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      na Slovensku? 
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 Vítame nových členov SKSI 
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 Ďalšie číslo vyjde už 12. 
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Vyjadrite váš názor 
 do 13. novembra  

na služby maklérskej spoločnosti, 
ktorá sa stará o vaše povinné 
poistenie,  
V KRÁTKEJ ONLINE ANKETE 

KOMPETENCIE INŽINIEROV A ARCHITEKTOV V NOVOM STAVEBNOM ZÁKONE: 

Zástupcovia SKSI a SKA stále hľadajú spoločnú reč  
Aj po ďalších rokovaniach s Komorou architektov sa naše názory na vyhradenie právomocí 
inžinierov a architektov stále líšia. „Preferujeme  spoločnú definíciu SKSI a SKA pre oprávnenia 
autorizovaných  osôb, pokiaľ dospejeme k spoločnému názoru,“ potvrdil predseda SKSI Vladimír 
Benko. Naposledy sa zástupcovia oboch komôr  
stretli v utorok 15. októbra. Na rokovaní sa 
okrem predsedu Benka zúčastnili členovia 
Predstavenstva Ján Jakubov a Otto Tokár, 
predseda Skúšobnej komisie Anton Puškár 
a riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

„Stále hľadáme spoločný názor na vymedzenie 
kompetencií a oprávnení autorizovaných osôb, 
najmä oprávnení autorizovaného architekta AA 
a autorizovaného inžiniera s kategóriou A1, ako 
aj na nové kategórie mestský inžinier a inžinier 
pre stavebnotechnický dozor,“ priblížil problematiku Vladimír Benko. Ten počas rokovania 
s predstaviteľmi SKA vyjadril názor, že pokiaľ nedôjde k zhode vo vydefinovaní kompetencií 
autorizovaných osôb SKSI a SKA, „odporučíme zostať pri pôvodnom znení zákona s doplnením 
nových kategórií, ktoré si vyžiadajú zmeny v novom stavebnom zákone,“ uzavrel.  

Navrhované znenie paragrafov, ktoré SKSI zaslala vo svojich pripomienkach ministerstvu  
15. septembra, je tiež zosúladené so súčasnými právnymi predpismi susediacich krajín, najmä 
Poľska a Česka. 

Šéf našej Komory poznamenal, že je potrebné dohodnúť sa či Slovensko pôjde cestou voľnejšieho 
prístupu (bez obmedzení) k výkonu povolania aj pre vyhradené stavby, alebo podľa návrhu SKSI 
sa obmedzí používanie pečiatok len pre odborné oblasti autorizovaných osôb (architektov 
a inžinierov) pre špecializácie, pre ktoré splnili kvalifikačné predpoklady.                 red. 

FALŠOVANIE A ZNEUŽÍVANIE AUTORIZAČNÝCH PEČIATOK:  

Čakáme na verdikt súdu  
Na základe podnetu jedného z našich členov podala Komora  v roku 2012 trestné oznámenie pre 
podozrenie z trestného činu falšovania autorizačnej pečiatky  a pozmeňovania verejnej listiny.  

Ing. Vladimír N. z Nitry bol uvedený ako autorizovaný inžinier v projektovej dokumentácii pre 
stavebné povolenie, hoci naša Komora nevedie Vladimíra N. v Zozname autorizovaných inžinierov 
a registračné číslo uvedené na autorizačnej pečiatke patrí inému autorizovanému inžinierovi. 
Navyše Vladimír N. vypracoval  bez vedomia nášho člena v jeho mene aj časť projektovej 
dokumentácie. 

 „Vďaka podnetu nášho člena mohla Komora 
tentokrát konať. Falšovatelia autorizačných 
osvedčení a pečiatok autorizovaných inžinierov 
poškodzujú dobré meno projektantov. Hneď po 
zistení sme upozornili políciu,  príslušný stavebný 
úrad a obvodný úrad životného prostredia. Nášmu 
členovi, ktorého sa prípad dotkol, sa 
Predstavenstvo rozhodlo poskytnúť právnu ochranu,“ podrobne vysvetlil predseda SKSI Vladimír 
Benko a dodal, že v priebehu roka 2013 Komora zistila, že autorizačná pečiatka s menom Vladimíra 
N. sa vyskytuje aj na ďalších projektových dokumentáciách a aj v týchto prípadoch upozornila na 
to príslušné orgány. 

Celú záležitosť momentálne rieši Okresný súd v Banskej Bystrici, verejné zasadnutie s obvineným 
Vladimírom N. sa bude konať 31. októbra. O výsledku Vás budeme informovať. 

„Toto nie je prvý prípad zneužitia pečiatky nášho člena a používania falošnej pečiatky. Komora však 
môže chrániť svojich členov len vtedy, ak dostane písomný podnet. Konať sme mohli len vďaka 

Ilustračná foto Ing. A. Vyskoč 

Ilustračná foto SKSI 
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ZAPOJTE SA DO DISKUSIE 

CEEC Research v spolupráci so ZSPS a SKSI vás všetkých pozýva na 

STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2013 

V paneli Projektové práce sa môžete zapojiť do diskusie o plánovaných zákazkách  na projektové 
práce v roku 2014, o novom stavebnom zákone či k téme honorárového poriadku. 

Vzhľadom na vysoký záujem o účasť na diskusii popredných osobností slovenského 
stavebníctva vám odporúčame prihlásiť sa čo najskôr na konferencie@ceec.eu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podujatia: 

Odborný seminár AKO SPRÁVNE 
ZATEPĽOVAŤ   
6. november 2013,  Žilina 

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

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 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 
2013/H2  
2. december 2013, Bratislava 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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odvahe nášho člena,“ dodal predseda Benko. V prípade, ak zistíte, že bola vaša pečiatka zneužitá 
alebo sa dozviete o falšovaní autorizačných dokladov, obráťte sa písomne na Komoru.                 red.  

V NEMECKU PLATÍ HONORÁROVÝ PORIADOK PRE INŽINIEROV A ARCHITEKTOV:  

Podarí sa nám presadiť honoráre aj na Slovensku? 
Otázku primeraného honorovania práce inžinierov riešil predseda SKSI na rokovaniach 
v neďalekom Sasku. „Nemecku sa podarilo zaviesť honorárové poriadky do zákona. Chceme 
nasledovať tento vzor, preto zbierame informácie, ako by bolo najvhodnejšie a najprospešnejšie 
pre našich inžinierov zaviesť honorárové poriadky aj do našej legislatívy,“ povedal Benko, ktorý 
v Sasku rokoval o honorárovom poriadku pre architektov a inžinierov HOAI s právnikmi Výboru 
zväzov a komôr inžinierov a architektov pre honorárový poriadok v Nemecku AHO a Inžinierskej 
komory Saska. 

Minimálne a maximálne sadzby pre architektonické a inžinierske služby platia u našich nemeckých 
kolegov na všetky projektové práce, ktoré sa realizujú na území Nemecka. Honorárový poriadok 
HOAI, platný od júla 2013,  je v súlade s právom EÚ. 

Potrebu honorárových poriadkov potvrdili aj zástupcovia inžinierskych komôr krajín V4 na 
októbrovom stretnutí v Luhačoviciach, kde sa za SKSI zúčastnili okrem predsedu aj                                 
prvý podpredseda Ján Petržala a člen Legislatívnej komisie Eugen Rehorovský. „Zaoberať sa 
problematikou uzákonenia honorárových poriadkov plánujeme navrhnúť v novembri aj v rámci 
Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, v ktorej je naša Komora členom,“ informovala 
riaditeľka Úradu Diana Krížová.                                                                                                                              red. 

 

 
 
 
 
 
 

Vítame nových členov SKSI 
Sľub autorizovaného inžiniera zložili do rúk 
predsedu Komory tento mesiac deviati inžinieri:  

Ing. Tomáš ŠPITKO          Ing. Radomír KAŇUK      
Ing. Róbert ĎURINÍK       Ing. Richard MAJLÁTH 
Ing. Marek FILÍN            Ing. Miroslav SIHELSKÝ 
Ing. Ján FRIDRICH            Ing. František TARGOŠ 
Ing. Monika BARTOŠOVÁ, PhD.         

Predstavenstvo SKSI v septembri schválilo nových 
dobrovoľných členov SKSI: 

Ing. Jozef KŠIŇAN 
Bc. Eduard MARKOCSY  
Ing. Ján TONČÍK, PhD. 
Bc. Oto ZINSER 

AKLIM-projekt, s.r.o.  
Doff, s. r. o. 
INTECH CONTROL spol. s. r . o.  
KROSSBAU s. r. o. 
Power System Management, s. r. o.  
REVELIA s. r. o. 

Srdečne vás vítame a tešíme sa na spoluprácu. 

 

Statici zrealizovali webinár 
Statici z Košíc a Bratislavy sa 17. októbra stretli 
na seminári Autorizovaný inžinier a legislatíva 
cez webovú kameru. 

Úspešnú videokonferenciu majú v pláne 
zopakovať aj na najbližšom statickom štvrtku 
SCIA Engineer a Scia Design Forms už                  
21. 11. o 15. h na Úrade SKSI v Bratislave a v 
regionálnej kancelárii v Košiciach. 

 

Ďalšie číslo nášho Newslettera SKSI  

vám zašleme 12. novembra. 
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