestnancov, vypracúva štúdie o vplyve pracovných podmienok na zdravie 
zamestnancov a pod. V prípade nezabezpečenia povinností stanovených zákonom hrozí 
zamestnávateľom pokuta vo výške od 150 EUR do 20 000 EUR.                                                                  red. 

AKTUÁLNE PRÁVNE PREDPISY 

V medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK): 

 Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  v MPK do 19. februára 2015. 

Členské splatné do 31. januára 2015  
Rozpis základných členských príspevkov na rok 2015 podľa jednotlivých typov členstva v komore 
nájdete na webe SKSI. Informáciu s predpisom úhrady členského príspevku sme autorizovaným 
inžinierom zaslali v decembri nielen na komorovú mailovú adresu, ale aj na súkromné mail adresy, 
ktoré členovia nahlásili. V januári sme elektronicky s predpisom oslovili aj dobrovoľných členov – 
právnické osoby. V prípade, že ste úhradu členského ešte nezrealizovali, môžete tak urýchlene urobiť 
podľa predpisu na  webe SKSI.                                                                                                                                  red. 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOVÝ ČASOPIS URČENÝ AJ ČLENOM KOMORY: 
Odoberanie časopisu preŽIVOT zadarmo  
Spoločnosť PREDOMOV s.r.o. začína dňom 12. 02. 2015 vydávať časopis s názvom preŽIVOT s 11 
rubrikami, ktorý je určený projektantom, architektom a ďalšej odbornej verejnosti. Viac informácií aj 

o sprievodných konferenciách nájdete TU. Členovia SKSI si môžu  magazín  objednať zadarmo na 

adrese casopis.prezivot@gmail.com.   

 
Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 10. februára. 

  
  

Predstavenstvo na svojom 5. zasadnutí schválilo  
nových dobrovoľných členov: 

Ing. Juraj Comorek Ing. Peter Orosz 
Ing. František Gilian Martin Takáč 
Bc. Tomáš Gúcky   
Ing. Jiřá Fišárek Bolcarovič project s. r. o. 
Ing. Adrián Kolečányi DELTES, spol. s r. o. 
Ing. Tomáš Olexa STAMIT, s. r. o.   

  
  

Vítame aj dobrovoľných členov, ktorí doteraz 
pôsobili ako autorizovaní inžinieri: 

Ing. Mária Benková  Ing. Ján Žitný 
Ing. Jaroslav Horňak Ing. Vojtech Balogh 
Ing. Jozef Koutný   Ing. Pavel Matta 
 Ľudovít Löv Ing. Emil Neštepný 
 Ing. Alexander Póčik        Ing. František Stejskal 
 Ing. Ladislav Strásky  Ing. Imrich Šebo 
 doc. Ing. Štefan Zemko Pavel Bernadič 
  
  

VÍTAME NOVÝCH ČLENOV KOMORY  
 

Vítame vás a tešíme sa na spoluprácu. 
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