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V tomto vydaní: 

 Príprava nového stavebného 
zákona si vyžiadala zmeny: 

 Otvára sa zákon 138/1992 

 Väčšinu stavieb budú 
projektovať výhradne 
autorizované osoby 

 Vzniknú ďalšie profesie 

 Výhody pre členov:  
Kalkulátor ETICS so zľavou 60% 

 Zapojte sa do tvorby publikácie 
Projektantův průvodce Evropou 

 SKA má nového predsedu 

 

 

 

 

 

Valné zhromaždenie 
2013: 

V členskej zóne  našej webovej 
stránky aktuálne nájdete: 

 Pozvánka a program 

 Splnomocnenie 

 Správa o plnení uznesení Valného 
zhromaždenia SKSI 2012    

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie podujatia: 

Členská schôdza odbornej sekcie 
Elektrotechnické zariadenia stavieb, 
prezentácia firmy VONSCH  
11. jún 2013, Banská Bystrica 
 

Odborný seminár: Zmeny v 
energetickej certifikácii   
(registrácia uzavretá) 
12. jún 2013 

Statický štvrtok: Revolučná 
technológia CLOUD v statike pre 
členov SKSI so softvérom Idea RS  
13. jún 2013, Bratislava 

 

PRÍPRAVA NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA SI VYŽIADALA ZMENY: 

S novým stavebným zákonom sa otvára aj zákon 138/1992 

Príprava nového stavebného zákona vyvolala potrebu novelizovať aj ďalšie zákony, ktoré sa 
týkajú stavebníctva. Vznikla tak nevyhnutnosť prispôsobiť novým zmenám generálneho zákona 
aj Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch.  

Zákon, ktorým sa roky riadili stavební inžinieri a architekti, bol napriek 
mnohým doplneniam neflexibilný  a možnosť novelizovať ho preto privítali 
s nadšením. „Všetky zásahy do stavebného zákona a 138-čky pozitívne 
ovplyvnia nielen stavebníctvo na Slovensku, ale i ďalšiu existenciu 
autorizovaných členov Komory. Veríme, že vďaka nim bude stavebníctvo na 
Slovensku kvalitnejšie a stavby bezpečnejšie,“ povedal predseda Slovenskej 
komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.  

Na návrhoch na zmeny novely zákona pre autorizovaných inžinierov pracuje 
pracovná skupina a  Úrad SKSI ich zapracováva v plnom nasadení. 

„Oslovili sme všetkých predsedov volených orgánov, výborov regionálnych  združení 
a slovenských odborných sekcií našej Komory, aby nominovali svojich zástupcov a náhradníkov 
do otvorenej pracovnej skupiny pod vedením profesora Benka. Asi  trinásť členov komisie nám 
zaslalo návrhy na zmeny v 138-čke, ktoré momentálne spracovávame. Všetky návrhy zverejníme 
aj v členskej zóne našej webovej stránky,“ priblížila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová.  Do 
pracovnej skupiny sa môže zapojiť každý člen Komory. 
 

Väčšinu stavieb budú zo zákona  
projektovať výhradne autorizované osoby 

Do nového stavebného zákona sa podarilo vedeniu SKSI a SKA presadiť zmenu, ktorá 
autorizovaným stavebným inžinierom i architektom zabezpečí viac zákaziek a investorom zasa 
zaručí kvalitu.  

„Po novom jednoduché stavby, ktoré majú viac ako 120 metrov štvorcových alebo majú zvislé 
nosné konštrukcie vo vzdialenosti viac ako 
šesť metrov, musia projektovať autorizované 
osoby,“ vysvetlil Vladimír Benko.  

Taktiež všetky vyhradené a aj všetky ostatné 
stavby budú podľa zákona len v kompetencii 
inžinierov a architektov. „Získali sme pre nás 
celú realizačnú fázu, od vybavenia 
stavebného povolenia až po kolaudáciu, čo 
považujeme za skvelý krok,“ prezradil 
predseda SKSI.  

Projektovú dokumentáciu na všetkých 
stupňoch budú teda vypracovávať výlučne 
autorizované osoby - od územného konania 
až po kolaudáciu vrátane niektorých 
jednoduchých stavieb. 

Vzniknú ďalšie profesie 

Jednou z dôležitých zmien v Zákone č. 138/1992 bude vytvorenie nových funkcií inžinierov. Ide 
o zásah do paragrafu 5, ktorý definuje povolanie Inžinier. „Vzniknú ďalšie dve nové profesie – 
inžinier pre stavebnotechnický dozor a inžinier pre vedenie stavieb“, priblížil  ďalej šéf SKSI 
Vladimír Benko. Ide o autorizáciu profesií, ktoré dnes predstavujú stavbyvedúcich a stavebných 
dozorov.  

S príchodom nového stavebného zákona očakávajú členovia Komory aj mnoho ďalších zmien. 
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Ďalšie podujatia: 

Odborný seminár: Certifikácia podľa 
EN 1090 - Posudzovanie zhody 
konštrukčných dielcov oceľových 
konštrukcií podľa EN 1090-1+A1 
20. jún 2013, Košice 

Valné zhromaždenie SKSI 2013 
22. jún 2013, Košice 
 
Odborný seminár: Navrhujeme a 
staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie IV:  
Využitie rekuperácie v budovách 
26. jún 2013, Trenčín 

Odborná prednáška: Navrhovanie 
bezpečnostných zariadení na 
pozemných komunikáciách so 
zameraním na zadržiavacie systémy 
pre chodcov a vodiace zábradlia 
26. jún 2013, Banská Bystrica 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

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

„Vzhľadom na novú terminológiu v novom stavebnom zákone, kde sa napríklad „pozemné 
stavby“ menia na „budovy“, budeme pravdepodobne musieť meniť autorizačné osvedčenia,“ 
vysvetlil člen Predstavenstva SKSI Otto Tokár. 

V záujme poskytovania kvalitnejších služieb sa bude Komora snažiť presnejšie definovať aj 
kompetencie jednotlivých inžinierskych kategórií. Podľa návrhov  viceprezidenta Slovenského 
elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska a člena Autorizačnej komisie 
SKSI Ladislava Lehockého by bolo prospešnejšie rozčleniť kategóriu Inžinier pre technické, 
technologické a energetické vybavenie služieb. Miesto nej sa vyšpecifikujú ďalšie tri kategórie. 
Podľa elektrotechnikov by teda bolo potrebné vytvoriť samostatné pozície Inžinier pre technické 
zariadenia budov, Inžinier pre strojnotechnologické zariadenia a Inžinier pre elektrické 
zariadenia. 

Pokiaľ by zmeny a novinky v zákone prešli cez všetky schvaľovacie procesy podľa návrhov, 
stavebníctvo by tiež získalo novú funkciu kontrolného statika podľa vzoru nemeckého 
Prüfingenieura. Táto nezávislá autorizovaná osoba by zabezpečovala dostatočnú spoľahlivosť 
a bezpečnosť stavieb. 

Návrh stavebného zákona spolu so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných stavebných inžinieroch bude pravdepodobne predložený na schválenie do 
Parlamentu SR v septembri 2013. Jeho účinnosť predstavitelia štátu predpokladajú od júla 2014. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SKA má nového predsedu 

Slovenská komora architektov si na svojom valnom 
zhromaždení dňa 25. mája 2013 zvolila nové 
predstavenstvo a disciplinárnu komisiu. Predsedom 
SKA sa stal Ing. arch. Imrich Pleidel. 

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE 

Kalkulátor ETICS so zľavou 60 % 
Aktuálnou výhodou Vášho členstva v Komore je 
možnosť výhodného zakúpenia Kalkulátora pre 
navrhovanie mechanického pripevnenia vonkajších 
tepelnoizolačných systémov (ETICS) na spojenie 
s podkladom.  

Kalkulátor je určený pre autorizovaných inžinierov, 
ktorí navrhujú kotvenie zatepľovacích systémov. 

Predstavitelia Komory sa dohodli s Technickým 
a skúšobným ústavom stavebným na zvýhodnení 
členov pri kúpe kalkulátora,  ktorý si v súčasnosti 
môžete ako členovia SKSI zakúpiť len za 60 eur. 

Nečlenovia za tento program zaplatia 150 eur.  

Zľava pre členov Komory platí do 31. júla 2013. 

Objednávkový formulár  

Zapojte sa do tvorby publikácie 
Informační centrum ČKAIT našej partnerskej Českej  
komory vytvára publikáciu „Projektantův průvodce 
Evropou“.  

Cieľom publikácie je inšpirovať a potešiť pohľadom 
na zaujímavosť. V rámci medzikomorovej spolupráce 
bola oslovená aj naša Komora a do tvorby tejto 
publikácie sa môžete zapojiť aj Vy.  

Približný okruh stavieb v Európe, ktorý môžete 
navrhnúť ako tip spolu s krátkym odôvodnením, 
prečo Vás zaujal:  
- budovy (zaujímavé nielen architektonicky ale 
i konštrukčne), mosty, lavičky, tunely, priehrady, 
vodohospodárske stavby, železničné stanice, 
prístavy, letiská, priemyselné stavby, železnice, 
technické múzeá a podobne. 

Tipy na stavby do tejto publikácie môžete zasielať e-
mailom na adresu tlacove@sksi.sk do 15. júna2013.   

 

Vítame nových členov 
Komory 
Predstavenstvo SKSI na svojom 
májovom zasadnutí schválilo na 
základe odporučení regionálnych 
združení Komory nových 
dobrovoľných členov SKSI: 

Fyzické osoby: 
doc. RNDr. Ingrid Belčáková, CSc. 
Albert Brna  
Ing. Robert Brna  
Ing. Miroslav Bugár 
Mgr. Jozef  Kobyľan  
Ing. Ľubomír Šavel 

Právnické osoby: 
AP -  ateliér, s. r. o. 
A - z projekt, s. r. o.  
BUING, s. r. o. 
Denmar s. r. o. 
ELIN s. r. o. 
EMPONT s. r.o. 
FERVIDUS s. r.o. 
FMK s. r. o. 
Gajdoš – Consulting Engineers, s. r. o.  
Hydrotec, s. r. o. 
INŽINIERSKY ATELIÉR, s. r. o. 
K– BELCOR, s. r. o. 
LABSTAT s. r. o. 
NOVASTAV PLUS spol. s r.o. 
Polivka, Hörmann & Partners, s. r. o. 
PORIS s. r. o. 
ProEI – Slovakia, s. r. o. 
Prominent Slovensko s.r.o. 
PROPOS spol. s r. o. 
SAURUS s. r. o. 
SPOL - LIPA, s. r. o. 
structureSS, s. r. o. 
Teploprojekty, s. r. o. 
TERA green s. r. o. 
TZBpro s. r. o. 
ZTI s. r. o. 

Nových členov srdečne vítame 
a tešíme sa na spoluprácu. 
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