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ÈÍSLO 2/2004

Zápis zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI

zo dňa 26. 3. 2004 v Bratislave

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 13 členov
predstavenstva

Bod 1: Schválenie programu, overovateľov zápisu
Členovia predstavenstva schválili predložený program roko-

vania. Predstavenstvo určilo overovateľov: Urbana a Benka.
Na rokovanie boli prizvaní: Ing. Nevický, predseda autorizačnej

komisie, Ing. Tomko, predseda dozornej rady, na časť rokovania
boli prizvaní: Ing. Nasch, Ing. Hanzel, p. Nomilner, predseda ZOIT.

Bod 2: Informácia o činnosti SKSI
Informáciu podal predseda Majdúch. Na začiatku zasadnutia

si prítomní uctili pamiatku nedávno zosnulých členov SKSI. Pred-
seda informoval členov, že prof. Agócs sa vzdal funkcie člena
Predstavenstva. Ďalej podal informáciu o aktivitách SKSI v pro-
cese novelizácie zákona č. 138/1992 Zb. Návrh MVRR SR, ako
aj pripomienky SKSI boli zaslané e-mailom členom Predstaven-
stva a do RZ. Ďalšia informácia bola, že predsedníčka Úradu pre
verejné obstarávanie požiadala Komoru o delegovanie externých
členov do komisií a odborných spolupracovníkov. Regionálne
združenia zašlú návrhy na úrad Komory do 30. 3. 2004.

Do diskusie sa zapojili: Nevický, Ralbovský, Tomko, Chmelo,
Urban.

Uznesenie 7.1
Členovia predstavenstva navrhnú odborníkov – potenciál-

nych externých členov do komisií ÚVO do 30.03.2004, táto
činnosť nemôže byť bezodplatná. Riaditeľ úradu zašle zoznam
členov na ÚVO.

Za hlasovalo 13 členov

Bod 3: Návrh rozpočtu
Predložený návrh rozpočtu bol upravený pracovnou skupinou

vymenovanou predsedom SKSI t.j. predsedovia RZ a riaditeľ úradu.
V diskusii bola požiadavka, aby do valného zhromaždenia

bola spresnená príjmová časť za rok 2003 – skutočnosť.
Do diskusie sa zapojili: Kedrovič - navrhoval, aby z rezervy

bola vyčlenená finančná časť vo výške 1,5 mil. Sk na aktívne
zapojenie sa do využitia fondov EÚ, ako aj na zvýšené pracovné
nároky po vstupe Slovenska do EÚ. Komora má zabezpečiť pra-
covníka – odborníka v odbore prístupových fondov, a hlavne
kohéznych fondov EÚ. Chmelo navrhoval, aby táto suma bola
účelovo vyčlenená.

Uznesenie: 7.2
Predstavenstvo súhlasí s vyčlenením finančných prostriedkov

vo výške 1,5 mil. Sk z rezervy na zabezpečenie činnosti odborní-
kov v oblasti čerpania EÚ fondov  a zapracovaním do rozpočtu
predkladaného na schválenie valnému zhromaždeniu.

Za hlasovalo 13 členov.

Marec 2004 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Bod 4: Kontrola plnenia uznesení zo 6. zasadnutia
Predstavenstva
Bod 6.1. – Splnený
Bod 6.2. – Splnený
Bod 6.3 – Splnený
Bod 6.4.- Splnený
Bod 6.5.- Splnený
Bod 6.6. - Priebežne sa plní
Bod 6.7. -  Splnený
Bod 6.8. – Splnený
Bod 6.9.  – Splnený
Bod 6.10.- Priebežne sa plní
Bod 6.11.- Splnený
Bod 6.12 Priebežne sa plní

Bod 5: Schválenie odporúčaní pre Valné zhromaždenie,
smerovanie činnosti SKSI
Predseda predniesol analýzu odovzdaných materiálov Ná-

zory na smerovanie SKSI a odporučil diskusiu k základnému bodu
Organizačné usporiadanie. V návrhoch smerovania sa vyskytli
najmä tieto varianty usporiadania Komory:

A. Úrad SKSI a súčasný stav regionálnych združení, Bratisla-
va, Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Košice.

B. Úrad SKSI a redukcia regionálnych združení – ponechať
Bratislava, Košice, Banská Bystrica alebo Žilina, zrušiť regionál-
ne združenie Trnava, Žilina alebo Banská Bystrica.

C. Úrad SKSI a možnosť vytvorenia administratívnych kance-
lárií vo vyšších územných celkoch (VÚC) s možnosťou združo-
vania sa do jestvujúcich regionálnych združení.

D. Úrad SKSI, zrušiť regionálne združenia a vytvoriť organi-
začné usporiadanie podľa odborných sekcií.

Po širokej diskusii, v ktorej vystúpili všetci prítomní a každý
obhajoval svoj názor publikovaný doteraz, sa zúžili návrhy sme-
rovania na:

1. variant: silný centrálny úrad SKSI v Bratislave, Komora ako
celok a administratívne kancelárie v rôznych mestách podľa
požiadavky členov na činnosť odborných sekcií.

2. variant: silný centrálny úrad SKSI v Bratislave, možnosť
vytvoriť administratívne kancelárie v sídlach VÚC s možnosťou
združovania sa do jestvujúcich  regionálnych združení.

Výsledok hlasovania: za 11 členov, proti 2 členovia
Uznesenie 7.3
Predstavenstvo predloží na valné zhromaždenie 1. a 2. va-

riant smerovania, odporúča prijať 2. variant.
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi Úradu pripraviť návrh fi-

nančných nárokov na jednotlivé varianty smerovania SKSI do 16.
4. 2004.

Bod 6: Príprava valného zhromaždenia SKSI 24. 4. 2004
v Bratislave
Predseda informoval o stave príprav valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení sa zvolia všetky volené orgány. Na jed-
notlivých kandidátkach bude minimálny počet kandidátov rov-
ný dvojnásobnému počtu členov voleného orgánu.

Aktuálne informácie o činnosti SKSI môžete nájsť
na webovej stránke: www.sksi.sk
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Pre voľbu predsedu, podpredsedov a členov predstavenstva
sa predložili tieto návrhy:

1. variant: v priamej voľbe sa zvolí predseda, štyria podpred-
sedovia a zostávajúcich desať členov predstavenstva s najvyšším
počtom hlasov,

2. variant: zvolí sa 15 členov predstavenstva, ktoré si zvolí
predsedu a 4 podpredsedov – výsledok musí potvrdiť valné zhro-
maždenie.

Výsledok hlasovania:
1. variant – za 9, proti 1 2. variant – za 3, proti 1
Uznesenie 7.4
Predstavenstvo schválilo 1. variant voľby predstavenstva,

priamu voľbu predsedu a podpredsedov.
Predseda predložil návrh tvorby kandidátok – všeobecne

kandidátov navrhnú jednotlivé oblasti podľa vyšších územných
celkov (VÚC), odborné sekcie, predstavenstvo, členovia SKSI
písomne na úrad komory do 16. 04. 2004 s písomným prehláse-
ním kandidáta o prijatí kandidatúry.

Konečnú úpravu vykoná predstavenstvo na 8. zasadnutí dňa
16. 04. 2004.

Návrh počtu kandidátov a jeho tvorba:
Predstavenstvo (15 členov): oblasti 8 x 3, predstavenstvo

15, členovia SKSI max.5
Autorizačná komisia (13 členov): odborné sekcie 8 x 3, pred-

stavenstvo 4, členovia SKSI max.4
Disciplinárna komisia (11 členov): oblasti 8 x 2, predstavenstvo 6
Dozorná rada (9 členov): oblasti 8 x 2, predstavenstvo 4
Etická rada (7 členov). oblasti 8 x 2, predstavenstvo 4
Výbor pre zahraničie (9 členov): oblasti 8 x 2, predstavenstvo 4
Uznesenie 7.5
Predstavenstvo jednomyseľne schválilo návrh tvorby jednot-

livých kandidátok.
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu uverejniť vzor voleb-

ného lístka pre voľbu predstavenstva.

Bod 7: Rôzne
7.1 Ing. Nasch informoval o možnosti spracovania výsledkov

volieb na valnom zhromaždení pomocou PC.
Uznesenie 7.6
Predstavenstvo berie informáciu na vedomie, ukladá riadite-

ľovi úradu organizačné zabezpečenie spracovania výsledkov
volieb pomocou PC.

7.2 Vystúpenie predsedu ZOIT p. Nomilnera
Predseda ZOIT informoval Predstavenstvo SKSI o predstavách

a vypracovaných návrhov novelizácie zákona č. 138/1992 Zb.
ZOIT vyjadrilo písomne podporu za zachovanie SKSI, ktorú za-
slalo aj na MVRR SR. ZOIT má v súčasnosti asi 600 členov.

Stanovisko SKSI – neotvorila sa otázka technikov, zoznam
technikov je na web stránke SKSI a nemáme žiadne výhrady ohľad-
ne spolupráce v oblasti vzdelávania.

Predseda ZOIT poďakoval za možnosť prezentácie sa na Pred-
stavenstve SKSI.

7.3 Slovinská komora stavebných inžinierov navrhuje podpí-
sať zmluvu o spolupráci, o vzájomnom uznávaní autorizačných
osvedčení.

Benko navrhol na základe predbežných konzultácií s Komorou
architektov a stavebných inžinierov Rakúska uzavrieť bilaterálnu
zmluvu o vzájomnom uznávaní autorizačných osvedčení.

7.4 Ing. Hanzel predseda Disciplinárnej komisie informoval čle-
nov o práci DK, o problémoch riešenia niektorých sťažností. Zaujal
stanovisko, že písomne spracuje všeobecný návrh postupov riešenia.

7.5 Na úrad SKSI  sa obrátili so žiadosťou o zápis do zoznamu
autorizovaných inžinierov Ing. Benčat a Ing. Taliga, nevybavené
sú sťažnosti Ing. Danka a Ing. Iglarčíka.

Uznesenie 7.7
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu, aby zaslal predmet-

né žiadosti autorizačnej komisii, ktorá sa k týmto žiadostiam
vyjadrí do 15. 04. 2004.

Výsledok hlasovania: za 13 členov

7.6 Predseda informoval členov predstavenstva o návrhu spo-
lupráce s redakciou Inžinierske stavby na spoločné vydávanie
časopisu.

7.7 Predseda tlmočil návrh na zavedenie študentského člen-
stva SKSI, s členským príspevkom 100,-Sk na rok.

7.8 Členovia Predstavenstva boli informovaní o vytlačení
publikácie „Atlas štandardných detailov“. Jeho cena je 2000,-
Sk/ks  pre nečlenov a pre členov SKSI je cena 1700,- Sk/ks. Na
úrade je 500 kusov, z ktorých po 100 ks bude distribuovaných
na jednotlivé regióny.

7.9 Predstavenstvo súhlasí, aby boli prijatí za dobrovoľného
člena Ing. Fabianková Ľudmila, Ing. Kratochvílová Štefánia, Ing.
Hutňan Milan, Ing. Sršeň Martin, Ing. Ondriska Štefan.

Za kolektívneho člena: Potravinoprojekt, a.s., Štor Cad com-
puters, s r.o., GFI Studio, s.r.o. Mramok Granit Mohyla spol. s r.o.

Predstavenstvo súhlasí s autorizáciou v ČR: Ing. Schmidt Jo-
zef, Ing. Lenárt Alexander.

Uznesenie 7.8.
Predstavenstvo bralo na vedomie predložené informácie

a súhlasí s predloženými návrhmi.
Za hlasovalo 13 členov

Predseda SKSI ukončil rokovanie o 18.00 hod.
Zápis spracoval: Ing. Vojtech Mozgay

Zápis overil: Ing. Igor Urban, CSc.,
doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.

Predseda SKSI: Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Prílohy: pozvánka, prezenčná listina, písomné materiály

Smerovanie SKSI

zdôvodnenie alternatívny so silným centrom

1. Cieľ alternatívy:
� Zvýšiť akcieschopnosť vo vzťahu k zahraničiu
� Zvýšiť akcieschopnosť ku štátnym orgánom.
� Efektívnejšie plniť poslanie vo vzťahu k potrebám členskej
základne.
� Čo najefektívnejšie využívanie zverených finančných

prostriedkov.
2. Podstata štruktúry.
Silné centrum v zostave potrebnej na čo najlepšie a najefektív-

nejšie dosiahnutie poslania SKSI. V centre bude umiestnená aj
všetka agenda potrebná vo vzťahu k členskej základni.

Pracoviská mimo centra budú vytvárané, ale i rušené z rozhod-
nutia vedenia podľa potrieb a vždy s odôvodnením ekonomickej
výhodnosti pre komoru ako celok.

Pri vytváraní externého pracoviska nemusí vždy ísť o kancelár-
ske priestory a nových zamestnancov. Možné je využívať jestvujú-
ce priestory členov, inštitút dohody o výkone práce a podobne.

Takáto maximálne efektívna štruktúra komory vytvorí ekono-
mický priestor na väčšiu akcieschopnosť napr. zaplatením si ex-
pertov pri presadzovaní vlastných záujmov v rámci EÚ a vo vzťahu
ku štátnym orgánom.

Uplatnenie predmetnej alternatívy so silným centrom nemôže
znamenať likvidáciu aktívnych terajších regionálnych kancelárií,
ale ani bránenie aktivite iných prípadných zoskupení našich čle-
nov či už na podklade regionálneho záujmu, profesijného záujmu
alebo spoločenského záujmu pre kultúrne vyžitie a pod.

Tieto všetky aktivity však iste budú finančne náročnejšie,
a preto pokiaľ nebudú prínosom pre komoru ako celok, budú
musieť byť finančne dotované členmi, ktorí z týchto aktivít majú
prospech. Finančná dotácia môže byť realizovaná buď trvalým
príplatkom k základnému členskému alebo jednorazovou úhra-
dou pre tú-ktorú aktivitu a pre ten-ktorý región.

Pri predmetnej alternatíve sa s ohľadom na jej priehľadnosť
a akcieschopnosť otvára priestor na naplnenie skutočného posla-
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nia SKSI a jej obstátie v prakticky nevypočítateľných situáciách,
ktoré po vstupe do EÚ iste nastanú.

Možno to nie je „na prvý pohľad“ badateľné, ale v porovnaní
s variantom, ktorý sme tuná mali za minulého vedenia, by pri celko-
vom členskom 6000,- Sk bolo pre regionálnu činnosť 3000,- Sk od
každého člena regiónu, ktoré by v plnej výške aj v regióne zostali.

Ing. Ján Ralbovský, člen predstavenstva

Vážení členovia,
pokiaľ máte záujem získať informácie o príprave Valného
zhromaždenia SKSI, prípadne máte nejaké návrhy k jeho
priebehu, môžete sa zúčastniť osobne zasadnutia predsta-
venstva vo vyhradenom čase 11.00 – 13.00 hod. pre verejnú
diskusiu.

Tešíme sa na stretnutie.

Spôsob hlasovania na VZ SKSI
dňa 24. 4. 2004 v Bratislave

Na valnom zhromaždení sa zvolia všetky volené orgány SKSI.
Voľba jednotlivých komisií je bezproblémová – označením pred-
písaného počtu kandidátov na volebnom lístku, predsedov ko-
misií si následne volia samotné komisie.

Pri voľbe predstavenstva sa v priamej voľbe zvolí predseda
SKSI, štyria podpredsedovia a zostávajúcich desať členov pred-
stavenstva s najvyššími počtami hlasov.

Tvorba kandidátky predstavenstva:
� oblasti (vyššie územné celky) môžu navrhnúť maximálne
3 kandidátov, spolu max. 24 kandidátov (označenie
za menom kandidáta BA – Bratislava, TT – Trnava,
NR – Nitra, TN – Trenčín, ZA – Žilina, BB – Banská Bystrica,
KE – Košice, PO – Prešov),
� predstavenstvo môže navrhnúť maximálne 15 kandidátov
(označenie za meno P-TN a pod.),
� členovia SKSI môžu jednotlivo navrhnúť kandidátov
do 14. 4. 2004 na Úrad komory – na kandidátku sa doplní
maximálne 5 s najvyššími počtami podporných hlasov
(označenie za menom C – KE a pod.),
� s návrhom sa odovzdá písomný súhlas kandidátov
s kandidatúrou,
� maximálny počet kandidátov je 24+15+5 = 44,
� konečnú úpravu kandidátky v abecednom poradí vykoná
predstavenstvo dňa 16. 4. 2004,
� kandidáti, ktorí nekandidujú na funkcie predsedu, majú
v stĺpci pre voľbu predsedu začiernené políčko,

Spôsob vyplnenia volebného lístka:
1. krok: v stĺpci 4 (člen predstavenstva) sa krížikom označí

maximálne 15 vybratých kandidátov do predstavenstva,
2. krok: v stĺpci 5 (podpredsedovia) sa z vybraných 15 kan-

didátov do predstavenstva krížikom označia maximálne 4 vy-
braní kandidáti na podpredsedov,

3. krok: v stĺpci 6 (predseda) sa z vybraných 15 kandidátov
do predstavenstva krížikom označí maximálne 1 kandidát na
predsedu.

Pripojený je vzor správne vyplneného volebného lístka –
z kandidátky je volených 15 kandidátov.

Systém vyhodnocovania volieb z platných volebných lístkov:
1. Predsedom SKSI je kandidát, ktorý získal najvyšší počet

hlasov za predsedu (v stĺpci 6). Predseda sa stáva členom pred-
stavenstva.

2. Podpredsedovia predstavenstva sú 4 kandidáti s najvyššími
počtami hlasov za podpredsedu (v stĺpci 5).

Prvým podpredsedom predstavenstva sa stáva kandidát
s najvyšším počtom hlasov za podpredsedu (v stĺpci 5).

Pozvánka
na 8. zasadnutie predstavenstva SKSI dňa 16. 4. 2004 o 9.00

hod. v Bratislave, Mýtna 29

Program:
1. Schválenie programu, overovateľov zápisu
2. Informácia o činnosti
3. Kontrola plnenia uznesení zo 7. zasadnutia predstavenstva
4. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia
– predkladá Mozgay
5. Kontrola plnenia uznesení VZ 2003
6. Výsledky rokovaní na regionálnych združeniach
7. Zostavenie programu valného zhromaždenia 24. 4. 2004
8. Rôzne

Predstavenstvo Slovenskej komory stavebných inžinierov
Mýtna 29, P.O.BOX 10, 810 05 Bratislava

POZVÁNKA
na Valné zhromaždenie SKSI

dňa 24. apríla 2004 (sobota) o 10.00 hod.
v miestnosti B 001 (aula) na Stavebnej fakulte STU

v Bratislave, Radlinského 11

Program Valného zhromaždenia:
7.30 - 10.00 Prezentácia členov
10.00 Otvorenie valného zhromaždenia, hymna SR

Schválenie programu, overovateľov zápisu z VZ
Voľba pracovných komisií
Správa o činnosti a hospodárení SKSI
od VZ 2003, návrh rozpočtu na rok 2004,
návrhy smerovania činnosti SKSI

Správa autorizačnej komisie
Správa disciplinárnej komisie
Správa etickej rady
Správa výboru pre integráciu
Správa dozornej rady
Kontrola plnenia uznesení z VZ 2003
Diskusia k predloženým správam
Správa mandátnej komisie
o uznášaniaschopnosti VZ

Schválenie variantu smerovania činnosti SKSI
Voľby orgánov SKSI
Všeobecná diskusia

Výsledky volieb orgánov SKSI
Návrh a schválenie uznesení z VZ
Ukončenie valného zhromaždenia

Predstavenstvo SKSI

Prílohy k pozvánke:
Spôsob hlasovania na valnom zhromaždení
Vzor správne vyplneného volebného lístka
Materiály k rokovaniu na Valnom zhromaždení sú prie-

bežne publikované na internetovej stránke www.sksi.sk.
V písomnej forme materiály obdržíte pri prezentácii.

V prípade, že sa necháte na rokovaní valného zhromažde-
nia zastupovať, odovzdajte vyplnené splnomocnenie osobe,
ktorá Vás bude zastupovať.

Predpokladané ukončenie valného zhromaždenie je o 17.00
hod.
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Zvolení podpredsedovia sa stávajú členmi predstavenstva.
3. Členmi predstavenstva sú ďalší 10 kandidáti s najvyššími

počtami hlasov za člena (v stĺpci 4).
Predstavenstvo SKSI

Stanovisko k podmienkam zápisu

do registra

Proces zápisu do zoznamu autorizovaných inžinierov pre-
bieha s určitými ťažkosťami.

Úrad komory požiadal komerčno-právnu kanceláriu v Bratisla-
ve o stanovisko k podmienkam zápisu architektov a stavebných
inžinierov do registra oprávnených osôb podľa zákona č. 138/
1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Oboznamujeme členskú
základňu s vypracovaným stanoviskom v plnom znení.

Vzor správne vyplneného volebného lístka - volených 15 kandidátovVzor správne vyplneného volebného lístka - volených 15 kandidátovVzor správne vyplneného volebného lístka - volených 15 kandidátovVzor správne vyplneného volebného lístka - volených 15 kandidátovVzor správne vyplneného volebného lístka - volených 15 kandidátov
Kandidáti pre voľby do predstavenstva na VZ 2004
PPPPPočet hlasovočet hlasovočet hlasovočet hlasovočet hlasov 1818181818

1 2 3 4 5 6
Meno Región Člen Podpredseda Predseda

  1 Abelovský Peter P-TT
  2 Banánová Edita BA x   1
  3 Bobuľa Ján TN
  4 Bodríková Mária NR x   2
  5 Ceruzka Milan ZA
  6 Cesnak Milan P-BB x x   3
  7 Cibuľová Terézia P-KE
  8 Citrón Vladimír PO
  9 Disketa Oto P-NR x   4
10 Dyňa Jozef TN x   5
11 Dyňová  Janka P-BA
12 Egreš Peter TT
13 Figová Milada KE x   6
14 Gombíková Petra ZA
15 Gunár Pavol BB x   7
16 Hrušková Milka P-PO
17 Húska Marián TT x   8
18 Jablková Anastázia P-TT
19 Kačica Milan BA
20 Kaleráb Miro P-TN x   9
21 Kiwi Milan ZA x x x 10
22 Koníková Júlia NR
23 Kuriatková Nora P-KE x 11
24 Mesačná Mária BB
25 Mesto František PO
26 Motyčka Pavol TN
27 Mrkvička Július P-BA x 12
28 Nová Milada TT
29 Papierová Anička NR
30 Petržlen Ján P-ZA x x 13
31 Petržlenová Magda BB
32 Pomaranč Dušan KE
33 Sekera Peter P-PO x x 14
34 Sliepka Milan P-BA
35 Slniečko Peter BA x 15
36 Starý Milan KE
37 Záhradník Tomáš PO
38 Zubor Ján C-TT
39 Zverová Lucia C-BB
40
41
42
43
44

1515151515 44444 11111

Oprava
V predošlom čísle v príspevku Bavorský inžiniersky deň bol
uvedený nesprávny text pod obrázkom. Správny text k fotogra-
fii je: „Odovzdanie vyznamenania SKSI Prof. Klingovi za jeho 12-
ročnú činnosť vo funkcii prezidenta Bavorskej komory, za prí-
tomnosti prezidentky pani Heidi Aschl a slovenskej delegácie.“
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(návrh) ZÁKON z ..............2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných in-
žinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z.z., zákona č. 554/2001
Z.z. a zákona č. 533/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slová „autorizovaných architektov“
vkladá čiarka a slová „autorizovaných krajinných architektov“.

2. Nadpis Druhej časti znie: „Autorizované osoby“.
3. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Autorizovaným krajinným architektom (ďalej len „krajin-

ný architekt“) je ten, kto je zapísaný v zozname autorizovaných
krajinných architektov.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.
4. V § 3 ods. 6 písm. b) sa  slová „spoločník, konateľ alebo

ako spolupracujúca osoba4a)“ nahrádzajú slovami „spoločník ale-
bo konateľ“ .

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a sa vypúšťa.
5. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu  znie:
„§ 4a Krajinní architekti
Krajinný architekt je oprávnený na:
a) vykonávanie predprojektovej činnosti, najmä na spracúva-

nie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích
prieskumov a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov
a rozborov na architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na
spracúvanie krajinoekologických plánov,

b) spoluprácu na tvorbe územnoplánovacej dokumentácie
v rámci tvorby krajiny a sídelnej zelene v obci,

c) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vy-
pracúvanie návrhov a projektovej dokumentácie diel záhradnej
a krajinnej architektúry, a projektovej dokumentácie obnovy
a úpravy pamiatok záhradného umenia v pamiatkovej zóne  a v jej
ochrannom pásme a na navrhovanie rekonštrukcie historických
parkov, záhrad, špeciálnych plôch zelene a verejných priestorov,

d) navrhovanie začlenenia stavieb do prostredia s cieľom
minimalizovať negatívne dopady  stavieb na urbánne prostredie
a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním
diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie územ-
ného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumentácie,

f) poskytovanie súvisiacich služieb, najmä na poskytovanie
odborného poradenstva investorom a vlastníkom pozemkov, na
zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní diel záhrad-
nej a krajinnej architektúry,

g) grafické spracúvanie a modelovanie diel krajinnej a zá-
hradnej architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technic-
kej dokumentácie,

h) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
týkajúcich sa diel záhradnej a krajinnej architektúry.“.

6. V § 5 ods. 2  písmeno b) znie:
„b) vykonáva predprojektovú činnosť, najmä vypracúva kom-

plexné výhľadové inžinierske dokumentácie a variantné štúdie
a vypracúva stavebné zámery verejných prác,“.

7. V § 5 ods. 2  sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d),
ktoré znie:

„d) vykonáva projektový manažment, najmä na riadenie pro-
jektu a koordináciu projektov vypracovaných  inžiniermi, kraji-
nármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského
dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projek-
tovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru,“.

Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).

§5 ods.(4) Inžinier pre stavebné konštrukcie vyhotovuje časť
projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a projektovú
dokumentáciu jednoduchých stavieb a poskytuje a poskytuje tech-
nické a ekonomické poradenstvo týkajúce sa konštrukcií stavieb.

8. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Architekti a inžinieri sú povinní pri vykonávaní odbor-

ných činností vo výstavbe napomáhať realizácii ústavného práva
fyzických osôb na priaznivé životné prostredie a na ochranu
a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať, aby vytvorené die-
la nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky
a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonmi.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripájajú

slová „§ 39 a 40 zákona NR SR  č. 618/2003 Z.z. o autorskom
práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský
zákon).“.

10. „Poznámka  pod čiarou k odkazu 9 znie: „9) Zákonník
práce.“ .

11. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu

o poistení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov
zapísaných v zozname vedenom komorou. Člen je povinní platiť
poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho
povinnosť podľa odseku 2 trvá.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
12. V § 13 ods. 2 text za bodkočiarkou znie: „na iný účel ich

možno použiť iba so súhlasom ich autora podľa osobitných pred-
pisov12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„12)  § 18 ods. 2, § 20 ods. 6 a § 40 zákona NR SR  č. 618/2003 Z.z.“.
13. V § 14 ods. 2 sa v druhej vete sa za slová „“autorizovaný

architekt“, buď“ vkladajú slová  „“autorizovaný krajinný archi-
tekt“ alebo “.

14. V § 14a ods. 1 a v § 14c ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 2“
nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 a 3“ a slová „§ 12 ods. 2 a 3“ sa
nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2 až 4“.

15. Za § 14c sa vkladá § 14d, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 14d Práva a povinnosti krajinných architektov
Na práva a povinnosti krajinných architektov sa vzťahujú § 6

až 14b.“
16. V § 15 ods. 1 a 3 sa slová „§ 3 ods. 1 a 2“ sa nahrádzajú 

slovami „§ 3 ods. 1 až 3“.
17. V § 15a ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 5“ nahrádzajú slovami

„§ 3 ods. 6“.
18. V 15b ods. 4 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „podľa

odseku 3“.
19. V § 16 sa na konci pripájajú odseky 10 až 12, ktoré znejú:
„(10) Na zapísanie do zoznamu autorizovaných krajinných

architektov podľa § 15 ods. 1 písm. d) sa vyžaduje
a) doklad o vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v študijných

odboroch záhradná a krajinná architektúra, krajinná tvorba ale-
bo krajinné plánovanie a

b) odborná prax vykonávaná po ukončení vzdelania v rozsahu
najmenej troch rokov.

(11) Za vzdelanie podľa odseku 10 písm. a) môže komora
uznať aj iné vzdelanie v príbuzných odboroch architektonického,
prírodovedného, lesníckeho alebo poľnohospodárskeho zamera-
nia, ak ide o osobu, ktorá svojou najmenej sedemročnou odbor-
nou praxou v záhradnej a krajinnej architektúre dostatočne preu-
kázala potrebnú tvorivú schopnosť a technickú spôsobilosť.

(12) Za odbornú prax podľa odseku 10 písm. b) sa považuje
osobne vykonávaná odborná činnosť v záhradnej a krajinnej ar-
chitektúre v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Obsah
a priebeh odbornej praxe sa zaznamenáva v knižke odbornej
praxe.“.

20. V § 17 ods. 1 sa za písmeno g)  vkladajú nové písmená h)
až j), ktoré znejú:

„h) je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgá-
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nov komory o viac ako šesť mesiacov a nezaplatil ho ani do
jedného mesiaca po tom, čo ho na to komora písomne vyzvala
spolu s poučením o následkoch nezaplatenia,

i) nie je poistený zo zodpovednosti za škodu,
j) bol zapísaný do zoznamu na základe údajov alebo dokla-

dov, ktoré sa ukázali ako nesprávne, neplatné alebo neúplné.“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).
21. V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo kto je

v konkurze alebo v likvidácii alebo proti komu bol zamietnu-
tý  návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku“.

22. V § 17a ods. 1 sa na konci pripájajú písmená j) až l), ktoré
znejú:

„j) prestal byť poistený,
k) podľa dodatočného zistenia v čase zapisovania do regis-

tra nespĺňal požiadavky na zapísanie,
l) je v konkurze alebo v likvidácii alebo proti nemu bol za-

mietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
alebo je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov plat-
ných v štáte, v ktorom je usadený.“.

23. V § 18a ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová:
„a iný osobný identifikačný údaj podľa práva štátu, v ktorom

je usadený“.
24. V § 21 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Autorizačná skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, pí-

somná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť formou  verejnej
rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí uchádzača
z právnych predpisov vzťahujúcich sa na vykonávanie odborných
činností vo výstavbe. Obsahom verejnej rozpravy je obhajoba vlast-
ných diel zhotovených počas odbornej praxe a zaznamenaných
v knižke odbornej praxe a preverenie schopností uchádzača samo-
statne vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe.

(3) Obsah písomnej časti autorizačnej skúšky  určuje minis-
terstvo. Verejná rozprava sa koná pred skúšobnou komisiou po
úspešnom ukončení písomnej časti.“.

25. V § 21 odsek 5 znie:
„(5) Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, môže ju opakovať

najskôr po šiestich mesiacoch.“
26. V § 22 sa pripája odsek 3, ktorý znie:
„(3) Uchádzač, ktorý na skúške neuspel, sa môže odvolať

proti výroku skúšobnej komisie v lehote do pätnásť dní od ozná-
menia výsledku skúšky na Úrad Komory. Opakovanú skúšku uchá-
dzač vykoná v najbližšom termíne podľa § 21 ods. 1 pred skú-
šobnou komisiou v inom zložení skúšobného senátu („odvolací
senát“); zloženie odvolacieho senátu  určí minister z členov skú-
šobnej komisie. Opakovaná skúška, ktorú vykonáva uchádzač
na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa nepo-
važuje za opakovanie skúšky podľa § 21 ods. 5.“.

§ 33 ods.(6) Upraviť: Ak valné zhromaždenie nemôže platne
uznášať podľa odseku 5, sa jeho rokovanie sa valné zhromažde-
nie môže platne uznášať s počtom prítomných členov komory .

§34 ods.(1) bod e) zrušiť 
27. V § 24 ods. 2 písm. j)  sa slová „výkonov vo verejnom

obstarávaní„  nahrádzajú slovami „výkonov a návrhov v súťažiach
podľa osobitných predpisov15a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a) znie: „napríklad zákon
NR SR č. 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zá-
kona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpi-
sov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskor-
ších predpisov.“

§ 27 ods.(4) zrušiť 
28. V § 28 odsek 2 sa v prvej vete slovo „trinásť“ nahrádza

slovom „jedenásť“ a druhá veta sa vypúšťa.
29. V § 29 odsek 1 znie:
„(1) Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej

komory architektov pre veci týkajúce sa autorizácie a výkonu

povolania architekta a povolania krajinného architekta. Podrob-
nosti určí štatút komory.“.

30. V § 29 odsek 2 sa v prvej vete číslo „12“ nahrádza číslom „8“.
31. V § 30 odsek 2 sa vypúšťajú slová „počet podpredsedov

a zastúpenie jednotlivých kategórií architektov“.
§31 ods.(3) ponechať v pôvodnom znení. 
32. V § 31 ods. 2 písm. i)  sa slová „:  
§31 ods.
V § 31 ods. 2 písm. i)  sa slová „vo verejnom obstarávaní„ 

nahrádzajú slovami „v súťažiach podľa osobitných predpisov15a)“.
33. V § 31 odsek 4 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú

slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.
34. V § 31 odsek 5 znie:
„(5) Skúšku odbornej spôsobilosti môže vykonať uchádzač,

ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a
a) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa elektro-

technického alebo strojníckeho zamerania a tri roky odbornej
praxe projektovania technického, technologického a energetic-
kého vybavenia stavieb,

b) má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa technické-
ho zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredoškolské
vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej praxe vo
výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru.

35. V § 36 odsek 2 slová  „pätnásť členov“ sa nahrádzajú 
slovami „jedenásť členov“.

36. § 37 znie:
„§ 37 Autorizačná komisia
Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej ko-

mory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie
a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti určí štatút komory.“.

37. V § 39 odsek 9 sa vypúšťa druhá veta.
38. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)  § 19 ods. 1 písm. c)  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.
 Zákon Slovenskej národnej rady č. 466/2002 Zb. o audíto-

roch a Slovenskej  komore audítorov.“.
39. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu  znie:
„§ 41a Konanie
Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné

predpisy o správnom konaní18).“
40. Za § 43c sa vkladá § 43d, ktorý znie:
„§ 43d
Slovenská komora architektov zapíše do zoznamu autorizo-

vaných krajinných architektov osoby, ktoré boli zapísané pred 1.
januárom 2004 v zozname autorizovaných architektov ako ar-
chitekti pre krajinné plánovanie a tvorbu krajiny alebo ako archi-
tekti pre záhradnú architektúru, ak v deň zapísania spĺňajú po-
žiadavky podľa § 15 ods. 1 písm. a) až c) a nie je prekážka
zapísania podľa § 17 ods. 1 a 2.“.

41. Slovo „pracovník“ vo všetkých gramatických tvaroch sa
nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

42. Slová „odborná skúška“ vo všetkých gramatických tva-
roch sa nahrádza slovami „autorizačná skúška“ v príslušnom tvare.

Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomoc-

ňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné
znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných in-
žinieroch ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných záko-
nom č. 236/2000 Z.z., zákonom č. 554/2001 Z.z., zákonom č.
533/2003 Z.z. a týmto zákonom.

Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004
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Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 830 zo dňa 3. sep-
tembra 2003 bol schválený návrh zásad novelizácie zákonov
upravujúcich komory a z jeho bodu B.4, okrem iných, aj minis-
trovi výstavby a regionálneho rozvoja vyplynula úloha do 31.
decembra 2003 predložiť na rokovanie vlády návrh na zrušenie
komôr v pôsobnosti ministerstva a ich transformáciu na dobro-
voľné združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov. V pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MVRR SR) sa to dotýka
Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných
inžinierov. Tieto komory boli založené na základe zákona SNR č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o architektoch a inžinieroch) a boli zo zákona poverené
výkonom verejnej moci vo väzbe na zákon č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov, podľa ktorého platí, že vybrané
činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré
získali oprávnenie podľa osobitných predpisov. Osobitným
predpisom je zákon o architektoch a inžinieroch.

MVRR SR so zámerom plnenia úlohy vyplývajúcej z bodu B. 4
uvedeného uznesenia analyzovalo úpravu uvedených profesij-
ných komôr v  zákone o architektoch a inžinieroch vo väzbe na
príslušné ustanovenia stavebného zákona a porovnalo ju s  krité-
riami nevyhnutnosti regulácie komôr uvedenými v Zásadách čin-
nosti profesijných komôr, ktoré sú obsahom  materiálu schvále-
ného vládou.

Na základe vyhodnotenia jednotlivých kritérií nevyhnutnosti
regulácie komôr bolo preukázané, že

� regulácia vybraných činností vo výstavbe je nevyhnutná
z dôvodov ochrany verejných záujmov v oblasti výstavby
(zabezpečenie kvality stavieb pri ich navrhovaní a ochrany
záujmov stavebníkov, pre ktorých sú odborné činnosti
vo  výstavbe ako regulované profesijné služby vykonávané),
� štát zákonom preniesol na komory výkon verejnej moci
v oblasti registrácie fyzických osôb vykonávajúcich vybrané
činnosti vo výstavbe (projektová činnosť a vedenie
uskutočňovania stavieb) a profesijný dohľad nad kvalitou
a etikou výkonu regulovaného povolania,
� uvedené komory vykonávajú funkcie, ktoré by nemohli
vykonávať ako dobrovoľné združenie,
� je v záujme štátu, aby ich vykonávali, pretože ich výkon
odbornými samosprávami  je z hľadiska celkových nákladov
a z hľadiska sledovaných cieľov efektívnejší,
� na udelenie autorizácie a zapísanie do zoznamu
autorizovaných osôb vzniká právny nárok za predpokladu
splnenia zákonom ustanovených podmienok. Podmienky
sú objektivizované a primerané požiadavkám na výkon
odborných činností vo výstavbe.
Možno konštatovať, že existencia uvedených komôr zodpo-

vedá podmienkam na zriadenie komôr ustanoveným v kritériách
nevyhnutnosti regulácie komôr vládou schválených Zásad čin-
nosti profesijných komôr, výkon verejnej moci v predmetnej
oblasti komorami je efektívnejší a neexistujú riziká, pre ktoré by
si právomoc mal ponechať výhradne štát, aj so zreteľom na to,
že by sa tým zvýšili výdavky štátu na štátnu správu.

Závery z tejto analýzy zároveň preukázali opodstatnenosť
novelizácie zákona o architektoch a inžinieroch v intenciách uve-
dených zásad. Vzhľadom na to bola úloha novelizovať tento
zákon zaradená do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok
2004 a podľa schváleného plánu bude návrh predložený do 31.
mája 2004.

Novelizácia sa dotýka  najmä  týchto okruhov riešení:

� nahradenie odbornej skúšky autorizačnou skúškou,
� ustanovenie predmetu, obsahu autorizačnej skúšky
a spôsobu overenia a preverenia odbornej spôsobilosti
priamo v zákone,
� prehĺbenie práva MVRR SR vykonávať dohľad nad
komorami v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti.
Zároveň rieši aj opätovnú úpravu autorizácie krajinných ar-

chitektov, ktorí tiež vykonávajú vybrané činnosti vo výstavbe
a  ustanovuje ich práv a povinnosti.

DOLOŽKA
finančných, ekonomických a environmentálnych vplyvov
a vplyvov na zamestnanosť
Prvá časť: Odhad dopadov na verejné financie:
Návrh zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpo-

čet VÚC ani rozpočty obcí.
Druhá časť: Odhad dopadov na hospodárenie obyvateľov,

podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Návrh zákona nebude mať dopad na hospodárenie obyvate-

ľov, ani na hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnic-
kých osôb.

Tretia časť: Odhad dopadov na životné prostredie:
Návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
Štvrtá časť: Dopad návrhu zákona na zamestnanosť:
Návrh zákona nebude mať dopad na tvorbu pracovných miest.

DOLOŽKA
zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskych
spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: vláda Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: zákon, ktorým s mení a dopĺňa zá-

kon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizo-
vaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spo-
ločenstvám a Európskej únii:

Záväzky boli v celom rozsahu splnené novelizáciou predmet-
ného zákona zákonom č. 533/2003 Z. z., ktorá v časti nadobudla
účinnosť 1. januára 2004 a v časti nadobudne účinnosť dňom na-
dobudnutia zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ.

4. Problematika návrhu zákona:
je upravená v práve Európskej spoločenstiev:
a) Čl. 49, 57 a 66 Zmluvy o založení Európskeho hospodár-

skeho spoločenstva,
b) rozhodnutia Súdneho dvora Európskych spoločenstiev

(ďalej len „rozhodnutia ESD“): C 310/90 Nationale Raad van de
Orde van Architecten v Ulrich Egle, C 166/91 Gerhard Bauer v
Conseil National de l’Ordre des Architecte, C 447/93 Nicolas
Dreessen v Conseil National de l’Ordre des Architectes, C 421/
98 Commission of the European Communities v Kingdom of Spa-
in, C 31/00 Conseil National de l’Ordre des Architectes v Nico-
las Dreessen, C 340/89 Vlassopoulou

c) smernica Rady č. 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájom-
nom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formál-
nych kvalifikáciách v architektúre, vrátane opatrení na uľahčenie
účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskyto-
vať služby,

d) rozhodnutie Rady č. 85/385/EHS z 10. júna 1985, ktorým
sa zriaďuje Poradný výbor pre vzdelávanie a odbornú prípravu
v oblasti architektúry,

e) smernica Rady č. 89/48/EHS z 21. decembra 1988 o vše-
obecnej úprave pre uznávanie vysokoškolských diplomov ude-
ľovaných po ukončení minimálne trojročného odborného vzde-
lávania a prípravy,

f) smernica Rady č. 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhej
všeobecnej úprave pre uznávanie odborného vzdelávania a prí-
pravy doplňujúca Smernicu 89/48/EHS,

g) smernica Rady 2001/19/ES z zo 14. mája 2001, ktorou sa
menia a dopĺňajú smernice rady 89/48/EHS a 92/51/EHS
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o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií
a smernice rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/
687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/
EHS, 85/384/EHS, 85/432/EHS, 85/433/EHS, a 93/16/EHS tý-
kajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú
starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka,
architekt, farmaceut a lekár.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej
únie uvedeným ad 4 je: úplný

6. Gestor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky je spolupracujúcim rezortom, zodpovedným
za transpozíciu smernice 2001/19/ES, ktorá predstavuje zmenu
a doplnenie smernice 85/384/EHS.

7. Bez účasti cudzích expertov

B. Osobitná časť

K čl. I
K bodu 1:
Požiadavka opätovného zavedenia inštitútu autorizovaného

krajinného architekta  do zákona vzišla od odbornej verejnosti
pôsobiacej v oblasti tvorby diel záhradnej a krajinnej architektú-
ry s odbornou podporou dekana Fakulty záhradníctva
a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univer-
zity v Nitre, ktorý sa s touto požiadavkou obrátil aj na poslan-
cov NR SR. Úprava je navrhovaná v súlade so závermi z rokova-
nia s predstaviteľmi oboch komôr.

K bodu 2:
Ide o legislatívno-technickú úpravu – skratku vzhľadom na

rozsiahlosť obsahu nadpisu; pojem „osoby“ zahŕňa autorizova-
ných architektov, autorizovaných krajinných architektov
a autorizovaných stavebných inžinierov.

K bodu 3:
Ustanovenie obdobne ako pri architektoch a inžinieroch vy-

medzuje pojem autorizovaného krajinného architekta.
K bodu 4:
Je potrebné vypustiť zo zákona kategóriu tzv. spolupracujú-

cich osôb, nakoľko 1. januárom 2004 takáto kategória  nepria-
mej účasti rodinných príslušníkov na podnikaní zanikla a zákony
uvedené v poznámke pod čiarou 4a) boli k tomuto dňu zrušené.

K bodu 5:
Ustanovenie podrobne vymedzuje oprávnenia autorizova-

ného krajinného architekta v oblasti prípravy predprojektovej
a projektovej  dokumentácie najmä v oblasti prípravy územno-
plánovacej dokumentácie a dokumentácie pre územné konanie.

K bodu 6:
Upresňujú sa oprávnenia autorizovaných inžinierov vo vzťa-

hu k inžinierskym stavbám.
K bodu 7:
Medzi oprávnenia autorizovaných inžinierov sa dopĺňa vykoná-

vanie projektového manažmentu, odborného autorského dohľadu
a stavebného dozoru, najmä pre kategóriu inžinier autorizovaný na
vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb
a súvisiaceho technického poradenstva a súvisiaceho technického
poradenstva zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe – inžinier
pre pozemné stavby a inžinier pre inžinierske stavby.

K bodu 8:
Ustanovenie obsahuje povinnosti autorizovaných osôb pri výko-

ne odborných činností vo výstavbe dbať na ochranu verejných záuj-
mov napĺňaním ústavných práv na priaznivé životné prostredie a na
ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva (čl. 44 ústavy) a navr-
hovaním architektonických diel v súlade s požiadavkami na ochranu
ľudského zdravia, prírody, kultúrnych pamiatok a životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonmi (čl. 20 ods. 3 ústavy). Obdobné usta-
novenie bolo vložené aj do zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii (§
1 ods. 1) na odôvodnenie potrebnosti komory zo zákona.

K bodu 9:
Vkladá sa odkaz na príslušné ustanovenia zákona o autor-

skom práve upravujúce zmluvy medzi objednávateľmi architek-
tonických diel a architektmi, resp. inžiniermi.

K bodu 10:
Z pôvodnej poznámky boli vypustené neaktuálne predpisy.
K bodu 11:
Ustanovenie sa dopĺňa z dôvodu umožnenia kolektívneho (hro-

madného) poistenia členov prostredníctvom komory (ako v § 27
ods. 2 zák. č. 586/2003 Z.z.). Úprava je v prospech členov komôr.

K bodu 12:
Doplnením úpravy sa prehlbuje ochrana autorských práv.
K bodu 13:
Vo väzbe na znovukonštituovanie autorizovaného krajinné-

ho architekta sa upravujú príslušné ustanovenia, ktoré sa budú
vzťahovať aj na krajinných architektov.

K bodu 14:
Legislatívne úpravy ustanovení vyplývajúce v dôsled-

ku navrhovaných zmien a úprav.
K bodu 15:
Práva a povinnosti architektov a inžinierov sa v celom rozsa-

hu vzťahujú aj na krajinných architektov.
K bodu 16:
Legislatívne úpravy ustanovení vyplývajúce v dôsled-

ku navrhovaných zmien a úprav.
K bodu 17:
Legislatívne úpravy ustanovení vyplývajúce v dôsled-

ku navrhovaných zmien a úprav.
K bodu 18:
Legislatívna úprava ustanovenia.
K bodu 19:
Upravuje sa podmienky pre zápis do zoznamu autorizova-

ných krajinných architektov.
K bodu 20:
Dopĺňajú sa  nové dôvody na vyčiarknutie zo zoznamu po-

rovnateľné s právnou úpravou platnou podľa zákona o advokácii.
Takéto dôvody vyčiarknutia boli schválené aj v návrhu nového
zákona o patentových zástupcoch a sú aj v návrhu Ministerstva
spravodlivosti SR na novelu zákona o notároch.

K bodu 21:
Ako ďalší dôvod na vyčiarknutie zo zoznamu sa určuje okol-

nosť, že  autorizovaná osoba sa pri výkone odbornej činnosti
dostala do konkurzu alebo likvidácie.

K bodu 22:
Dopĺňajú sa dôvody na vyčiarknutie hosťujúcich architektov

z registra z dôvodu, že už nie je poistený,  dodatočne sa zistilo,
že nespĺňa požiadavky na zapísanie (nepravdivé údaje, zamlča-
nie údajov, nepravdivé čestné vyhlásenie, falošný diplom, atď.),
alebo ak sa dostal do konkurzu alebo likvidácie.

K bodu 23:
Úpravou sa zabezpečuje ochrana osobných údajov.
K bodu 24:
V intenciách schválených Zásad činnosti profesijných komôr

sa nanovo upravujú podmienky vykonania odbornej skúšky, kto-
rá je podmienkou pre autorizáciu. Vzhľadom na to bola nahrade-
ná autorizačnou skúškou. V zákone sa ustanovuje spôsob a forma
skúšky a jej obsah a zároveň sa zakladá oprávnenie ministerstva
určovať obsah písomného testu. Ústna časť skúšky je verejnou
rozpravou v záujme jej objektivizácie a transparentnosť, čím sa
predchádza prípadnému obmedzovaniu slobody podnikania a
zamedzenia vstupu nových subjektov na trh.

K bodu  25:
Zavádza sa kratšia lehota na opakovanie odbornej skúšky (6

mesiacov).
K bodu 26:
Zakladá sa právo na preskúšanie zavedením opravného

prostriedku proti výroku skúšobnej komisie oboch komôr; členov
odvolacieho senátu určí priamo minister výstavby a regionálneho
rozvoja z členov skúšobnej komisie, ktorých  sám vymenoval.
Vzhľadom na technické zameranie odbornosti činností vykoná-



9

vaných autorizovanými osobami ide o adekvátny spôsob zabez-
pečenia a kontroly výkonu práva z hľadiska štátu.

K bodu 27:
Terminológia sa harmonizuje so zákonom o verejnom obsta-

rávaní a upresňuje sa úprava aj vo väzbe na súťaže vykonávané na
základe iných právnych predpisov popri verejnom obstarávaní.

K bodu 28:
Vzhľadom na narastajúce náklady a na nedostatočný záujem

členov o činnosť v orgánoch komory sa navrhuje zníženie počtu
členov predstavenstva porovnateľne s orgánmi iných komôr (ad-
vokátskej, patentových zástupcov, notárov) majú nižšie počty.

K bodu 29:
Oprávnenia autorizačnej komisie ako výkonného orgánu sa

zúžili na veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania autori-
zovaných osôb s tým, že podrobnejšia úprava bola ponechaná
vnútrokomorovým predpisom.

K bodu 30:
Vzhľadom na narastajúce náklady a na nedostatočný záujem

členov o činnosť v orgánoch komory sa navrhuje zníženie počtu
členov autorizačnej komisie porovnateľne s orgánmi iných komôr
(advokátskej, patentových zástupcov, notárov) majú nižšie počty.

K bodu 31:
Vzhľadom na zrušenie kategórií architektov s účinnosťou od

1. januára 2004 sa zastupovanie podľa jednotlivých kategórií
stalo neaktuálnym. Ide o legislatívnu úpravu.

K bodu 32:
Terminológia sa harmonizuje so zákonom o verejnom obsta-

rávaní a upresňuje sa úprava aj vo väzbe na súťaže vykonávané na
základe iných právnych predpisov popri verejnom obstarávaní.

K bodu 33:
V súlade s úpravou v predmete zákona sa pre činnosť vede-

nia a uskutočňovania stavieb nahrádza „odborná skúška“ „skúš-
kou odbornej spôsobilosti“.

K bodu 34:
V podmienkach pre vykonávanie činnosti vedenia a uskutoč-

ňovania stavieb sa  požadované vzdelanie upravuje tak, že vý-
kon sa umožňuje aj osobám s vysokoškolským vzdelaním I. stup-
ňa – bakalári.

K bodu 35:
Vzhľadom na narastajúce náklady a na nedostatočný záujem

členov o činnosť v orgánoch komory sa navrhuje zníženie počtu
členov predstavenstva porovnateľne s orgánmi iných komôr (ad-
vokátskej, patentových zástupcov, notárov) majú nižšie počty.

K bodu 36:
Oprávnenia autorizačnej komisie ako výkonného orgánu sa

zúžili na veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania autori-
zovaných osôb s tým, že podrobnejšia úprava bola ponechaná
vnútrokomorovým predpisom.

K bodu 37:
Vo väzbe na novelu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ko-

naní v znení neskorších predpisov (§ 1 zavedený zákonom č.
527/2003 Z.z.) sa zaraďuje nový samostatný § 41a, podľa ktoré-
ho platí, že na všetky konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje
všeobecná úprava o správnom konaní.

K bodu 38:
Predpisy v odkaze 19) sa nahrádzajú prepismi podľa platné-

ho práva.
K bodu 39:
Vo väzbe na novelu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ko-

naní v znení neskorších predpisov (§ 1 zavedený zákonom č.
527/2003 Z.z.) sa zaraďuje nový samostatný § 41a, podľa ktoré-
ho platí, že na všetky konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje
všeobecná úprava o správnom konaní. Preto doterajšia úprava
len pre disciplinárne konanie prestala byť aktuálna.

K bodu 40:
V prechodnom ustanovení sa rieši spôsob autorizácie – zapí-

sanie do zoznamu autorizovaných krajinných architektov - tých
osôb, ktoré autorizáciu na túto činnosť nadobudli  podľa právnej

úpravy platnej pred 1. januárom 2004. Na týchto sa nevzťahuje
povinnosť vykonať autorizačnú skúšku.

K bodu 41:
V celom zákone sa pojem „pracovník“ nahrádza pojmom

„zamestnanec“ v súlade s pojmami používanými v oblasti pra-
covnoprávnych predpisov.

K bodu 42:
Legislatívny úprava vyplývajúca z transformácie odbornej

skúšky na autorizačnú skúšku.
K článku II:
Vzhľadom na početné novely zákona ustanovenie splnomoc-

ňuje predsedu NR SR na vydanie úplného znenia Zákona
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných in-
žinieroch.

Slovenská stavebná inšpekcia

Dynamika narastania urbanistických štruktúr, úmerná k ná-
rastu počtu ľudí nielen globálne, ale aj regionálne v rozvojových
centrách, sa premieta do zvýšenej stavebnej činnosti. Preto bolo
potrebné zriadiť inštitúciu, ktorá svojou dôslednou kontrolnou
činnosťou a vybavená právomocami zo zákona bude vo verej-
nom záujme zabraňovať svojvoľnej deštrukcii architektonické-
ho priestoru porušovaním stavebného zákona a súvisiacich práv-
nych predpisov.

Stavebná inšpekcia bola zriadená k 01. 01. 2001 § 123a záko-
na č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zá-
kon) v znení neskorších predpisov a organizačne bola začlenená
do už existujúcej Slovenskej inšpekcie životného prostredia v re-
zorte Ministerstva životného prostredia SR.

Prechodom kompetencií v oblasti územného plánovania a sta-
vebného poriadku z Ministerstva životného prostredia SR na
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, bola záko-
nom č. 417/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zá-
kon, zriadená Slovenská stavebná inšpekcia ako samostatná roz-
počtová organizácia v rezorte Ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja SR. Zákonom č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe
pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie sa menili
a doplnili niektoré ustanovenia stavebného zákona súvisiace aj
s pôsobnosťou Slovenskej stavebnej inšpekcie.

Slovenská stavebná inšpekcia je odborným kontrolným or-
gánom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo výstavby a regi-
onálneho rozvoja SR vykonáva hlavný štátny stavebný dohľad
nad uskutočňovaním stavieb od doby vydania stavebného po-
volenia. Metodicky ju usmerňuje Ministerstvo výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR, sekcia Územného plánovania a stavebného
poriadku, Odbor štátnej stavebnej správy.

Kontrolnou činnosťou na úseku stavebného poriadku zabezpeču-
je ochranu verejných záujmov ako aj práv a právom chránených záuj-
mov fyzických a právnických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňova-
nia stavieb, ich zmien a vlastností pri ich užívaní, z odstránenia sta-
vieb, terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona.

Pri výkone hlavného štátneho stavebného dohľadu inšpekcia
kontroluje fyzické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnika-
nie (podnikateľov) a právnické osoby, či dodržujú ustanovenia
stavebného zákona pri uskutočňovaní stavieb. Za porušovanie
povinností, vyplývajúcich zo stavebného zákona, inšpekcia na-
riaďuje nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostat-
kov, prejednáva a rozhodnutiami ukladá pokuty v priestupko-
vom alebo v správnom konaní, ktoré aj vymáha.

Rozsah kontrolnej činnosti stavebnej inšpekcie je vymedze-
ný stavebným zákonom a vykonáva sa predovšetkým na stav-
bách, ktoré sú povolené stavebnými úradmi obcí alebo krajský-
mi stavebnými úradmi podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ne-
skorších predpisov.
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Územne sa stavebná inšpekcia člení na Riaditeľstvo inšpek-
cie so sídlom v Bratislave, Lamačská cesta č. 8 (RI) a osem podria-
dených stavebných Inšpektorátov so sídlami v Bratislave, v Ban-
skej Bystrici, v Nitre, v Košiciach, v Prešove, v Trenčíne, v Trnave
a v Žiline. Riaditeľstvo inšpekcie je druhostupňovým odvolacím
orgánom proti rozhodnutiam inšpektorátov a súčasne metodic-
ky usmerňuje činnosť inšpektorátov.

Okrem hlavného štátneho stavebného dohľadu plnia Riadi-
teľstvo inšpekcie a Inšpektoráty aj ďalšie úlohy v spolupráci s or-
gánmi a organizáciami pôsobiacimi v oblasti stavebného po-
riadku, hlavne so stavebnými úradmi obcí a s krajskými staveb-
nými úradmi, ktorým poskytujú odbornú pomoc. Prešetrujú ďa-
lej sťažnosti, petície, oznámenia a podnety fyzických a právnic-
kých osôb súvisiacich s porušovaním ustanovení stavebného
zákona.

Inšpekcia na základe získaných skúseností a podnetov pri
výkone kontrolnej činnosti sa aktívne zúčastňuje aj na procese
tvorby a transformácie nových legislatívnych predpisov v oblas-
ti stavebného poriadku.

Zámerom a cieľom hlavného štátneho stavebného dohľadu,
vykonávaného Slovenskou stavebnou inšpekciou, je dosiahnutie
stavu, aby stavebník, zhotoviteľ a ďalšie právnické a fyzické oso-
by podieľajúce sa na príprave, realizácii a užívaní stavieb postu-
povali profesionálne a dbali na verejný záujem upravený vše-
obecne záväznými právnymi predpismi.

 
Adresy Riaditeľstva inšpekcie a Inšpektorátov:

� Riaditeľstvo inšpekcie Bratislava
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava 1
tel. č.: 02/59364253-254, fax: 02/59364254
e-mail: ssi-ri@build.gov.sk
� Inšpektorát Bratislava Inšpektorát Banská Bystrica
Kominárska 2-4 Partizánska cesta 94
831 04 Bratislava 974 01 Banská Bystrica
� Inšpektorát Nitra Inšpektorát Košice
Kalinčiakova 1 Letná 27
949 01 Nitra 040 01 Košice
� Inšpektorát Žilina
V. Tvrdého 12
010 01 Žilina
 

(Poznámka: na novozriadené inšpektoráty - Trnava, Trenčín, Pre-
šov budú adresy doplnené dodatočne)

ŠTATÚT SLOVENSKEJ STAVEBNEJ INŠPEKCIE  
 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Slovenská stavebná inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) je
zriadená zákonom č. 417/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom po-
riadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
s účinnosťou od 1. novembra 2003. Inšpekcia  z hľadiska svojej
pôsobnosti kontinuálne nadväzuje na činnosť útvaru stavebnej
inšpekcie Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Zmeny
v postavení inšpekcie ustanovuje zákon č. 608/2003 Z. z.
o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok
a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.

2) Inšpekcia je odborný kontrolný orgán s celoštátnou pôsob-
nosťou, prostredníctvom ktorého Ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vyko-
náva hlavný štátny stavebný dohľad (ďalej len „stavebný dohľad“)
vo veciach stavebného poriadku v rozsahu a za podmienok usta-
novených stavebným zákonom a osobitnými predpismi1 ).

3) Inšpekcia je  rozpočtovou organizáciou a služobným úra-
dom so sídlom v Bratislave.

Článok 2
Organizačná štruktúra

1) Inšpekcia je tvorená  riaditeľstvom inšpekcie a 8 inšpekto-
rátmi so sídlami v mestách, ktoré sú sídlami krajov.

2) Organizačné  členenie inšpekcie pozostáva:
a) z riaditeľstva inšpekcie, ktoré sa člení na:

1. úsek riaditeľa inšpekcie,
2. oddelenie stavebnej inšpekcie
3. oddelenie ekonomiky a prevádzky

b) z inšpektorátov, ktoré sa členia na:
1. oddelenie riaditeľa inšpektorátu,
2. oddelenie stavebnej inšpekcie
3. oddelenie ekonomiky a prevádzky.

Článok 3
Riadenie inšpekcie

1) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ inšpek-
cie, ktorého vymenúva a odvoláva minister výstavby a regionál-
neho rozvoja Slovenskej republiky  (ďalej len „minister“) na zá-
klade osobitného predpisu2).

2) Vedúceho služobného úradu inšpekcie vymenúva vedúci
služobného úradu ministerstva.

3) Riaditeľ inšpekcie za plnenie úloh inšpekcie zodpovedá
ministrovi. V mene riaditeľstva inšpekcie riaditeľ inšpekcie podpi-
suje  rozhodnutia o odvolaní proti rozhodnutiam inšpektorátov.

4) Riaditeľ inšpekcie vymenúva, na základe výsledku výberové-
ho konania2) a odvoláva riaditeľov inšpektorátov, ktorí za plnenie
úloh príslušného inšpektorátu zodpovedajú riaditeľovi inšpekcie.

5) Riaditeľ inšpektorátu riadi činnosť inšpektorátu a podpisu-
je rozhodnutia, ktoré vydáva inšpektorát ako prvostupňový or-
gán pre vymedzenú pôsobnosť vo svojom územnom obvode.

6) Riaditeľ inšpekcie vymenúva na základe výsledku výbero-
vého konania2 ) a odvoláva vedúceho oddelenia stavebnej inšpek-
cie a vedúceho oddelenia ekonomiky a prevádzky, ktorí zodpo-
vedajú za plnenie úloh riaditeľovi inšpekcie.

7) Štátnozamestnanecké vzťahy zamestnancov inšpekcie, kto-
rí sú zaradení do štátnej služby a pracovnoprávne vzťahy za-
mestnancov inšpekcie, ktorí sú zaradení na výkon prác vo verej-
nom záujme, sa spravujú príslušnými právnymi predpismi2)3).

8) Riaditeľa inšpekcie v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním
poverený zamestnanec vo vymedzenom rozsahu práv a povinností.

9) Riaditeľ inšpekcie môže poveriť na vykonanie kontroly aj
inšpektorát mimo jeho územnej pôsobnosti, a to v prípadoch
pochybností o nepredpojatosti zamestnancov územne prísluš-
ného  inšpektorátu, podozrenia z nedodržiavania platných práv-
nych postupov pri výkone kontroly, z dôvodu zabezpečenia špe-
cifických úloh vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov,
alebo z iného závažného dôvodu.

10) Právomoc, pôsobnosť, zodpovednosť a vzájomné vzťa-
hy organizačných zložiek inšpekcie, uvedených v článku 2 ods.2,
určuje organizačný poriadok inšpekcie, ktorý vydá riaditeľ in-
špekcie.

11) Rozsah práv a povinností zamestnancov inšpekcie vyplý-
va z ich funkčného zaradenia podľa opisu štátnozamestnanecké-
ho miesta alebo pracovnej náplne, z rozhodnutí, príkazov, po-
kynov a ďalších inštrukcií predstavených  v súlade s príslušnými
právnymi predpismi.

Článok 4
Zásady činnosti inšpekcie

1) Inšpekciu metodicky usmerňuje odbor štátnej stavebnej sprá-
vy sekcie územného plánovania a stavebného poriadku ministerstva.

2) Činnosť inšpekcie sa riadi ročným Plánom hlavných úloh
inšpekcie, ktorý na návrh riaditeľa inšpekcie po prerokovaní
v porade vedenia ministerstva schvaľuje minister.
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3) Riaditeľ inšpekcie vyhodnocuje plnenie Ročného plánu
hlavných úloh inšpekcie polročne k 30. júnu a ročne k 31. de-
cembru  príslušného roka. Vyhodnotenie plnenia úloh za prísluš-
ný polrok a rok predkladá riaditeľ inšpekcie na prerokovanie
v porade vedenia ministerstva.

4) Riaditelia inšpektorátov vyhodnocujú plnenie Ročného plá-
nu hlavných úloh inšpekcie za svoj územný obvod štvrťročne.
Vyhodnotenie plnenia úloh predkladajú písomne riaditeľovi in-
špekcie.

5) Inšpekcia vykonáva stavebný dohľad nad uskutočňovaním
stavieb na základe vlastného vyhľadávania, podnetov minister-
stva, stavebných úradov a iných orgánov, právnických osôb
a fyzických osôb..

6) Pri výbere stavieb na stavebný dohľad, povolených staveb-
ným úradom podľa stavebného zákona, inšpekcia zohľadňuje
význam stavby z hľadiska štátneho, verejného a miestneho záuj-
mu a z hľadiska technickej náročnosti. V  prípade potreby zabez-
pečuje plnenie operatívnych úloh a požiadaviek ministerstva.

7) Stavebný dohľad vykonávaný inšpektorátmi sa okrem vše-
obecne záväzných právnych predpisov riadi metodickými po-
kynmi vypracovanými riaditeľstvom inšpekcie.

Článok 5
Spolupráca inšpekcie

Inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje:
a) s ministerstvom a organizáciami pôsobiacimi v rezorte

ministerstva, ako aj s inými odbornými inštitúciami, pôsobiaci-
mi v oblasti stavebného poriadku,

b) s krajskými stavebnými úradmi,
c) s obcami ako stavebnými úradmi,
d) s inými orgánmi štátnej správy.

Článok 6
Hospodárenie inšpekcie

Inšpekcia je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet minis-
terstva. Inšpektoráty sú preddavkovými organizáciami, zapoje-
nými na rozpočet riaditeľstva inšpekcie.

Článok 7
Záverečné ustanovenie

Tento štatút nadobúda účinnosť  05. februára 2004.
 

László Gyurovszky, minister

1) Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov Zákon č. 71/
1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení zákona č.215/2002 Z.z.
2) Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3)  Zákon č. 552/2003  Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

Krajské stavebné úrady

(Orgány špecializovanej miestnej štátnej správy)

� Krajský stavebný úrad v Bratislave
Staromestská 6, 814 71 Bratislava
Tel.: 02/59 31 21 11
prednosta: Ing. Dušan Prokop

� Krajský stavebný úrad v Trnave
Kollárova 8, 917 77 Trnava
Tel.: 033/55 64 111, 033/55 12 611
prednosta: Mgr. Erik Višňovský

� Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Hviezdoslavova 3, 911 40 Trenčín
Tel.: 032/74 11 111, -200, -201
prednosta: Ing. Juraj Gregor

� Krajský stavebný úrad v Nitre
Štefánikova 69, 949 01 Nitra
Tel.: 037/65 49 111, -201, 037/65 22 879
prednosta: Ing. František Halás

� Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1, 975 41 Banská Bystrica
Tel.: 048/43 06 111, -201, -220
prednosta: Ing. arch. Milica Višňovská

� Krajský stavebný úrad v Žiline
ul. Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina
Tel.: 041/51 17 111, -202
prednosta: Ing. Igor Čeredejev

� Krajský stavebný úrad v Prešove
Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov
Tel.: 051/70 81 111, -2201
prednosta: Ing. Jaroslav Kaščák

� Krajský stavebný úrad v Košiciach
Komenského 52, 041 26 Košice
Tel.: 055/63 39 529, 055/60 01 102, -201
prednosta: Ing. Beáta Kanóczová

Stavebné právo – predpisy

Predpisy pre výkon povolania vo výstavbe
[1] Zákon č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch

a autorizovaných stavebných inžinieroch, v znení zákona č. 236/
2000 schváleného NR SR dňa 20. 06. 2000, účinný dňom 1. 8.
2000 (Z. z. čiastka 102/2000),  ktorým  sa  zrušila  platnosť 
časti  čl. I. zákona [18], zákon č. 554/2001 Z. z. od 30. 12. 2001
a zákon č. 533/2003 Z. z. účinný dňom 1. 1. 2004

[2] Smernica Rady 85/384/EHS z 10. 6. 1985 o vzájomnom
uznaní diplomov, vysvedčení a iných dokladov o formálnom
vzdelaní v oblasti architektúry, vrátane opatrení na uľahčenie
účinného uplatňovania práva na výkon činnosti a voľné poskyto-
vanie služieb.

[3] Dodatok 1 A Smernice Rady 92/50/EEC z 18. 6. 1992
o koordinácii procesov pre schvaľovanie zmlúv o verejných služ-
bách, zmenenej Smernicou 97/52/EC Európskeho parlamentu
a Rady z 13. 10. 1997. Obsahuje architektonické služby, inžinier-
ske služby a integrované inžinierske služby, služby mestského
plánovania a služby záhradnej architektúry, príbuzné vedecké
a technické konzultačné služby, služby technického testovania
a analýzy (a to pod referenčným číslom 867).

[4] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve (Autorský
zákon), účinný dňom 1. 1. 2004, ktorým sa ruší zákon č. 383/
1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.

[5] Odborné skúšky a autorizácia vo výstavbe, Inžinierska
akadémia Slovenska, Bratislava,.2000

[6]  Zákon č. 216/95 Z. z. o Komore geodetov a kartografov
[7] Zákon č. 423/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
[8] Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifiká-

cií., účinný od 1. 9. 2002
[9] Zákon č. 50/76 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších

predpisov a zákona č. 237/2000 Z. z. schváleného NR SR dňa
20. 6. 2000, účinný dňom 1. 8. 2000 Z. z. (čiastka 102/2000),
zákon č. 103/2003 Z. z. účinný od 1. 4. 2003, a zákon č. 417/
2003 Z. z. účinný od 1. 11. 2003

[10] Zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie
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Predpisy pre podnikanie vo výstavbe
[1] Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živ-

nostenský zákon) v znení neskorších predpisov
[2] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne-

skorších predpisov
[3] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení  ne-

skorších predpisov
[4] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona

č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/
2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z. oznámenia o oprave chy-
by uverejneného v čiastke 117/2003 Z. z., úplné znenie č. 433/
2003 Z. z a zákona č. 461/2003 Z. z. účinného dňom 1. 1. 2004

[5] Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/
2000 Z. z. účinnosť od 1. 7. 2000.

[6] Vyhláška č. 552/2002 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická
odvetvová klasifikácia ekonomických činností

[7] Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny po-
riadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.

Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
[1] Zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdra-

via pri práci, v znení zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 158/
2001 Z. z. a úplné znenie č. 367/2001 Z. z., účinnosť od 1. 7.
1997 až 1. 5. 2001

[2] Vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVaR SR na zaistenie bezpeč-
nosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení

[3] Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ o bezpečnosti
práce a technických zariadení pri stavebných prácach, účinnosť
od 1. 10. 1990

[4] Nariadenie č. 510/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
účinnosť od 1. 1. 2002

[5] Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce
[6] Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona

č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/
2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z. oznámenia o oprave chyby
uverejneného v čiastke 117/2003 Z. z., úplné znenie č. 433/
2003 Z. z a zákona č. 461/2003 Z. z. účinného dňom 1. 1. 2004

[7] Nariadenie č. 504/2002 Z. z. vlády SR o podmienkach
poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov

[8] Nariadenie č.159/2001 Z. z. o minimálnych bezpečnost-
ných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných
prostriedkov

[9] Nariadenie č. 201/2001 Z. z.  vlády SR  o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. 
Účinnosť 1.6.2001

[10] Nariadenie č. 204/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych bez-
pečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami

[11] Nariadenie č. 247/2001 Z. z. vlády SR o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zo-
brazovacími jednotkami

[12] Nariadenie č. 444/2001 Z. z vlády SR o požiadavkách
na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci

[13] Nariadenie č. 161/2002 vlády SR, ktorým sa mení
a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 391/1999 Z. z., ktorým sa usta-
novujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové
zariadenia  v znení nariadenia vlády SR č. 475/2000 Z. z., účin-
nosť od 1. 4. 2002

[14] Nariadenie č. 493/2002 Z. z. o minimálnych požiadav-
kách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo
výbušnom prostredí

[15] Vyhláška č. 718/2002 Z. z. MPSVaR na zaistenie bez-
pečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení

[16 Zákon č. 174/1968 Zb.   o štátnom odbornom dozore
nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z., účin-
nosť od 1. 1. 2001

[17] Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení
neskorších predpisov a zákona č. 256/2003 Z. z., účinnosť od 1.
8. 2003

[18] Nariadenie č. 39/2002 Z. z. o ochrane zdravia pri práci
s azbestom

[19] Nariadenie č. 40/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdravia
pred hlukom a vibráciami, účinnosť od 1. 2. 2002

[20] Nariadenie č. 45/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdravia
pri práci s chemickými faktormi

[21] Nariadenie č. 46/2002 Z. z. vlády SR o ochrane zdravia
pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi

[22] Vyhláška č. 326/2002 Z. z. Ministerstva zdravotníctva
SR, ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu
škodlivých faktorov vo vnútornom ovzduší budov, účinnosť od
1. 7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1. 1. 2005.

[23] Nariadenie č. 504/2002 Z. z vlády SR o podmienkach
poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov,
účinnosť  od 1. 9. 2002

[24] Vyhláška č. 505/2002 Z. z. MZ SR, ktorou sa ustanovujú
najnižšie hygienické požiadavky na byty v bytových domoch,
hygienické požiadavky na ubytovacie zariadenia a náležitosti pre-
vádzkového poriadku ubytovacích zariadení, účinná od 1. 9. 2002

[25] Vyhláška č. 111/1975 Zb. SÚBP a SBÚ o evidencii
a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových ne-
hôd (havárií) a porúch technických zariadení

[26] Vyhláška č. 86/1978 Zb. SÚBP o kontrolách, revíziách
a skúškach plynových zariadení

[27] Vyhláška č. 59/1982 Zb. SÚBP, ktorou sa určujú základ-
né požiadavky na  zaistenie bezpečnosti práce a technických
zariadení (bezpečnostno-technické pojmy)

Požiarna ochrana
[1] Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, účinnosť

1. 4. 2002
[2] Vyhláška č. 138/1995 Z. z. MV SR,  ktorou sa ustanovujú

zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádz-
karní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úpra-
va výrobkov náterovými hmotami

[3] Vyhláška č. 288/2000 Z. z. MV SR, ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri
užívaní stavieb, účinnosť od 1. 10. 2000

[4] Vyhláška č. 121/2002 Z. z. MV SR  o požiarnej prevencii,
účinnosť od 1. 4. 2002

Verejné práce
[1] Zákon č. 254/98 o verejných prácach, účinnosť od 1. 1. 1999
[2] Vyhláška  č. 392/98 Z. z.  MVVP SR, ktorou sa vykonáva

zákon o verejných prácach. Účinnosť od 1. 1. 1999

Verejné obstarávanie
[1] Zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, účinný

dňom 1. 1. 2004 zrušil predošlý zákon č. 263/1999 Z. z., zákon
č. 557/2001 Z. z., zákon  č. 530/2002 Z. z. aj zákon č. 119/
1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní.

[2]  Vyhláška č. 575/2003 Z. z. Úradu pre verejné obstaráva-
nie o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom
obstarávaní s účinnosťou dňom 1.1.2004 nahradila vyhlášku č.
357/1996 Z. z.

Príručky
Ing. Miloš Nevický, PhD. a kol.: Príprava, vedenie a organizácia

stavieb, Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava, 2001-2004
Prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. a kol.: Praktická príručka tech-

nických požiadaviek na výstavbu. Vydavateľstvo Dashöfer Ver-
lag, Bratislava,

Ing. Vasil Ivanov, PhD. a kol: Autorský, stavebný a technický
dozor stavebníka. Vydavateľstvo Dashöfer Verlag, Bratislava,

Spracoval: Ing. Miloš Nevický, PhD.
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Rámcové úlohy Komisie pre integráciu

do EÚ SKSI pre rok 2004

1. Vypracovanie partnerskej časti projektu celoživotného
vzdelávania Leonardo da Vinci – Brownsfield na obnos 14 950
EURO, vlastný podiel 5000 EURO.

Termín predloženia 13.2.2004
Po schválení projektu Českou agentúrou Leonardo je potreb-

né sa zúčastniť týchto pracovných stretnutí, ktoré budú hradené
z uvedeného projektu:

� Stretnutie partnerov a rozdelenie úloh v Prahe na ČKAIT
predpoklad stretnutia po schválení projektu, september 2004.
� Po spracovaní úloh účasť na demonštrácii vzdelávania
v anglickom jazyku na univerzite v Nottinghame, október 2004.
� Stretnutie účastníkov projektu v Gliviciach, Poľsko, január 2005.
� Účasť na seminári v Poľsku v Gliviciach, apríl 2005.
� Seminár v Bratislave – hostiteľ FA-STU BA, jún2005.
� Demonštrácia vzdelávania v Ostrave na Technickej
univerzite Stavebnej fakulty, október 2005
� Demonštrácia vzdelávania v Bratislave – hostiteľ FA-STU
BA, apríl 2005.
Termíny sú iba predbežné a budú stanovené a upresňované

na základe termínu schválenia projektu, podľa priebehu splnenia
čiastkových úloh a podľa termínu predloženia spracovanej prí-
ručky do národných jazykov partnera (nemecký, poľský, český,
slovenský jazyk). Celý projekt podľa určenia predkladajúceho
partnera, národnej agentúry Leonardo a Európskej komisie bude
vypracovaný v jazyku anglickom.

2. Účasť na zasadaní Valného zhromaždenia Európskej rady
stavebných inžinierov na Malte v máji, 4 dni – schválený zástup-
ca doc. Benko. Pri tejto príležitosti bude aj zasadnutie niekto-
rých komisii napr. Eurokódy, inžinierske vzdelávanie a pod.
v anglickom jazyku.

3. Zasadnutie zástupcov malej V-4 v ČR, termín  august 2004.
4. Konferencia krajín V-4 rozšírené o niektoré vstupujúce kra-

jiny do EU o budúcich víziách inžinierskej profesie, termín no-
vember 2004 na Slovensku.

5. Zasadnutie krajín V-4 v Maďarsku, termín október 2004.
6. Vypracovanie zmluvy o spolupráci s Bavorskou komorou

inžinierov – výstavba, termín december 2004.
7. Vypracovanie zmluvy o spolupráci so Saskou inžinierskou

komorou, termín december 2004.
8. Účasť na zasadaniach Európskej rady inžinierskych komôr,

termíny podľa určenia Európskej rady, zástupca SKSI bol určený
predstavenstvom SKSI.

Docent Zvara

– už nie je medzi nami...
I keď našu myseľ zahaľuje smútok

a bolesť nad odchodom vzácneho a skve-
lého človeka, kolegu a priateľa, vynika-
júceho pedagóga a odborníka – doc.
Ing. Jozefa Zvaru, ktorý nás navždy opus-
til 29. februára 2004 – vo veku nedoži-

tých 79 rokov – nemôžeme v našich spomienkach prejsť ponad
všetko, čo vykonal, aký bol a čo pre našu spoločnosť znamenal.

Viaceré myšlienky sú vyjadrené i z hľadiska mojich osobných
vzťahov, pretože 57 rokov vzájomných kontaktov na odbornom
či súkromnom poli to môžu dovoliť.

Narodil sa 17. 7. 1925 v Oravskej Polhore a už ako veľmi
mladého poznačila jeho vývoj ťažká sociálna situácia, kedy mu-
sel byť po včasnom úmrtí otca oporou celej rodiny a mladších
súrodencov.

Pred príchodom na vysokú školu pracoval v stavebnej výro-
be na veľkých stavbách na Orave – počnúc od robotníka až po
stavbyvedúceho. Vysokoškolské štúdium absolvoval v rokoch
1947-1952 v odbore inžinierskeho staviteľstva SVŠT v Bratislave
a od r. 1951 začal pôsobiť ako asistent na Katedre betónových
konštrukcií a mostov. V r. 1961 sa habilitoval a v r. 1962 bol vy-
menovaný za docenta. A tu sa začalo dôležité obdobie jeho
inžinierskej, pedagogickej a vedeckej činnosti.

Jeho profil odborného a pedagogického pôsobenia bol po-
značený dlhodobou spoluprácou s akademikom Havelkom –
zakladateľom Katedry betónových konštrukcií a mostov. Stal sa
jeho najbližším spolupracovníkom, hlavne v rozvoji teórie line-
árnej redukcie plošných konštrukcií.

Doc. Zvara je autorom, či spoluautorom celého radu vysoko-
školských učebníc z oblasti betónových a mostných konštrukcií.
Publikoval desiatky vedeckých a odborných článkov v domácich
i zahraničných časopisoch a zborníkoch z konferencií a sympózií.

Z jeho celoživotnej pedagogickej práce treba zdôrazniť jeho
pôsobenie ako školiteľa, výsledkom čoho bolo viac ako 100 dip-
lomantov a 18 ašpirantov, ktorých doviedol k úspešnej obhajobe.

Jeho pozitívne odborné myslenie, erudícia a rozhľadenosť
boli dôvodom, že v radoch inžinierov a odborníkov získal po-
stavenie a autoritu, čo spôsobilo, že veľa z nás sa obracalo naňho
s prosbou o radu a konzultáciu. S veľkou ochotou to i hocikedy
vykonal a k problému pristupoval s nadhľadom a bol v maximál-
nej miere nápomocný.

Vďaka svojej výbornej teoretickej príprave a stálemu štúdiu
uplatňoval svoju invenciu pri projektových, realizačných
a expertíznych konaniach pri mnohých konštrukciách v Čechách
i na Slovensku.

Z najvýznamnejších diel, spojených s menom doc. Zvaru, mô-
žeme spomenúť: Cementáreň Bystré, Papiereň Hencovce, Pamät-
ník SNP v Banskej Bystrici, Observatórium na Lomnickom štíte, Most
cez Váh v Seredi (prvý celoprefabrikovaný most u nás), tenkosten-
né klenby stabilizované násypom na trati Chodov – Sokolov, ale
i intenzívna spolupráca pri riešení kľúčových problémov na kon-
štrukcii mosta Lafranconi a Prístavného mosta cez Dunaj.

Osobitné miesto si zaslúži spoluautorstvo na unikátnej kon-
štrukcii Mosta SNP cez Dunaj v Bratislave. Stavba bola poctená
titulom „Stavba storočia“ a doc. Zvara bol členom kolektívu
navrhovateľov nosnej konštrukcie a autorom návrhu založenia
hlavného pylónu.

Neodmysliteľnou súčasťou jeho aktivít bola i organizačná prá-
ca. Budovanie laboratórií Katedry BKM v Trnávke je spojené s jeho
menom. Vzniku a formovaniu tohto pracoviska venoval celú dušu.

Na srdci mu ležala i stavovská inžinierska organizovanosť –
do čoho sa s plnou váhou vložil najmä v roku 1989. Bol skutočne
hlavným iniciátorom a tvorcom založenia Slovenského zväzu sta-

Ing. Ľubomír Hromek

Naše rady náhle opustil dňa 26. 3.
2004 vo veku 57 rokov Ing. Ľubomír
Hromek, autorizovaný stavebný inžinier
v odbore Pozemné stavby. Ľubomír Hro-
mek pôsobil vo svojej profesii vo via-
cerých podnikoch, ako napr. Zdravopro-
jekt, n. p. Bratislava, Mototrans, n. p.

pobočka Bratislava, vo firme Mischek (Rakúsko), od roku 1992
ako živnostník a neskôr ako autorizovaný inžinier v slobodnom
povolaní. Medzi jeho najvýznamnejšie diela patria: Infekčný pa-
vilón Bratislava - Kramáre, Dom smútku v Nitre, Tenisová hala vo
Vieux Ferette (Francúzsko), Spoločenské stredisko a Exercičný
dom SJ v Piešťanoch a ďalšie stavby.

Strácame v ňom vynikajúceho odborníka v oblasti konštruk-
cií pozemných stavieb, ale najmä dobrého priateľa. Česť jeho
pamiatke!

Ing. Bohumil Bohunický
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vebných inžinierov a stal sa i jeho prvým predsedom v nových
podmienkach.

Svojou aktivitou a podnetom sa vo veľkej miere pričinil
a zaslúžil o obnovenie Slovenskej komory stavebných inžinie-
rov a jej organizačný, štrukturálny i legislatívny rámec.  Bol pred-
sedom Autorizačnej komisie SKSI a bol i predsedom skúšobnej
komisie pre skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť – Statika
stavieb. Tejto práci sa venoval dôsledne a jeho zásluhou tieto
orgány, v ktorých pôsobil, požívajú plnú vážnosť a autoritu.

Z hľadiska stavovského nezabudnime na jeho neoceniteľnú
snahu a oddanosť pre záchranu a prežitie nášho významného
časopisu: Inžinierske stavby – ktorý vďaka jemu žije dodnes.

Do jeho posledných chvíľ mu zostala vlastnosť, ktorou sa za-
písal do sŕdc odbornej spoločnosti – bol a zostal vždy človekom,
ktorý sa rozdával, okolie si ho obľúbilo, vážilo a uznávalo ho.
Patril k najrozhľadenejším, najerudovanejším odborníkom v oblasti
betónových konštrukcií, v oblasti teoretickej i praktickej.

V tejto chvíli nemôžeme povedať iné, ako poďakovať za všet-
ko čo pre spoločnosť, rozvoj konštrukcií a vzdelanie i výchovu
inžinierov vykonal.

Zostane v našej pamäti v tom najlepšom svetle! Česť jeho
pamiatke!

Doc. Ing. Štefan Hajdu, PhD.

Odišiel

doc. František Cehula
Dňa 2. 2. 2004 v pokojnom spánku

zosnul v nedožitom 76. roku svojho ži-
vota. Prišli sme o kolegu, ktorý počas
svojej vyše päťdesiatročnej praxe zanie-
tene a nezištne pôsobil na zvyšovanie
odbornosti aj stavovského inžinierske-
ho povedomia. Mnoho rokov pôsobil

v odborných inštitúciách v oblasti oceľových konštrukcií ako
spoluzakladateľ Spoločnosti pre oceľové konštrukcie,
v Slovenskom zväze stavebných inžinierov, v SKSI ako člen prvej
autorizačnej komisie a prednosta regionálnej kancelárie
v Košiciach, v odborných komisiách ako ich predseda, na Sta-
vebnej fakulte TU Košice ako externý učiteľ, ako odborný garant
seminárov, konferencií a školení najmä vo východoslovenskom
regióne a v mnohých ďalších aktivitách. Za svoju záslužnú čin-
nosť získal viaceré ocenenia a uznania ako Pamätnú medailu SKSI,
Cenu prof. Tesára a ďalšie. Doc. Cehula pôsobil ako autorizova-
ný inžinier, projektant, statik, vedúci pracovník a súdny znalec.
Bol autorom mnohých konštrukcií stavieb, expertíz, znaleckých
posudkov a odborných dobrozdaní. Mnohoročné úsilie venoval
spolupráci s mladými inžiniermi, ktorým odovzdával svoje bo-
haté odborné a životné skúsenosti aj v ním založenom združení
REPREX Košice.

Odchodom doc. Cehulu sme stratili váženého inžiniera, ko-
legu a priateľa, vzácnu osobnosť, ktorá nám bude chýbať so svo-
jím zmyslom pre čestnosť, spravodlivosť, inžinierske povedo-
mie a etiku pri výkone povolania. Jeho pamiatku si zachováme
v srdci aj v mysli.

Ing. Miloš Nevický, PhD., Aut. Ing.
Predseda Autorizačnej komisie SKSI

Ing. Miroslav Uhliarik

S pocitom veľkého smútku sme prijali správu, že dňa 21. 3.
2004 vo veku nedožitých 72 rokov nás navždy opustil pán Ing.
Miroslav Uhliarik. Zastavilo sa navždy srdce drahého a blízkeho
človeka, ktorého sme všetci poznali, vážili si ho a mali radi.

25. marca sme sa rozlúčili so skvelým človekom, ktorý do
posledných chvíľ svojho tvorivého života statočne bojoval so
zákernou chorobou. Strata dobrého a múdreho človeka je i našou
veľkou stratou, bude nám chýbať. Bude nám chýbať jeho rozváž-
nosť, pracovitosť, skúsenosti a entuziazmus.

Miroslav Uhliarik sa narodil 3. októbra 1932 v Rajci pri Žili-
ne. Ľudovú školu ukončil už v Trenčíne, kde sa jeho rodina pre-
sťahovala. Gymnázium ukončil maturitou v roku 1951 a v tom
istom roku nastúpil na štúdium na Slovenskú vysokú školu tech-
nickú v Bratislave na Stavebnú fakultu. Túto úspešne ukončil v roku
1956 v odbore zdravotné stavby. Nasledoval Trenčín – mesto,
kde prežil prakticky celý svoj život, mesto, kde si našiel svoju
manželku, založil rodinu a vychovával svoje dcéry. S Trenčínom
a jeho okolím boli spojené aj jeho záujmy a záľuby, účinkoval vo
folklórnom súbore Trenčan a venoval sa aj skautingu.

Pracovným pôsobením bol spojený s projektovo-inžinierskou
organizáciou Keramoprojekt Trenčín, kde pracoval od roku 1957
až do roku 1991. S jeho menom sú spojené významné stavby
sedemdesiatych a osemdesiatych rokov, ako napr. Kombinát
Záhorie, Prefa Veľké Leváre, Cementáreň Ladce, Paneláreň Nové
Mesto nad Váhom. Kniha jeho života sa napĺňa, ale duchom bol
stále mladý. Nebál sa zmien, nebál sa ani možných prehier. Takto
si ho pamätajú kolegovia, keď v roku 1991 opustil istotu
v Keramoprojekte a stal sa jedným zo zakladajúcich členov Ke-
raming-u Trenčín. Náročné úlohy – náročné stavby, napr. Calex-
Samsung Zlaté Moravce, Yazaki Debnár Slovakia v Prievidzi, bu-
dova Engineering-u PS Přerov, Branson Nové Mesto nad Váhom.
Na každej z nich pracoval s plným nasadením, využívajúc svoje
dlhoročné a praktické skúsenosti.

Ing. Miroslav Uhliarik sa nestaral iba o svoje pracovné záuj-
my. Po zmene spoločenských pomerov, ako uznávaný odborník
v oblasti vodohospodárskych a priemyselných stavieb, sa inten-
zívne zapájal do diania v oblasti stavebníctva. Bol zakladajúcim
členom Zväzu stavebných inžinierov a Slovenskej komory sta-
vebných inžinierov. Od roku 1991 aktívne pôsobil v prípravnom
výbore pre obnovenie inžinierskej komory, a po jej úspešnom
obnovení v roku 1992 bol 8 rokov v jej predstavenstve. V po-
slednom období bol členom autorizačnej komisie. Za svoje mi-
moriadne angažovanie získal v roku 2002 Pamätnú medailu SKSI.
Pracovne pôsobil ako autorizovaný stavebný inžinier a pracoval
s plnou vervou, aj ako sedemdesiatnik bol plný elánu a optimizmu.

Ing. Miroslav Uhliarik žil plnohodnotným rodinným životom,
spolu s manželkou sa tešili z úspechov svojich detí, ich rodín
a vnukov. To všetko sme vnímali a zdieľali jeho radosť. Prišla
však ťažká choroba, ktorá zmenila jeho plány. Vnímali sme jeho
boj a dúfali, že nakoniec svojou vnútornou silou dokáže nad ňou
zvíťaziť. Nestalo sa tak. Jeho srdce dotĺklo a jeho kniha života sa
uzavrela.

Keď sa s Tebou naposledy drahý Mirko lúčime, ďakujeme Ti
v mene kolegov zo zamestnania, v mene kolegov a priateľov
z inžinierskej komory a v mene všetkých, ktorí Ťa poznali, za
všetko čo si vykonal a čo sme sa mohli od Teba naučiť a sľubujeme
Ti, že Tvoja pamiatka zostane navždy v našich srdciach.

Za všetkých kolegov a známych
Emil Galovič, Ján Kyseľ
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Záznam z kontroly vynaložených

finančných prostriedkov SKSI za obdobie

roku 2002 a 1. štvrťrok 2003

Pracovná skupina pre hospodársku a plánovaciu činnosť zlo-
žená z  členov predstavenstva Ing. Mišík, Ing. Hrivík a Ing. Chmelo
v spolupráci s členmi dozornej rady Ing. Tomko a Ing. Vrábel,
 (prizvaní Ing. Gallovič a  Ing. Tasler) vykonala kontrolu vynalo-
žených finančných prostriedkov SKSI za obdobie roku 2002
a 1. štvrťroku 2003.

1. Z hľadiska vedenia účtovníctva
je možné konštatovať, že SKSI vedie podvojné účtovníctvo

v súlade s príslušnými účtovnými a daňovými predpismi a každoročne
je vykonávaný audit. V predmetnom období bol zistený nedostatok,
kde  boli nesprávne zaúčtované ako daňové doklady:

� 2 ks zálohových faktúr č. 1/02 a 2/02 vystavených Spol-
kom projektového riadenia stavieb Trenčín,

� FA 378/02 proformafaktúra z 20. 8. 2002 za poskytnuté
služby v Hoteli HRABINA  - úhrada 64 220,- Sk,

� FA 442/02 zálohová faktúra z 25. 9. 2002 za poskytnuté
služby v Hoteli BELLEVUE - úhrada 46 000,- Sk.

2. Z hľadiska úplnosti
niektoré daňové doklady nemajú sprievodnú dokumentáciu

(dodacie listy a pod.), na základe ktorej sa vystavili faktúry. V znení
niektorých faktúr sa uvádzajú odvolávky na vzájomné dohody
subjektov (bez písomného dokladovania), zmluvy o spolupráci,
príp. špecifikácie (nedodané). Jedná sa o:

� chýba vyúčtovanie organizácie plesu SKSI, ktorý sa konal
18. 1. 2002 v kúpeľoch Sliač. Boli vyúčtované náklady na po-
hostenie a ubytovanie vo výške 205 216,- Sk, ale príjem za vstu-
penky chýba (predpoklad min. 240 000,- Sk).

3. Z hľadiska oprávnenosti vynaložených nákladov

Vydávanie publikácií:

Inžinierska akadémia Slovenska, s.r.o. Trnava:
� FA 12.01 a 70/02 z  5. 2. 2002 za vyhotovenie a dodanie

publikácie „Staviteľský almanach 2002“ – fakturovaná suma 976
800,- Sk (203,50,- Sk/ks).

� FA 73/02 z 5. 2. 2002 za vyhotovenie a dodanie publikácie
„Nosné betónové konštrukcie pozemných stavieb“ – fakturova-
ná suma 44 550,- Sk.

� FA 107/02 z  26. 2. 2002 za vyhotovenie a dodanie publi-
kácie „Inžinierska komora na Slovensku“ – fakturovaná suma 396
000,- Sk (550,-Sk/ks).

� FA 111/02 z 1. 3. 2002 za vyhotovenie a dodanie prílohy
časopisu Projekt a stavba „Plán odborných podujatí na rok 2002“
– fakturovaná suma 39 600,- Sk.

� FA 138/02 z  12. 3. 2002 za odborné textové a grafické
spracovanie „Plánu odborných podujatí na rok 2002“ – fakturo-
vaná suma 38.200,- Sk.

� FA 206/02 z  23. 4. 2002 za vyhotovenie a dodanie publi-
kácie „Autorizovaný inžinier v procese výstavby – Základné pred-
pisy“ – fakturovaná suma 198 000,- Sk (198,-Sk/ks).

� FA 357 a 368/02 z 08. 2002 za vyhotovenie a dodanie
publikácie „Právne predpisy pre autorizovaného inžiniera“ – fak-
turovaná suma 997 975,- Sk (210,-Sk/ks).

� FA 505/02 z  17. 10. 2002 za služby pre V4 – fakturovaná
suma 25 830,- Sk.

� FA 513/02 z  24. 10. 2002 za vyhotovenie a dodanie pub-
likácie „Vykonávanie tvorivých činností vo výstavbe“ – fakturo-
vaná suma 99 000,- Sk (660,-Sk/ks).

� FA 532 a 580/02 z 11. 2002 za vyhotovenie a dodanie
publikácie „Stavebný zákon a súvisiace predpisy“ – fakturovaná
suma 973 800,- Sk.

� Časopis „Projekt a stavba“ číslo: 
1/2002 – 188 179,- Sk (58,-Sk/ks); 2/2002 – 303 380,- Sk

(77,-Sk/ks); 3/2002 – 177 694,- Sk; 4/2002 – 198 000,- Sk; 5/
2002 – 219 010,- Sk; 6/2002 – 225 060,- Sk (49,-Sk/ks); 7-8/
2002 – 339 625,- Sk (71,50,- Sk/ks); 9/2002 – 235 125,- Sk; 10/
2002 – 240 350,- Sk; 11/2002 – 240 075,- Sk; 12/2002 – 250
745,- Sk

Ing. J. Ďurďa d+procon Bratislava:
� FA 165/02 z 8. 4. 2002 za vyhotovenie a dodanie osved-

čení – fakturovaná suma 31 325,- Sk.
� FA 198/02 z 24. 4. 2002 za vyhotovenie a dodanie propa-

gačných materiálov – fakturovaná suma 26 700,- Sk.
� FA 268/02 z 11. 6. 2002 za vyhotovenie a dodanie publi-

kácie „Obsah, rozsah a skladba projektovej dokumentácie stavieb“
– fakturovaná suma 598 920,- Sk (143,-Sk/ks).

� FA 446 a 475/02 z 09. a 10. 2002 za vyhotovenie a doda-
nie publikácie „Cenník 2002“ – fakturovaná suma 928 194,- Sk
(217,-Sk/ks).

Poznámka:
� pre posúdenie oprávnenosti vynaložených nákladov boli

vyžiadané od viacerých tlačiarní ponuky na tlač predmetných
publikácií a časopisu. Ponuka na tlač publikácie v rozsahu 124
strán 28,50 Sk/ks, publikácie v rozsahu 200 strán 34,20 Sk/ks
a tlač časopisu 28,80 Sk/ks.

� celkove spoločnosť Inžinierska akadémia Slovenska vyfak-
turovala SKSI za rok 2002 služby vo výške  6 453 418,- Sk
a d+procon 1 585 139,- Sk.

Celoživotné vzdelávanie – semináre
� FA 355/02 z 26. 7. 2002 vystavená Inžinierskou akadé-

miou Slovenska, s.r.o. Trnava za vložné vo výške 165,- Sk za
jedného účastníka konferencie „Teória a konštrukcie pozemných
stavieb“  – fakturovaná suma 39 600,- Sk.

� Dohoda o spolupráci medzi SKSI a Spolkom inžinierov po-
zemných stavieb Slovenska (predseda Ing. J. Ďurďa) uzavretá 21.
6. 2002 na organizačnú a odbornú pomoc pri príprave a uskutoč-
není odborných seminárov pre autorizovaných inžinierov zamera-
ných na aktuálne legislatívne otázky, ktoré sa uskutočnia v priebe-
hu mesiacov máj-jún 2002 vo všetkých krajoch SR - osem podu-
jatí. Na základe dohody vyplatená suma 40 000,-Sk (dohoda
uzavretá po termíne.).

� Dohoda o spolupráci medzi SKSI a Spolkom statikov Sloven-
ska (predseda Ing. J. Kurimský) uzavretá 20. 6. 2002 za organizač-
nú a odbornú pomoc pri príprave a uskutočnení odborných seminá-
rov pre autorizovaných inžinierov zameraných na aktuálne legisla-
tívne otázky, ktoré sa uskutočnia v priebehu mesiacov máj-jún 2002
vo všetkých krajoch SR - osem podujatí. Na základe dohody vypla-
tená suma 40 000,-Sk (dohoda uzavretá po termíne.).

� Spolok statikov Slovenska – vyúčtovaný doplatok príspevku
za účasť členov SKSI na seminári „Navrhovanie nosných konštrukcií
stavieb“, ktorý sa konal 12. 6. 2002 v Bratislave vo výške 150,-Sk/
os., t.j. celkom 20 400,- Sk (poplatok účastníka bol 500,-Sk).

� Spolok statikov Slovenska – vyúčtovaný doplatok príspevku
za účasť členov SKSI na seminári „Navrhovanie nosných konštrukcií
stavieb“, ktorý sa konal 23. 8. 2002 v Košiciachvo výške 150,-Sk/
os., t.j. celkom 10 050,- Sk (poplatok účastníka bol 500,-Sk).

� Spolok inžinierov pozemných stavieb Slovenska – vyúčtovaný
doplatok príspevku za účasť členov SKSI na seminári „Materiály
a konštrukcie v pozemnom staviteľstve“, ktorý sa konal 30. 9.- 2.
10. 2002 na Štrbskom plese vo výške 300,-Sk/os., t.j. celkom 40
200,- Sk (poplatok účastníka bol 1850,-Sk).

� FA 50/02 z 15. 1. 2002 vystavená Spolkom elektrotech-
nických inžinierov (predseda Ing. M. Ingeli) – vyúčtovaný dopla-



16

INŽINIERSKE INFORMÁCIE  VYDÁVA SLOVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV, MÝTNA 29, P.O. BOX 10, 810 05 BRATISLAVA.
TEL.: 02/52495042, FAX: 02/52444093. TYPO A TLAČ MABAG, SPOL. S R.O., BRATISLAVA.

Jubilanti

Marec 2004
Imrich Bácskai, Ing. Martin Benetin,

Ing. Ján Brezina, Ing. arch. Miroslav Čech,
Ing. Danica Galvánková, Ing. František Gonos,

Ing. Branislav Hanula, Ing. Jozef Holic,
Ing. Igor Jakubík, CSc., Ing. Ladislav Krajňák,

Ing. Jozef Král, Ing. Ľudmila Kreheľová, Ing. Ján Lešták,
Ing. Cyril Lunter, Ing. Jaroslav Magdolen,

Ing. Juraj Medvecký, Ing. Jozef Mihaľ,
Ing. Marián Miškanin, Ing. Otto Mošovský,

Ľudmila Mrázová, Ing. Jozef Náter,
Ing. Jozef Očenáš, Štefan Papán, Ing. Ján Pavličko,
Ing. Jozef Polča, Ing. Marián Rímeš, Karol Sabol,

Ing. Pavel Sýkora, CSc., Ing. František Šimko,
Ing. Stanislav Šimo, Ing. Oľga Štetinová,

Ing. Ervín Taufer, Ing. Vladimír Timko,
Ing. Mária Vafeková

Bielený Michal, Ing. Gregor Cibula, Ing. Bohunil Heis,
Dušan Kapusta, Ing. Miroslav Nárožný, Ing. Karol Vladár

tok príspevku za účasť členov SKSI na seminári vo výške 150,-Sk/
os., t.j. celkom 22 050,- Sk (poplatok bol účastníka 600,-Sk).

� FA 6/03 z 31. 12. 2002 vystavená Spolkom elektrotechnických
inžinierov – vyúčtovaný doplatok príspevku za účasť členov SKSI
na seminári vo výške 150,-Sk/os., t.j. celkom 22 350,- Sk.

                       
Spolupráca so spolkami a inými organizáciami
� Na základe dohody o spolupráci medzi SKSI a Spolkom

projektového riadenia stavieb Trenčín (predseda Ing. R. Kati)
uzavretej 11. 11. 2002 bolo SPRS vyfakturovaná a SKSI uhradená
suma vo výške 205 058,- Sk za organizačné zabezpečenie kona-
nia 8. Inžinierskeho dňa v Bojniciach a valného zhromaždenia
SKSI 2002 v Prievidzi. Odmena za organizačnú prípravu bola
v dohode stanovená vo výške 10 % z celkových preukázaných
nákladov na prípravu a priebeh valného zhromaždenia a inžinier-
skeho dňa. Celkové preukázané náklady na tieto dve akcie nebo-
li SPRS do dnešného dňa dokladované, napriek viacerým urgen-
ciám. Podľa predmetnej dohody by sa malo jednať o náklady vo
výške 2 050 580,- Sk.

� Dohoda o spolupráci medzi SKSI a Spolkom statikov Slo-
venska (predseda Ing. J. Kurimský) uzavretá 20. 6. 2002 na odbor-
nú pomoc pri vypracovaní rozborov a analýz legislatívnych návr-
hov týkajúcich sa pripravovanej novely zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inži-
nierov. Na základe dohody vyplatená suma 45 000,-Sk (výsledky
odbornej pomoci na Úrad SKSI ani po urgencii neboli dodané).

� Dohoda o spolupráci medzi SKSI a Spolkom inžinierov
pozemných stavieb Slovenska (predseda Ing. J. Ďurďa) uzavretá
21. 6. 2002 na odbornú pomoc pri vypracovaní rozborov a ana-
lýz legislatívnych návrhov týkajúcich sa pripravovanej novely
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autori-
zovaných stavebných inžinierov. Na základe dohody vyplatená
suma 45 000,-Sk (výsledky odbornej pomoci na Úrad SKSI ani
po urgencii neboli dodané).

Rôzne
� Uzatvárané dohody o vykonaní práce s rodinnými prísluš-

níkmi niektorých členov predstavenstva.
� FA 64/02 z 22. 1. 02 Kúpele Sliač (ples SKSI)  ubytovanie –

úhrada 46 100,- Sk (ubytovanie 23 vrcholových predstaviteľov
SKSI s manželkami na 1 až 2 noci).

� FA 65/02 z 22. 1. 02 Kúpele Sliač (ples SKSI) pohostenie –
úhrada 159 116,- Sk (bez bližšej špecifikácie).

� FA 108/02 z 21. 1. 2002 občerstvenie v Hradnej vinárni
v hodnote 84 520,- Sk.

� Ubytovanie Hotel Slovan Košice, 1 osoba (predseda SKSI),
2 noci 21.-22. 5. 2002 – úhrada 5600,- Sk platené kreditnou
kartou EU.

� FA 297/02 z  19. 6. 2002 gastro služby  (občerstvenie na
reg. schôdzi BA)  fakturované 500 porcií kávy a 550 porcií voda
Bonaqua.

� FA 478/02 z 3. 10. 02 Hotel BELLEVUE Starý Smokovec,
ubytovanie a konzumácia (1 osoba/deň) 3600,- Sk.

� FA 595/02 z 5.12.02 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratisla-
va za výkon strážnej služby „November 2002“ vo výške 12 140,- Sk.

� FA 14/03 z 31.12.02 Group 4 Falck Slovensko, s.r.o., Bratislava
za výkon strážnej služby „December 2002“ vo výške 36 679,- Sk.

� 20. 12. 2002  Dar nadácii SAMARITAN vo výške 9000,- Sk.

Zasadnutia predstavenstva SKSI
� Zasadnutie predstavenstva malo pravidelne trvanie 2 až 3

dni. Náklady jedného zasadnutia, t. j. náklady na ubytovanie,
stravovanie a náhrady zúčastnených prekračovali sumu 100 000,-
Sk. Vo výdajoch sú zahŕňané aj náklady na pobyt manželiek niekto-
rých členov predstavenstva. Na ubytovanie boli využívané apart-

mány a stravovanie okrem iného zahŕňalo konzumáciu kaviáru,
alkoholických nápojov ako whisky, šampanské a pod. napríklad:

8. – 10. 3. 2002 Hotel Atóm zasadnutie predstavenstva 17
osôb + 7 manželiek

22. – 25. 8. 2002  Hotel Hrabina fakturovaná suma za ubyto-
vanie a stravovanie 95 670,- Sk a k tomu účtované príslušné
náhrady za cestovné a stratu času. V dodacom liste medzi iným
bola každý deň vykázaná konzumácia alkoholických nápojov
(fernet, slivovica a pod.).

16. 10. – 17. 10. 2002 Žilina, konzumácia 9 fl. sektu a 13 fl.
vína (viac ako 1 l/os.)

4. Z hľadiska náhrad
Pri zahraničných služobných cestách okrem vyúčtovania za-

hraničných diét bola bežne účtovaná aj náhrada strateného času
počas prepravy.

Náhrada za stratu času bola vyúčtovávaná niektorými členmi
predstavenstva aj za účasť na večerných posedeniach za asisten-
cie alkoholických nápojov.

Priemerné mesačné náhrady za stratu času počas roku 2002:
� predseda SKSI 45 200,- Sk
� podpredsedovia SKSI 15 100,-Sk; 10 800,-Sk; 8500,-Sk;

6700,-Sk
� ostatní členovia predstavenstva 19 800,-Sk; 12 500,-Sk;

9600,-Sk; 7810,-Sk, 7300,-Sk; 5700,-Sk; 3700,-Sk; 3500,-Sk;
3300,-Sk; 1600,-Sk,

� predseda autorizačnej komisie 20 500,- Sk
Priemerné mesačné cestovné náhrady za rok 2002 bez za-

hraničných ciest:
� predseda SKSI 19 300,- Sk
� predseda autorizačnej komisie 8800,- Sk
Honoráre a náhrady vyplácané členom predstavenstva a ostat-

ných orgánov SKSI prostredníctvom spriaznených spolkov neuvá-
dzame vzhľadom k tomu, že nemáme prístup k ich účtovnej agende.

Všetky údaje uvedené v zázname sú overiteľné v účtovníctve
SKSI a je možné ich dokladovať.

Vypracoval: Ing. Dušan Mišík


