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Podujatia: 

Odborný seminár: PROJEKTOVANIE 
MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ – 
STATICKÁ DOPRAVA 
28. január 2014, Bratislava 

Odborná prednáška: ZÁKONY 
O BEZPEČNOSTI A OCHRANE 
ZDRAVIA PRI PRÁCI A ICH 
APLIKÁCIA V PROJEKTOVEJ 
DOKUMENTÁCII 
30. január 2014, Banská Bystrica 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKDICE STATIKA STAVIEB 
30. január 2014, Banská Bystrica 

Statický štvrtok: POSÚDENIE 
BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 
PANELOVÝCH BUDOV 
a POSÚDENIE ZVISLÝCH 
TLAKOVÝCH SÍL V STENOVÝCH 
PANELOCH MONTOVANÝCH 
BYTOVÝCH DOMOV 
30. január 2014, Bratislava 
 

NOVÝ STAVEBNÝ ZÁKON A NOVELA ZÁKONA 138/1992 Zb.: 

Komory a autorizované osoby sú dôležitou súčasťou tvorby 
nového stavebného zákona 
Podľa riaditeľky odboru štátnej stavebnej 
správy Viery Rajprichovej sú práve 
komory (Slovenská komora stavebných 
inžinierov - SKSI a Slovenská komora 
architektov - SKA) a ich členovia 
dôležitými faktormi zabezpečia kvalitu 
stavebného procesu. „Komory majú byť 
odbornými stĺpmi, ktoré podržia celý 
investičný proces. Je dôležité, aby 
členovia komôr zaručovali kvalitu 
predkladaných projektov,“ upozornila 
Rajprichová na rokovaní komôr  (SKSI 
a SKA) s ministerstvom o novom 
stavebnom zákone. Zaručiť, aby autorizované osoby boli tým 
verejnoprávnym prvkom, ktorý zabezpečí kvalitu v stavebníctve, má však 
predovšetkým nový stavebný zákon a novela zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch. „V súčasnosti obidve komory pracujú na návrhoch zmien 
v 138-čke, ktoré majú predložiť ministerstvu buď ako jeden spoločný návrh, alebo každá komora svoj 
vlastný návrh do prvého februárového týždňa,“ komentoval súčasnú situáciu predseda SKSI Vladimír 
Benko. Podľa jeho slov bol totiž súčasný návrh  par. 4 a 5 zákona č. 138/1992 spracovaný len podľa 
predložených požiadaviek SKA. „Stále si budeme stáť za tým, aby kompetencie inžinierov zostali 
zachované tak, ako je to dnes a paragraf 5 bol rozšírený o kategórie, ktoré vzniknú v novom stavebnom 
zákone,“ uzavrel Benko. 

Návrh stavebného zákona by mal byť podľa našich informácií predložený na prerokovanie Vláde SR 
v septembri 2014 s  jeho predpokladanou účinnosť od júla 2015. 

Náš návrh podporili pred ministrom dekani stavebných fakúlt  
Dekani všetkých troch stavebných fakúlt na Slovensku podporili v liste ministrovi Jánovi Počiatkovi 
všetky návrhy, ktoré  naša Komora zaslala ministerstvu dopravy vo svojom desiatom návrhu nového 
stavebného zákona. V stanovisku, ktoré zaslali dekani bratislavskej, žilinskej a košickej fakulty, tiež 
uvítali zavedenie funkcie kontrolný statik a stavebnotechnický dozor v pripravovanom novom 
stavebnom zákone. „Vyjadrujeme podporu všetkým novým kategóriám autorizovaných inžinierov 

navrhovaných Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Študenti 
stavebných fakúlt sú dnes pripravovaní na všetky funkcie a odbornosti 
v stavebníctve, od architektonického návrhu a projektovania až po 
realizáciu stavieb,“ napísali zástupcovia fakúlt ministerstvu a uviedli, že 
jasne podporujú zachovanie súčasných kompetencií autorizovaných 
inžinierov a odborne spôsobilých osôb pre činnosti stavbyvedúci, 
stavebný dozor a  energetickú certifikáciu. „Žiadnej autorizovanej osobe 
– našim absolventom – by nemali byť bezdôvodne odopreté súčasné 
kompetencie, ako sa to deje v súčasnom znení článku V návrhu nového 
stavebného zákona,“ vyjadrili sa predstavitelia stavebných fakúlt.   

V súčasnosti naša Komora úzko spolupracuje s univerzitami, ktorých 
absolventi sú potenciálnymi budúcimi členmi SKSI a autorizovanými 
inžiniermi. Spoločne zosúlaďujú definovanie akreditovaných študijných 
odborov pre všetky súčasné a novovzniknuté kategórie.  

Zásadné stanovisko dekanov stavebných fakúlt Slovenskej republiky 
k návrhu nového stavebného zákona, vrátane návrhu znenia článku V, 

ktorým novelizuje zákon 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch, nájdete v členskej zóne na webe SKSI.            

Ilustračná foto  
Foto: František Lužica 
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Prezentačný seminár POUŽITIA 
A DIMENZOVANIA 
TENKOSTENNÝCH OCEĽOVÝCH 
PROFILOV SYSTÉMU METSEC 
6. február 2014, Košice 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKCIE DOPRAVNÉ STAVBY, 
MESTSKÉ INŽINIERSTVO 
A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE  
6. február 2014, Banská Bystrica 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKCIE VODOHOSPODÁRSKE 
STAVBY 
11 február 2014, Banská Bystrica 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKCIE POZEMNÉ STAVBY A 
ARCHITEKTÚRA 
12 február 2014, Banská Bystrica 

Členská schôdza ODBORNEJ 
SEKCIE VEDENIE 
USKUTOČŇOVAQNIA STAVIEB 
13 február 2014, Banská Bystrica 

Odborné prednášky: VYBRATÁ 
ČASŤ LEGISLATÍVY PRE 
STAVEBNÍCTVO V ROKU  2014 
13 február 2014, Banská Bystrica 

Konferencia: NESTMELENÉ 
A HYDRAULICKY STMELENÉ 
VRSTVY VOZOVIEK 
12. – 14. február 2014, Podbanské 

Odborný seminár: GEOSYNTETIKA 
2014 
4. marec 2014, STU Bratislava 

19. konferencia:  STATIKA STAVIEB  
2014  
13. – 14. marec 2014, Piešťany 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 

 
 
 
 

 
 
 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Neprešlo jazykovou úpravou. 

Tvoríme podmienky pre nové kategórie – stavebnotechnický 
dozor a inžinier pre vedenie uskutočňovania stavieb 
Návrh nového stavebného zákona zahŕňa aj vznik ďalších dvoch kategórií autorizovaných inžinierov. Je 
nimi kategória stavebnotechnický dozor, ktorú predstavuje odnož stavebných dozorov s autorizáciou 
a inžinier pre vedenie uskutočňovania stavieb, kam budú patriť hlavní stavbyvedúci s autorizáciou. 

Naša Komora v súčasnosti definuje, aké kvalifikačné predpoklady by mali 
spĺňať tieto dve nové kategórie autorizovaných inžinierov. „Zároveň je 
potrebné určiť podmienky vzdelania a praxe týchto inžinierov, ktorých 
prítomnosť v stavebnom procese by mala zabezpečiť zvýšenie kvality pri 
realizácii stavieb,“ vysvetlil predseda Benko po stretnutí pracovnej skupiny 
k zabezpečovaniu skúšok a vzdelávania pre činnosti stavbyvedúci a stavebný 
dozor, ktoré sa konalo 23. januára v Banskej Bystrici.  Podľa Benka budú 
konkrétne požiadavky na vzdelanie a prax definované vo vyhláškach, nie 
v zákone, ktorý má obsahovať len zásadné rozdelenia kategórií. 

Návrhy na bližšie definovanie kvalifikácie, vzdelania a praxe týchto inžinierov 
majú zaslať  do budúceho týždňa členovia pracovnej skupiny, ktorú tvoria predsedovia krajských 
odborných sekcií Vedenie uskutočňovania stavieb, garant  pre skúšky stavbyvedúci, stavebný dozor 
a ďalší členovia - odborníci z oblasti realizácie stavieb. Obidve nové kategórie by mali pôsobiť pre oblasť 
vyhradených stavieb, ktorú bližšie vymedzuje návrh stavebného zákona.                                                                     red.                                                                                                                                                                                               

Komora pripravuje archiváciu webinárov cez internet 
V priebehu minulého roka začala Komora realizovať odborné semináre pre členov prostredníctvom 
videoprenosov. K stretnutiu statikov v Bratislave sa pripojili cez webovú kameru aj inžinieri z Košíc 
a interaktívne tak mohli sledovať stretnutie, ktoré prebiehalo na bratislavskom Úrade. „Záznam zo 
stretnutí sa však neuchovával, išlo len o interaktívny prenos, počas ktorého sa mohli zúčastnení z oboch 
strán zapojiť do seminára. Momentálne však plánujeme tieto prenosy aj zaznamenávať a ukladať na 
web,“ vysvetlil bližšie člen Predstavenstva SKSI Viliam Hrubovčák. Takéto záznamy umožnia 
projektantom opätovne si  seminár prehrať alebo si ho pozrieť, pokiaľ nemali možnosť zúčastniť sa ho. 

„Snažíme sa takto byť stále bližšie našim členom a rozširovať možnosti služieb, ktoré im poskytujeme. 
Vždy uvítame návrhy na zlepšenie, Komora je tu pre nich a pre skvalitňovanie podmienok ich 
profesijného života,“ povedala riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. 

V týchto dňoch predstavitelia Komory pracujú aj na zvyšovaní kvality prenosu seminárov cez web.    red. 

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE: 

Zľava na ETICS pre členov SKSI predĺžená 
Predstavitelia Komory sa dohodli s Technickým a skúšobným ústavom stavebným na predĺžení zľavy 
na kalkulátor ETICS pre všetkých autorizovaných inžinierov SKSI.   Zľavu pre členov SKSI je vo výške 60 
percent (nečlenovia zaplatia za program 150 eur) predĺžil TSÚS pre našich členov do konca roka 2014.  

Kalkulátor je určený pre autorizovaných inžinierov, ktorí navrhujú kotvenie zatepľovacích systémov. 
Objednávkový formulár a ďalšie výhody členstva v našej Komore nájdete na webe SKSI.                    red.  

 

 

 

 

 

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 11. februára. 

Členské splatné do 31. januára 2014  
Minuloročné júnové Valné zhromaždenie schválilo zmeny vo výške členských príspevkov. Ich rozpis 
nájdete na webe SKSI a každému  autorizovanému členovi sme zaslali informáciu s predpisom úhrady 
členského príspevku na komorovú mailovú adresu. Členovia našej Komory majú možnosť uhradiť 
základný členský príspevok na tento rok do 31.  januára 2014.  

 

Vítame nových členov SKSI 
Sľub autorizovaného inžiniera zložili tento 
mesiac do rúk podpredsedu Komory ďalší 
štyria inžinieri. 
 SKSI tak zapíše do Zoznamu autorizovaných 
inžinierov jedného statika a troch projektantov 
z oblasti dopravných stavieb:  

Ing. Peter KLEN           
Ing. Andrej MARUNIAK  
Mgr. Silvia PAJUNKOVÁ 
Ing. Vladimíra ROŽOKOVÁ 

Vítame vás a tešíme sa na spoluprácu  

Posledná rozlúčka  
Slovenská komora stavebných inžinierov s hlbokým 
zármutkom oznamuje, že dňa 23. januára 2014 nás 
vo veku 70 rokov navždy opustil vynikajúci 
projektant, láskavý kolega, dlhoročný člen Komory a 
dobrý človek 

Ing. LADISLAV LEGIŇ 

Posledná rozlúčka s Ing. Ladislavom Legiňom sa 
uskutoční dňa 28. januára 2014 v Krematóriu v 
Banskej Bystrici - Kremničke. 

Česť jeho pamiatke. 
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