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V tomto vydaní: 

 Zmeny v návrhu novely 
zákona 138/1992: 
Musíme všetci zabojovať za 
kompetencie inžinierov 

 Šéf SKSI sa stretol 
s predsedami regiónov 

 Posledné voľné miesta: 
Stretnutie lídrov slovenského 
stavebníctva 20013 

 Víťaza Inžinierskej ceny už 
porotcovia poznajú 

 Navštívili sme stavbu 
futbalového štadióna vo 
Felcsúte 

 Ďalšie číslo vyjde už 26. 
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POSLEDNÝ DEŇ! 
Vyjadrite váš názor 
 do 13. novembra  

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

ZMENY V NÁVRHU NOVELY ZÁKONA 138/1992: 

Musíme všetci zabojovať za kompetencie inžinierov  
Súčasné znenie novely zákona 138/1992 o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch zo začiatku novembra, o ktorom podľa slov JUDr. Huttu rozhodla 
generálna rada ministerstva,  nemilo prekvapilo všetkých projektantov.  

V navrhovanom znení paragrafu 5 vypadlo 
„vykonávanie komplexných archite-
ktonických a inžinierskych služieb a 
súvisiaceho technického poradenstva“ 
(dnešné kategórie A1 a A2), a bolo 
nahradené autorizáciou na projektovú 
činnosť všetkých druhov projektovej 
dokumentácie budov bez obmedzenia (A1) 
a na projektovú činnosť  všetkých druhov 
projektovej dokumentácie inžinierskych 
stavieb bez obmedzenia (A2).  

Vypadli kompetencie inžinierov na vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, na vypracúvanie 
architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania a povoľovania stavieb a ich zmien a 
spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. 
Taktiež kategórie jednotlivých inžinierov - špecialistov boli premenované a ich kompetencie 
upravené.  Návrh zákona vylúčil aj odborne spôsobilé osoby a ani nezahŕňa potrebu 
autorizovaných inžinierov v oblasti dopravnej a technickej infraštruktúry pri príprave 
územnoplánovacej dokumentácie. „Podľa nového návrhu územné plánovanie nepotrebuje 
mestského inžiniera, na prípravu dokumentácie ho nie je potrebné vôbec  prizvať,“ priblížil situáciu 
člen Predstavenstva Otto Tokár, ktorý má na starosti najmä oblasť územného plánovania. 

„Zasadzujeme sa o to, aby kompetencie inžinierov zostali zachované tak, ako je to dnes, 
a paragraf  5 bol  rozšírený o kategórie, ktoré vzniknú v novom stavebnom zákone“,  vyjadril sa 
predseda SKSI Vladimír Benko a dodal, že „ak by mal paragraf 5  zostať v navrhovanom znení, 
našim členom budú odobraté právomoci, ktoré dnes majú a komplexní inžinieri budú 
diskriminovaní aj podľa predpisov EÚ. To Komora nedovolí. Všetci v Komore musíme teraz aktívne 
hájiť svoje práva a presadzovať naše požiadavky.“ 

Podľa predsedu SKSI Vladimíra Benka sa projektanti pokúsia urobiť nápravu. „Trváme na tom, aby 
článok 5 ostal v stave, v akom pôvodne bol s tým, že sa len doplnia kompetencie inžinierov,“ 
povedal profesor Benko. 

Podľa posledných informácií bude návrh stavebného zákona, v rámci ktorého sa novelizuje aj 138-
čka, predložený najprv do poslaneckých klubov, a až potom pôjde do medzirezortného 
pripomienkového konania. Komora bude pokračovať v presadzovaní pripomienok vo všetkých 
stupňoch legislatívneho procesu.  

Šéf Komory sa stretol s predsedami regiónov  
Predseda SKSI Vladimír Benko sa v druhom novembrovom týždni stretol s predsedami výborov 
regionálnych združení a predsedom Dozornej rady, aby s nimi prerokoval súčasnú situáciu 
v oblasti prípravy stavebného zákona a novely zákona 138/1992. Stretnutie patrilo aj otázke 
hospodárenia SKSI spôsobu tvorby rozpočtu SKSI v budúcnosti. Venovali sa tiež otázke 
vzdelávania členov a podpore odborných podujatí a príprave Valného zhromaždenia SKSI 2014. 

Ilustračná foto  
Foto: Ing  Miroslav Stromko 

Na stretnutí predsedu SKSI Vladimíra Benka s predsedami VRZ sa zúčastnili: Anton Vyskoč, František Lužica, 
 Ján Petržala, Ján Ďurica, Boris Vrábel, Dušan Mišík a  Diana Krížová.                                                             Foto  SKSI 
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Podujatia: 

Odborný seminár POSUDZOVANIE 
DODATOČNÝCH ÚPRAV DO 
NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV  
19. november 2013, Trnava 

Statický štvrtok: SCIA 
ENGINEERING A SCIA DESIGN 
FORMS  
21.  november 2013, Bratislava 

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

Odborný seminár: NAVRHUJEME 
A STAVIAME BUDOVY S TAKMER 
NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE   
22. november 2013, Bratislava 

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

ZATEPĽOVANIE V KOCKE  
5. december 2013, Trenčín 

Konferencia: NESTLMENÉ 
A HYDRAULICKY STLMENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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POSLEDNÉ VOĽNÉ MIESTA: 

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2013 
Diskusiu o kľúčových témach stavebníctva a o stavebnej sezóne 2014 pre Vás pripravuje tento rok 
CEEC Research aj v spolupráci s našou Komorou a ZSPS. V paneloch stavebných a projektových 
prác budú diskutovať popredné osobnosti štátu, známe osobnosti stavebníctva, developeri či 
predstavitelia veľkých projektových a stavebných firiem. Na Stretnutí lídrov slovenského 
stavebníctva 2013 vystúpi predseda vlády SR Robert Fico, minister dopravy Ján Počiatek, a aj 
predseda SKSI Vladimír Benko.  

„Na tohtoročné stretnutie 2. decembra 2013 v Bratislave je prihlásených  už 380 účastníkov. Pre 
obrovský záujem odporúčame našim členom, ktorí sa chcú zúčastniť, aby sa prihlásili ešte tento 
týždeň,“ povedala riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. Prihlásiť sa môžete na mailovej adrese 
konferencie@ceec.eu. Pozvánku a program nájdete aj na komorovej web stránke.                red.              

Víťaza inžinierskej ceny už porotcovia poznajú  
Deväť diplomových prác, piati porotcovia a päť hodín rozhodovania, to je bilancia zasadania odbor-
nej poroty Inžinierskej ceny 2012/2013. V hodnotení jednotlivých diplomoviek študentov zo staveb-
ných fakúlt technických univerzít sa porotcovia sústreďovali na komplexnosť návrhu a originalitu na-
vrhovaného riešenia. „Členmi odbornej poroty boli skúsení autorizovaní inžinieri s profesionálnou 
praxou. Kritériami hodnotenia boli originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia; tvorivý prístup 

k riešenému problému; komplexnosť vyjadrenia 
filozofie riešenia,“ vysvetlila Mária Brichtová, 
prezidentka Združenia ABF Slovakia, ktoré je 
spoluzriaďovateľom súťaže. 

„Víťazná práca najlepšie skĺbila architektonický 
návrh a požadované konštrukčné riešenie 
s prostredím, do ktorého stavba bude situo-
vaná,“ opísal vlastnosti najlepšej diplomovky 
člen poroty Otto Tokár a poznamenal, že do 
oficiálneho vyhlásenia výsledkov je meno víťaza 
tajomstvom. 

Experti v porote sa zhodli na najlepšej študentskej práci jednohlasne. „Musím však za všetkých 
porotcov skonštatovať vyrovnanosť všetkých prác, ktoré sa dostali do posledného kola,“ povedal 
Tokár a dodal, že pre budúce ročníky by chceli rozčleniť jednotlivé súťažné kategórie podľa druhu 
riešenej stavby. „Je totiž nevhodné porovnávať projekty budov, inžinierskych stavieb a vedecko-
výskumné projekty,“ vysvetlil ďalej porotca. 

Do tretieho ročníka súťaže sa zapojili študenti z troch stavebných fakúlt – zo Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave, Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach. „Víťaza spozná 
verejnosť vo februári 2014 počas slávnostného odovzdávania, ktoré sa uskutoční na pôde Úradu 
SKSI,“ prezradil podpredseda SKSI Anton Vyskoč.  

Zriaďovateľmi súťaže je Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných 
inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre 
rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia.                                                                red.                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 26. novembra. 

Členovia odbornej poroty: Vladimír Hanzel, Juraj Nagy, 
Radovan Rusnák, Otto Tokár, Vladimír Vránsky     Foto  SKSI 

Navštívili sme stavbu futbalového štadióna vo Felcsúte 
RZ SKSI Trnava a Regionálna maďarská inžinierska komora BOMÉK Miskolc zorganizovali 31. októbra 
pre členov odbornú prehliadku futbalového štadióna vo výstavbe vo Felcsúte v Maďarsku. Účastníkov 
sprevádzal svojim komentárom statik Lászlóa Pongora. Charakteristickými prvkami štadióna sú 
prefabrikované a monolitické železobetónové konštrukcie a prekrytie tribún originálnou drevenou 
konštrukciou. Projekt zhotovili v štýle maďarskej organickej architektúry. Viac foto.         František Lužica 

 

Účastníci exkurzie.  
Foto: Holló Dávid 
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