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V tomto vydaní: 

 Posun v pripravovanom 
stavebnom zákone: 

 Zákon definuje nové kategórie 

 Ministerstvo odobrilo návrhy 
Komory 

 Experti z holandských 
vodohospodárskych firiem  
hľadajú partnerov na 
spoluprácu 

 Ďalšie číslo vyjde už 16. 
septembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdieľajte SKSI na 
Facebooku: 
 Získajte zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie, zdieľajte a dajte nám 
LIKE!   

 
 

POSUN V PRIPRAVOVANOM STAVEBNOM ZÁKONE: 

Zákon definuje nové kategórie, zvýši sa odbornosť 
Zmeny v pripravovanej legislatíve o autorizovaných stavebných inžinieroch a architektoch si 
vyžiadali bližšie vyčlenenie niektorých kategórií autorizačných oprávnení. Pôsobnosť inžinierov by 
chceli predstavitelia Komory rozšíriť aj o kategóriu mestského inžinierstva a pribudne aj  krajinné 
inžinierstvo a plánovanie.  

 „Vydefinovali sme nové kategórie, ktorých potreba nám vyplynula z praxe a z oprávnení iných 
členských štátov EÚ. Budeme ich však musieť zosúladiť so študijnými programami našich 
vysokých škôl,“ priblížil predseda SKSI Vladimír Benko. V súčasnosti Komora rokuje s dekanmi 
jednotlivých stavebných, strojárskych a elektrotechnických fakúlt o nastavení študijných 
programov podľa jednotlivých kategórií autorizácie inžinierov. Ku každej kategórii bude priradený 
daný študijný program s podrobným opisom predmetov. To zabezpečí zvýšenie kvality prípravy 
a následného zhotovenia 
stavieb. Študenti budú ciele-
nejšie a jednoznačnejšie 
pripravovaní pre prax.  

„Rokujeme o tom, aké 
kvalifikačné predpoklady by 
mali mať študenti, ktorí 
ukončia dané štúdium a po 
absolvovaní praxe budú žiadať 
Slovenskú komoru stavebných 
inžinierov o autorizáciu,“ do-
dal Benko. Podľa jeho slov sa 
pri priraďovaní študijných 
programov jednotlivým kate-
góriám autorizovaných inži-
nierov bude brať ohľad aj na dôležitú oblasť vyhradených stavieb. 

Prax si vyžiadala aj vyčlenenie kategórií elektrotechnickej oblasti do jednotlivých nových 
autorizácií. Pribudne tak nová pečiatka autorizovaného inžiniera pre elektrické zariadenia stavieb, 
ktorý vyštuduje fakultu elektrotechniky.  

Bližšie špecifikovanie študijných odborov s opisom a dôležitými odbornými predmetmi pre 
jednotlivé autorizačné kategórie bude slúžiť aj na uznanie vzdelania inžinierov, ktorí si požiadajú 
o autorizáciu zo zahraničia (z krajín Európskej únie a OECD) a uľahčí uznanie kvalifikácie našich 
inžinierov v zahraničí.  

Cieľom predstaviteľov Komory je totiž zabezpečiť, aby odborné činnosti vykonávali len odborníci 
a aby projektovú dokumentáciu všetkých stupňov mali na starosti len autorizované osoby. Všetko 
by to mal zabezpečiť stavebný zákon, ktorého pripomienkovanie je otvorené verejnosti do 15. 
septembra. 

Ministerstvo odobrilo návrhy Komory tlačovou správou 
Zavedenie nových funkcií – kontrolný statik a stavebnotechnický dozor do zákona potvrdilo 
ministerstvo dopravy v tlačovej správe pre médiá a verejnosť. Stalo sa tak po tragickom výbuchu 
v stavenisku tunela Šibenik, pri ktorom zahynul jeden človek. 

„Nikdy sa nedá úplne vylúčiť zlyhanie techniky alebo ľudského faktora. Našou povinnosťou však je 
urobiť všetko pre to, aby sme priestor na tieto zlyhania minimalizovali,“ povedal minister dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek. 

Kontrolný statik bude preverovať správnosť statického posudku, stavebnotechnický dozor bude 
mať širší rozsah oprávnení, ako súčasný stavebný dozor.  

Zavedenie týchto dvoch inštitútov do pripravovanej príslušnej legislatívy iniciovala Slovenská 
komora stavebných inžinierov.                                                                                                                              red. 

Ilustračná foto  
Foto A. Vyskoč 
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http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=36301&prm2=145405


Podujatia: 

Konferencia: BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVY NA POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÁCH  
18.–20. september 2013, Senec   

Prednáška: OKNO, JEHO MONTÁŽ 
A BLÍZKE OKOLIE OKNA   
24. september 2013, Banská Bystrica 

15. konferencia: ZAKLADANIE 
STAVIEB 2013  
7.– 9. október 2013, Stará Lesná 

Tematický zájazd HOLANDSKO - 
BELGICKO   
14. – 20. október 2013,  Holandsko, 
Belgicko 

21. konferencia: HYDROIZOLÁCIE 
MOSTOV A TUNELOV  
6.–8. november 2013,  Podbanské   

XVIII. seminár Ivana Poliačka:  
OBNOVA A REKONŠTRUKCIA 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
21.–22. november 2013, Bratislava 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 

 

NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných 
inžinierov   
zasielame na komorové členské 
adresy a zverejňujeme na webovej 
stránke www.sksi.sk 
 
Vydáva:  
Slovenská komora stavebných 
inžinierov 
Mýtna 29, 811 07  Bratislava  
 
Náklad: 5450  
11/2013 
Neprešlo jazykovou úpravou. 

EXPERTI Z HOLANDSKÝCH VODOHOSPODÁRSKYCH FIRIEM 
HĽADAJÚ PARTNEROV NA SPOLUPRÁCU 
Nadviazať spoluprácu v oblasti vodohospodárstva a nájsť si potenciálnych partnerov prišli experti 
z klastra holandských vodohospodárskych spoločností. Predstavitelia štyroch holandských 
súkromných i vládnych organizácií navštívili Slovensko, aby sa oboznámili s výzvami, s ktorými sa 
naša krajina v tejto oblasti stretáva. „Špecialisti vodného hospodárstva chcú rozvíjať svoje vzťahy 
aj na Slovensku. Prišli sa oboznámiť so situáciou a objaviť nové možnosti na partnerstvo,“ 
predstavila Jana Šťastná z holandskej ambasády delegáciu predstaviteľov spoločností Arcadis, 
Deltares, Geodan a HDM Pipelines.   

Špecialisti od stratégií až po finálnu stránku vodohospodárskej oblasti sú v našej krajine prvýkrát 
a stretávajú sa s odborníkmi z brandže, aby si urobili prieskum. „Ste pre nás potenciálni partneri, 
a preto sme veľmi vďační za toto stretnutie, bez partnerov žiadny biznis neurobíme,“ povedal Eric 
Huijskes z holandského inštitútu pre výskum vody a pôdy Deltares.  

„Chceme potenciálnych partnerov ubezpečiť, že im nechceme konkurovať v tejto oblasti, naše 
požadované honoráre by boli totiž omnoho vyššie. Hľadáme si tu partnerov na možnú 
spoluprácu,“ ubezpečil Klaas de Groot z medzinárodnej spoločnosti Arcadis, ktorá poskytuje 
poradenstvo, dizajn, technické a manažérske služby v oblasti infraštruktúry, vodného 
hospodárstva, 
životného prostredia 
a stavieb. 

Podľa slov šéfa 
Komory Vladimíra 
Benka je spolupráca 
s Holandskom na 
dobrej ceste a teší sa 
vzniku takejto pozi-
tívnej iniciatívy. 

 „Je tu možnosť pre našich členov z vodohospodárskej oblasti vymeniť si poznatky a skúsenosti, 
odovzdať a prijať nové informácie a predovšetkým nadviazať nové kontakty v zahraničí a uplatniť 
sa medzinárodne,“ poznamenal Benko. 

Slovenskú komoru stavebných inžinierov predstavil hosťom podpredseda Anton Vyskoč. Uviedol 
ich do problematiky v danej oblasti a vysvetlil, že v našej krajine sa v súčasnosti rozmáhajú 
predovšetkým malé vodné elektrárne, realizuje sa protipovodňová ochrana a výstavba čističiek 
odpadových vôd.  

O tri mesiace sa opäť experti z holandského vodohospodárstva vrátia, aby sa mohli stretnúť 
s ďalšími členmi našej Komory a posunúť vzťahy po odbornej stránke dopredu. 

 
 

SPOLOČNOSTI HĽADAJÚCE PARTNEROV V OBLASTI 
VODOHOSPODÁRSTVA: 

Arcadis - medzinárodná spoločnosť, ktorá poskytuje poradenstvo, dizajn, technické a 

manažérske služby v oblasti infraštruktúry, vodného hospodárstva, životného prostredia a 
stavieb. Má 22 tisíc zamestnancov v Amerike, Ázii a Európe. Na Slovensku sa špecializujú na 
geofyziku. klaas.degroot@arcadis.nl 

Geodan – zaoberá sa geologickými informáciami. Špecializuje sa na IT riešenia pre súkromný 

aj verejný sektor, ktoré môžu byť použité na zabezpečenie primeraného riadenia a dostupnosť 
geoinformácií. Značnú pozornosť zameriavajú na výskum a vývoj. 
sjaak.van.popering@geodan.nl 

Deltares -  inštitút pre aplikovaný výskum v oblasti vody, pôdy a infraštruktúry. Spoločnosť 

pracuje na inteligentných inovačných riešeniach a aplikáciách pre ľudí, životné prostredie a 
spoločnosť. Zameriava sa na pobrežné regióny a povodia. Úzko spolupracuje s vládami, 
podnikmi, inými výskumnými ústavmi a vysokými školami doma i v zahraničí. 
eric.huijskes@deltares.nl 

HDM Pipelines – zameriava sa na oblasť potrubí, odpadových vôd, prináša inžinierske služby 

šité na mieru. Činnosť spoločnosti HDM zahŕňa návrh, výstavbu, správu, údržbu a obnovu 
potrubia. rudy@hdm-pipelines.com  

V prípade, že máte záujem o spoluprácu s holandskými expertmi, kontaktujte ich na 
uvedených mailových adresách.  

 

 
Ďalšie číslo nášho Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailoch už 16. septembra. 

 

Delegácia z Holandska 
Foto: SKSI  

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3237
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3237
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3237
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3252
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3252
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3264
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3264
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3270
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3270
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3238
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3238
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3236
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3239
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3239
http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=3239
mailto:capcikova@sksi.sk
http://www.sksi.sk/
http://www.sksi.sk/
http://www.arcadis.com/index.aspx
mailto:klaas.degroot@arcadis.nl
http://www.geodan.com/organisation/about-geodan/
mailto:sjaak.van.popering@geodan.nl
http://www.deltares.nl/en/
mailto:eric.huijskes@deltares.nl
http://www.hdm-pipelines.com/index.php/en/
mailto:rudy@hdm-pipelines.com

