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Vaša Komora na 
Facebooku: 
Získajte zaujímavé a najaktuálnejšie  
informácie, zdieľajte a dajte nám 
LIKE!   

 

 

NOVELA STAVEBNÉHO ZÁKONA A NÁŠHO ZÁKONA 138/1992: 

Inžinieri rokovali s architektmi, na kompetenciách sa zatiaľ 
nedohodli 
Stretnutie zástupov Slovenskej komory stavebných inžinierov a Slovenskej komory architektov 
dňa 2. októbra vyústilo do Spoločného vyhlásenia SKSI a SKA, v ktorom sa Komory na návrh 
SKSI dohodli na spoločnom presadzovaní 3 návrhov v novom stavebnom zákone.   

Na znení najdôležitejších paragrafov 4, 4a, 4b a 5 sa však predstavitelia komôr doteraz 
nedohodli. „Nezhodli sme sa zatiaľ v definovaní kompetencií autorizovaných osôb, nakoľko 
nemôžeme akceptovať obmedzenie tých kompetencií našich členov, ktoré už dnes majú,“ 
zhodnotila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. „Teší ma však, že vieme spoločne predložiť 
návrhy, ktoré pomôžu naším členom pri výkone ich povolania“, dodal predseda Komory Benko. 

Komory sa rozhodli spoločne presadzovať v novele zákona 138/1992 o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch Inštitút prerušenia alebo dočasného 
pozastavenia výkonu činnosti autorizovanej osoby, o čo sme Vás informovali v predošlom čísle 
Newslettra (13/2014). 

Ďalej si legislatívne „áno“ povedali predstavitelia komôr inžinierov a architektov v aktivite 
vytvorenia databázy oprávnených osôb na vyhradené činnosti, ktorá bude slúžiť na účely 
overovania oprávnenými stavebnými úradmi, pokiaľ bude v zákone povinnosť stavebným 
úradom prikladať protokoly vytlačené z aktuálnej databázy pre účely vydania potrebných 
povolení. Vo svojom vyhlásení, ktoré predstavitelia komôr zaslali tvorcom nového stavebného 
zákona, sa zhodli aj na definovaní oprávnenia právnických osôb pre projektovanie na základe 
autorizácie. 

 „Vítame rozhodnutie Ing. Németha, že definovanie § 5 zákona 138/1992 bude v kompetencii 
SKSI a definovanie §4, 4a, 4b bude v kompetencii SKA. Považujem takéto rozhodnutie za veľmi 
pozitívne, nakoľko najrozumnejším spôsobom vyrieši rozdielnosť názorov našich oboch Komôr, 
hoci sme sa na viacerých spoločných stretnutiach pokúšali o konsenzus,“ informoval predseda 
SKSI Vladimír Benko po minulotýždňovom stretnutí s Tiborom Némethom, povereným riadením 
sekcie výstavby MDVRR SR. V rokovaniach s architektmi však pokračujeme, najbližšie stretnutie 
je naplánované už na zajtra.                                                                                    

NOVÉ KATEGÓRIE AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV: 

Špecifikujú sa študijné odbory a predmety na univerzitách 
Dekani a zástupcovia štrnástich fakúlt technických univerzít z Bratislavy, Žiliny, Košíc a Zvolena 
sa stretli na pôde našej Komory, aby prerokovali ďalšiu budúcnosť svojich študentov a našich 
budúcich členov - autorizovaných inžinierov. Ich profesijná budúcnosť totiž úzko súvisí s novým 
stavebným zákonom. Hlavným dôvodom stretnutia bolo vydefinovanie kvalifikačných 
podmienok, ktoré absolventi univerzít technického zamerania potrebujú pre svoje uchytenie sa v 

praxi ako autorizovaní inžinieri.  

Novela zákona 138/1992 cez pripravovaný nový 
stavebný zákon otvorí nové kategórie 
autorizácie. Tie budú podmienené vzdelaním, 
ktoré musia predstavitelia SKSI spolu so 
zástupcami fakúlt technických univerzít úzko 
vyšpecifikovať. 

 „Nová kategorizácia autorizovaných inžinierov 
úzko súvisí s fakultami a odbormi, lebo je 
potrebné zladiť študijné odbory a predmety pre 
štúdium inžinierov, ktorí skončia u nás na 
komore ako autorizovaní,“ vysvetlil počas 

pracovného stretnutia dekanov fakúlt predseda SKSI Vladimír Benko.  
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Zapojte sa do našej prípravy na ďalšie poistné obdobie:  

Vyjadrite svoj názor na služby makléra, ktorý pre 
Vás zabezpečuje poistenie cez komorovú poistku 

v KRÁTKEJ online ANKETE! 

SEZ- KES v spolupráci so SKSI vás pozýva na 

PANELOVÚ DISKUSIU pre elektrotechnikov 

17. októbra v Trenčíne 
Pozvánka na webe SKSI slúži ako voľná vstupenka 

 

Ilustračná foto  SKSI 
FOTO: Ing. Hrubovčák 

Podujatia: 

Panelová diskusia pre 
ELEKTROTECHNIKOV 
17. október 2013, Trenčín 

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

Konferencia: SANHYGA 2013 
17. – 18. október 2013,  Piešťany 

Statický štvrtok: Autorizovaný 
stavebný inžinier a legislatíva 
24. október 2013,  Bratislava 

39. konferencia 
ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA  
6. – 7. november 2013, Poprad 

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

Seminár ku SKÚŠKE ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI STAVBYVEDÚCI/ 
STAVEBNÝ DOZOR 
12. – 13. november 2013, Banská 
Bystrica 

Konferencia mladých výskumníkov 
„KOMVY 2013“ 
13. – 15. november 2013, Kočovce 

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 
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V zákone vzniknú napríklad dve nové kategórie inžinierov, ktorí sa uplatnia vo fáze zhotovovania  
stavby. Vznikne nová kategória stavebnotechnický dozor a tiež inžinier pre vedenie 
uskutočňovania stavieb. „Naša krajina potrebuje aj ďalšie nové kategórie - inžiniera pre 
investičnú prípravu a manažment či inžiniera pre krajinné inžinierstvo a plánovanie. Vznikom 
týchto kategórií zabezpečí zákon zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb v našej krajine,“ 
upozornil predseda komory Vladimír Benko. 

Technické univerzity volajú aj po zintenzívnení celoživotného vzdelávania inžinierov. „Cítime 
potrebu spojiť sa s komorou a ďalej periodicky rozvíjať vzdelávanie inžinierov,“ zdôraznila 
prodekanka pre vedu a výskum Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Mária 
Kozlovská počas rokovania s ďalšími zástupcami akademických pôd a Slovenskej komory 
stavebných inžinierov. 

Vzdelanie je jednou z nevyhnutných podmienok prístupu k vykonávaniu povolania 
autorizovaného inžiniera. Vydefinované študijné odbory budú slúžiť aj pre uznávanie vzdelania 
inžinierov, ktorí prichádzajú z krajín EÚ a OECD. Veľká akreditácia vysokých škôl bude prebiehať 
na Slovensku od apríla budúceho roku.                                                                                                            red. 

ZAPÁJAME SA DO PROJEKTU O ÚZEMNÝCH KOMPETENCIÁCH: 

Kto je kto v doprave? 
Uľahčiť cezhraničnú spoluprácu pri riešení dopravy a mobility má projekt Územné kompetencie 
v doprave medzi Rakúskom a Slovenskom. Prostredníctvom výskumu chcú partneri projektu 

vytvoriť Územnú mapu kompetencií v oblasti rakúskej 
a tunajšej dopravy, čím sa zjednoduší komunikácia 
a nadväzovanie kontaktov pri príprave rôznych projektov 
dopravnej infraštruktúry. 

Mapa bude obsahovať dôležité informácie o tom, ktoré 
orgány a príslušné osoby sú zapojené do projektov 
dopravy, ako je napríklad výstavba cezhraničnej 
cyklistickej trasy, výstavba cezhraničnej cestnej 
infraštruktúry z Angernu do Záhorskej Vsi a podobne. 
„Kompetencie v doprave nie sú centrálne sústredené, čo 
komplikovalo spoluprácu zúčastňovaných v oblasti 
dopravnej politiky. Preto sme sa rozhodli podporiť tento 

projekt,“ povedal predseda SKSI Vladimír Benko, podľa ktorého pôjde predovšetkým 
o zjednodušenie v oblasti mestskej a regionálnej, individuálnej a verejnej osobnej dopravy, kde 
majú stavební inžinieri záujem realizovať projekty.  

„Vytvorenie mapy kompetencií v doprave na území Rakúska a Slovenska poskytne prehľad 
o zodpovednosti zainteresovaných strán a jednotlivých inštitúcií v danom území, a tým sa uľahčí 
spolupráca,“ vysvetlil vedúci Katedry dopravných stavieb zo Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave Bystrík Bezák. 
Partnermi v tomto projekte sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technische 
Universität Wien a Slovenská komora stavebných inžinierov. Projekt bude financovaný z fondov 
Európskej únie vo výške takmer stotisíc eur.  Realizácia projektu sa predpokladá v priebehu roku 
2014 s jeho ukončením v októbri.  

                                                                                                                                                    red. 

ODTERAZ KAŽDÝ DRUHÝ UTOROK V MESIACI! 
Ďalšie číslo nášho Newslettra SKSI nájdete vo svojich  e-mailoch 29. októbra. 

 

Členské príspevky na rok 2014: 

V záujme udržania kvality poskytovaných služieb schválili členovia Valného zhromaždenia 
SKSI na svojom júnovom zasadnutí zmenu členských príspevkov od januára 2014.  
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