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ÈÍSLO 5/2004

Júl – August 2004 Spravodaj urèený pre èlenov SKSI

Aktuálne informácie o činnosti SKSI môžete nájsť
na webovej stránke: www.sksi.sk

Zápis z 2. zasadnutia Predstavenstva SKSI

zo dňa 2. júla v Žiline

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, prítomných 14 členov pred-
stavenstva, 3 predsedovia komisií, predseda výboru RZ Bratisla-
va, riaditeľ úradu, spolu 19 účastníkov zasadnutia, príloha 2

Rokovanie otvoril predseda Majdúch.

Bod 1: Schválenie programu, overovateľov zápisu
Program podľa pozvánky (príloha 1) bol rozšírený o bod

Možnosti spolupráce Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity s SKSI.
Predseda navrhol posunúť bod 3 na koniec rokovania. Zmenu
prítomní schválili jednomyseľne.

Predstavenstvo určilo overovateľov: Antol, Durbák.
Po schválení programu predseda odovzdal ďakovné listy

Kolcunovi a Durbákovi za vynaložené aktivity na príprave, reali-
zácii a odovzdaní stavby do užívania „rekonštrukcia priestorov
pre regionálne združenie v Košiciach“.

Bod 2: Informáciu o činnosti predniesol predseda Majdúch,
rozdelil ju do 3 oblastí:

1. Otváranie účtov RZ – okrem Bratislavy boli účty otvorené
v RZ TT, RZ ZA, RZ BB a RZ KE. V Bratislave bude účet otvorený
v čo najkratšom čase. Výbor RZ Bratislava zvolil za prednostu
RK Bratislava prof. Valáška. Prostriedky na jednotlivé RZ sa po-
skytujú podľa schváleného rozpočtu na rok 2004.

2. Predseda podal informáciu, že Ing. Kurimský sa chce zapo-
jiť do činnosti komory ako sprostredkovateľ pri organizovaní stret-
nutí a iných podujatí. Každý je vítaný, kto chce pracovať, činnosť
musí byť organizovaná cez pracovné skupiny podpredsedov SKSI.

3. Ku kontrole hospodárenia: uskutočnilo sa rokovanie komi-
sie 16. júna t. r.. Záverečná správa bude spracovaná do septem-
bra t. r. a prerokovaná na 3. zasadnutí Predstavenstva SKSI
v Košiciach.

Bod 4: Aktivity pracovných skupín a plány úloh na rok 2004
Vedúci jednotlivých pracovných skupín predniesli správu o čin-

nosti. Nevický za pracovnú skupinu pre legislatívu, Hudoba za pra-
covnú skupinu pre vzdelávanie, Benko za pracovnú skupinu pre
zahraničné vzťahy, Mišík za pracovnú skupinu pre hospodársku
a plánovaciu činnosť. Písomné správy tvoria prílohy 3 až 5 zápisu.

V diskusii vystúpil Lužica a informoval členov predstaven-
stva, že Maďarská inžinierska komora (Budapešť) má splnomoc-
nenca pre styk so štátnou správou, ktorý je súčasne aj podpred-
seda komory. SKSI by tiež mala navrhnúť na taký post svojho
kandidáta. Majdúch odpovedal, že na štátnej správe môžu ko-
moru reprezentovať iba úradné osoby komory, ktoré sa  môžu
vyjadriť v mene komory. Na štátnej správe – na ministerstvách
vždy predseda a ním poverená osoba sa môže zúčastniť
a vyjadrovať sa v mene komory.

Uznesenie 2.1
Predstavenstvo poveruje predsedu alebo ním poverenú oso-

bu na zastúpenie komory.

K vydávaniu časopisu Projekt a stavba diskutovali Fučila –
aby každý člen dostal časopis, Ďurica - aby časopis obsahoval aj
odborné články pre elektro, technologické zariadenia. Benko sa
vyjadril - aby v redakčnej rade boli zastúpení zástupcovia
všetkých odborných sekcií, Burda poznamenal, že títo ľudia by
mali dať aj odborné príspevky do časopisu.

Uznesenie 2.2
Predstavenstvo schválilo návrh, že časopis Projekt a stavba

bude distribuovaný všetkým členom komory.

Doplnený bod 4A: Možnosti spolupráce Stavebnej fakulty
ŽU s SKSI. Predseda privítal delegáciu SvF ŽU – dekana prof.
Čelka, PhD. a prodekanov doc. Ďurčanskú, CSc. prof. Melcera,
DrSc. a prof. Kovaříka, CSc.

Dekan SvF ŽU informoval o vzdelávacích aktivitách, seminá-
roch a konferenciách organizovaných SvF ŽU. Navrhol pre auto-
rizovaných inžinierov organizovať vzdelávacie aktivity spoloč-
ne s SKSI.

V diskusii vystúpili: Majdúch, Ďurica, Benko, Turček, Nevic-
ký, Čelko, Ďurčanská, Hudoba, Lehocký, Lužica, Kolcun, Melcer,
Kovařík, Fučila, Burda.

Spolupráca bude organizovaná a uskutočňovaná cez pracov-
nú skupinu pre vzdelávanie. Treba vynaložiť obrovské úsilie, aby
vzdelávacie akcie boli na požadovanej úrovni. Úspešné môžu
byť, ak prednášané témy sú spojené s praxou. Bude treba moti-
vovať členov, aby mali záujem o takéto aktivity. Komora zvýši
aktivitu v tomto smere, po dovolenkovom období komora na-
vrhne konkrétne otázky spolupráce.

Uznesenie 2.3
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ, aby predlo-

žili požiadavky na odborné semináre na tento rok do 10. sep-
tembra 2004 na Úrad SKSI.

Pokračovanie bodu 4:
Uznesenie 2.4
Predstavenstvo schválilo návrh, že predseda redakčnej rady

časopisu Projekt a stavba bude Majdúch. Členovia redakčnej rady
budú menovaní tak, aby časopis mohol vychádzať od októbra 2004.

Uznesenie 2.5
Predstavenstvo poveruje Lužicu, aby sa zúčastnil na rokova-

niach s ČKAIT o honorárovom poriadku.
Uznesenie 2.6
Predstavenstvo ukladá predsedom výborov RZ, aby požia-

davky na tvorbu rozpočtu pre rok 2005 zaslali na Úrad komory
do konca júla 2004.

Uznesenie 2.7
Predstavenstvo ukladá vedúcemu hospodárskej komisie do

10. septembra vypracovať podmienky tvorby rozpočtu SKSI na
rok 2005.

Uznesenie 2.8
Predstavenstvo ukladá vedúcemu komisie pre zahraničie

a vedúcemu komisie pre legislatívu, aby navrhli zástupcu komo-
ry najneskôr do konania seminára organizovaného ČSPSP v sep-
tembri t. r..
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Bod 5: Schválenie postupu pri riešení sťažností
Informáciu o navrhovanom postupe pri riešení sťažností

predniesol predseda disciplinárnej komisie Hanzel. Návrh tvorí
prílohu 6 zápisu.

Uznesenie 2.9
Predstavenstvo berie na vedomie navrhnutý postup na rieše-

nie sťažností.

Bod 6: Autorizačná skúška a skúška odbornej spôsobilosti
Správu predkladá predseda AK, predniesla ju podpredsed-

níčka AK Stasselová. Správa AK tvorí prílohu 7 zápisu.
Uznesenie 2.10
Predstavenstvo poveruje predsedu na rokovanie s predsedom

AK o úprave okruhu otázok:
1. konanie ohlásenej skúšky neobmedzovať počtom prihláse-

ných záujemcov,
2. písomné testové otázky zverejniť,
3. možnosť vykonania sľubu v deň skúšky.

Bod 7: Činnosť v regiónoch
O činnosti v regiónoch predniesli správu predsedovia RZ.

Správy tvoria prílohy 8 až 12 zápisu.
Uznesenie 2.11
Predstavenstvo berie na vedomie prednesené informácie pred-

sedami výborov RZ.

Bod 3: Kontrola uznesení z 1. zasadnutia
Uznesenie 8.2 Splnené
Uznesenie 1.1 Splnené
Uznesenie 1.2 Splnené
Uznesenie 1.3 Nesplnené, priebežne trvá
Uznesenie 1.4 Splnené
Uznesenie 1.5 Priebežne sa plní
Uznesenie 1.6 Splnené
Uznesenie 1.7 Splnené
Uznesenie 1.8 Splnené
Uznesenie 1.9 Priebežne sa plní
Uznesenie 1.10 Splnené
Uznesenie 1.11 Splnené
Uznesenie 1.12 Priebežne sa plní
Uznesenie 1.13 Splnené
Uznesenie 1.14 Splnené
Uznesenie 1.17 Splnené

Bod 8: Rôzne
8.1 Predseda navrhol úpravu miezd pracovníkov SKSI, aby

z pohyblivej časti mzdy 10 % prešlo do základnej mzdy a do 10 %
by ostalo ako pohyblivá časť.

Za hlasovalo 6, proti 0, zdržali sa 7 (prítomných 13 členov
predstavenstva). Návrh nebol prijatý.

Kyseľ predniesol návrh, aby výšku ohodnotenia pracovníčok
v regionálnych združeniach určovali predsedovia RZ.

Za hlasovalo 7, proti 4, zdržali sa 2
Uznesenie 2.12
Predstavenstvo ukladá predsedom RZ, aby výšku osobného

ohodnotenia pracovníčok RK do výšky 20 % zaslali do 25.
v mesiaci na Úrad komory.

8.2 Riaditeľ úradu požiadal predstavenstvo o možnosť vy-
platenia odmeny 50 % z platu zamestnancov SKSI.

Za hlasovalo 12, proti: 0, zdržal sa: 1
Uznesenie 2.13
Predstavenstvo ukladá riaditeľovi úradu pripraviť vyplatenie

50 % z platu zamestnancov SKSI s výplatou na mesiac jún 2004.

8.3 Riaditeľ úradu predložil žiadosti uchádzačov o dobro-
voľné členstvo (3 osoby), za kolektívneho člena (3 PO) a žiadosti
o uznanie autorizácie v ČR (6 osôb).

Uznesenie 2.14
Predstavenstvo schvaľuje žiadosti uchádzačov o dobrovoľ-

né členstvo (3 osoby), za kolektívneho člena (3 PO) a o uznanie
autorizácie v ČR (6 osôb).

8.4 Prerokovala sa problematika financovania plesu 2002.
Bolo konštatované, že chýbajú doklady k faktúram. Je potrebné
rekonštruovať tok finančných prostriedkov.

Uznesenie 2.15
Predstavenstvo zaväzuje Kyseľa predložiť vyúčtovanie plesu

v roku 2002 do 21. augusta. Súčinnosť pri získavaní podkladov
z archívu zabezpečí predseda.

Za hlasovalo: 9, proti: 1,. zdržal sa: 0 (prítomných 10 členov
predstavenstva, 3 odišli na zahraničnú pracovnú cestu).

8.5 Benko informoval o možnosti zorganizovania rokovania
výkonného výboru ECEC v septembri v Bratislave.

Uznesenie 2.16.
Predstavenstvo súhlasí s iniciatívou na zorganizovanie roko-

vania výkonného výboru ECEC v Bratislave.
Zodpovední: Benko, Mozgay.

8.6 Kyseľ navrhol vytvoriť komisiu na overenie dodržiavania
vnútorných predpisov SKSI.

Uznesenie 2.17
Predstavenstvo ukladá komisii – Mišík, Antol, Lužica, Burda –

overiť dodržiavanie vnútorných predpisov SKSI. Termín: 10. 9. 2004.

8.7. Predstavenstvo schvaľuje predložený Výkaz činnosti pred-
sedu SKSI za mesiac apríl – jún 2004.

Bod 9: Uznesenia z 2. zasadnutia
O uzneseniach 2.12 a 2.15 sa hlasovalo jednotlivo. Predsta-

venstvo schvaľuje ostatné uznesenia z 2. zasadnutia.
Výsledok hlasovania: za 9, proti 0, zdržal sa 1
Predseda ukončil rokovanie o 17.30 hod.

Zápis spracoval: Ing. Mozgay
Zápis overil: Ing. Antol, Ing. Durbák

Predseda SKSI: prof. Majdúch

Prílohy:
  1. Pozvánka na 2. zasadnutie predstavenstva
  2. Prezenčná listina
  3. Informatívna správa o činnosti 1. komisie
  4. Zápis z porady pracovnej skupiny pre vzdelávanie
  a informačnú činnosť
  5. 4. komisia – pre zahraničné vzťahy – informatívna správa
  o činnosti
  6. Postup pri riešení sťažností
  7. Aktualizácia postupu uskutočňovania autorizácie
  8. Informatívna správa o činnosti RZ Košice
  9. RZ Trnava Uznesenie zo zasadnutia
10. RZ Žilina Uznesenie zo zasadnutia
11. RZ Bratislava Uznesenie zo zasadnutia

Informatívna správa o činnosti 1. komisie

- pre legislatívnu činnosť a vzťahy
s profesijnými inštitúciami

� komisia a jej rámcová činnosť bola ustanovená uznesením
č. 1.2 Predstavenstva SKSI na jeho 1. zasadnutí dňa 14. 5. 2004
v Bratislave.

Prehľad činností:
Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo dňa 27. 5. 2004
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Zápis z porady pracovnej skupiny

pre vzdelávaciu a informačnú činnosť

Predstavenstva SKSI konanej dňa 18. 6. 2004
v Banskej Bystrici

Prítomní: členovia pracovnej skupiny: Ing. J. Ďurica,
Ing. J. Kyseľ, Ing. M. Hudoba, CSc.
Ospravedlnený: doc. Ing. Š. Kolcun, CSc.
Prizvaní: predseda AK - prof. P. Juhás, DrSc., vedúci pracov-

nej skupiny pre zahraničné vzťahy - doc. Ing. V. Benko, PhD.

v priestoroch RK SKSI v Žiline za účasti všetkých členov. Pred-
metom rokovania bolo:

a) Komisia dohodla vzájomné rozdelenie gescií a spolupráce
v jednotlivých oblastiach svojho pôsobenia, je uvedené v prílo-
he z 27. 5. 2004.

b) Spracovanie argumentácie na zachovanie Komory pripra-
ví Ing. Nevický, PhD.

c) MVRR SR menovalo komisie na oblasť prípravy „nového
znenia Stavebného zákona“, s ktorou budú členovia komisie spo-
lupracovať.

d) Ďalšia novela zákona č. 138/1992 Zb. bola predmetom
rokovania vedenia SKSI s SKA. Do § 5 ods. (6) doplniť nové písm.
c) „vykonávajú stavebný dozor“. Ing. Nevický poslal tento návrh
Úradu SKSI a Dr. Huttovi, CSc.

e) Ing. Cmarková a Ing. Jakubov (spolupracovník komisie za
Výbor RZ KE) navštívia dňa 31. 5. 2004 MVRR SR pre získanie
bližších informácií.

f) Členovia komisie nadviažu podľa svojich možností kontak-
ty s cieľom získať podporu pre Komoru.

� Ing. Cmarková s Ing. Jakubovom navštívili MVRR SR.
� Ing. Nevický spracoval a odovzdal v dňoch 28. - 31. 5.

2004 úradu komory „Argumenty na zachovanie Komôr“.
� Ing. Nevický spracoval na základe požiadavky vyjadrenie

„K návrhu Kategorizácie stavieb“ a odovzdal ho dňa 10. 6. 2004
úradu komory. Dňa 17. 6. 2004 sa na MVRR SR k nemu uskutoč-
nilo prvé informatívne rokovanie za účasti riaditeľky Mgr. Zá-
szlósovej, Ing. Košárovej, Ing. Mozgaya a Ing. Nevického. Mate-
riál prisľúbila aj SKA, rokovania budú pokračovať. Návrh Ing.
Nevického bol uverejnený na webovej stránke SKSI na verejnú
diskusiu.

� Na základe písomných požiadaviek spracoval Ing. Nevic-
ký a odovzdal Úradu SKSI vyjadrenia:

a) ku kategorizácii autorizácie na vysielacie antény
a zariadenia (23. 5. 2004).

b) k používaniu pečiatky Aut. Ing. (26. 5. 2004).
� Dňa 7. 6. bolo rokovanie s Ing. Kurimským o zámeroch

a činnosti ACIS.
� Ing. Nevický informoval Ing. Magalu o problematike nove-

ly zákona č. 138/1992.

Ako hlavné oblasti a zameranie spolupráce aj činnosti ko-
misie sú:

a) zachovanie Komôr,
b) nové znenie Stavebného zákona,
c) inštitút autorizovaného znalca,
d) nová koncepcia autorizácie,
e) aktualizácia Vnútorných poriadkov SKSI,
f) spolupráca s ostatnými volenými orgánmi a komisiami SKSI,

profesijnými komorami doma a v zahraničí.

Zapísal: Ing. Miloš Nevický, PhD.
V Košiciach dňa 23. 6. 2004

Pracovnú poradu otvoril a viedol Ing. Miloš Hudoba podľa
stanoveného programu v pozvánke zo dňa 10. 6. 2004. Pracov-
ná skupina analyzovala potrebu celoživotného vzdelávania v jeho
nových podmienkach, kde podľa uznesenia z Valného zhromaž-
denia SKSI zo dňa 24. 4. 2004, časti IV., bodu 2 nie sú členovia
Komory povinní preukazovať zvyšovanie svojej odbornosti
s výnimkou prípadov stanovených zákonom č. 138/92 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Prítomní konštatujú, že i napriek tejto skutočnosti je nutné
dbať o odborný rast našich členov a pritom využívať všetky do-
stupné formy odborného vzdelávania. Podporovanie celoživot-
ného vzdelávania autorizovaných inžinierov – projektantov, ale
i ďalších účastníkov výstavby vyžaduje nielen EÚ, ale i samotní
členovia Komory. Preto cieľom pracovnej skupiny bolo nájsť
optimálne riešenie systému vzdelávania, podporovania
a vyhodnocovania najmä v tých prípadoch, keď vzniknutá situá-
cia donucuje člena Komory preukazovať jeho sebavzdelávanie,
ako napríklad pred Etickou radou, Disciplinárnou komisiou, pre
potreby verejných súťaží, osobných odborných referencií a pod.

Pracovná skupina doporučuje:
� Zabezpečovať vzdelávanie prostredníctvom krajských

odborných sekcií koordináciou plošného zapojenia ďalších pro-
fesijných KOS predsedami celoslovenských OS. Využívať náme-
ty tohoto vzdelávania z radov členov sekcií, ich časového roz-
vrhnutia do plánu práce sekcií na príslušný rok i s finančným za-
bezpečením cez kancelárie RZ.

� Podporovať organizované odborné semináre a konferencie,
spoluúčasť pri organizovaní týchto podujatí a uzatvárať dohody
s organizátorom za účelom poskytovania zliav na vložnom čle-
nom SKSI. Po ich ukončení vydávať organizátorom certifikáty,
resp. osvedčenia o absolvovaní preškolenia, pokiaľ by túto úlo-
hu v dohode neprevzala Komora (Úrad SKSI, resp. RZ).

� Podporiť rozhodujúce monotematické konferencie, ktoré
už majú viacročné tradície (zakladanie, betonárske dni, poduja-
tia pre statikov a pod.), ktoré svojim širokým záberom majú
význam v priebežnom celoživotnom vzdelávaní.

� Vrátiť sa k vydávaniu bulletinu o zozname všetkých odbor-
ných podujatí v kalendárnom roku. Sumarizovanie odborných
seminárov KOS, COS, spolkov, ACIS-u, a iných organizátorov
podľa profesijných odborností totožných s KOS by mal na za-
čiatku roka vydávať Úrad SKSI a štvrťročne ich aktuálne dopĺňať.

� Vybrané témy vzdelávania ponechať na realizáciu v sek-
ciách, špeciálne odborné akcie ponechať na ponuku iným orga-
nizátorom, ktorí v prípade spolupráce budú predkladať ponu-
ky na Úrad SKSI. K úrovni predkladaných ponúk z hľadiska roz-
sahu a aktuálnosti požiada o stanovisko Autorizačnú komisiu.

� Pokiaľ by si profesijné krajské odborné sekcie odsúhlasili
ďalšie používanie autorizačných denníkov pre evidenčné účely,
tento postup by mal byť legálny a akceptovaný v týchto sekci-
ách. Obdobne by mal byť akceptovaný ako podklad pre prí-
slušné volené orgány.

� Pri organizovaní odborných podujatí v sekciách využívať
odborníkov z univerzít, vysokých škôl, fakúlt, výskumných ústa-
vov, štátnych inštitúcií, podnikateľov a pod. Pre ľahšie získava-
nie týchto odborníkov pre sekcie navrhnúť predstavenstvom roz-
pätie finančného ohodnotenia, čo tiež umožňuje plánovanie fi-
nančných prostriedkov na tieto akcie.

� Pracovná skupina prekonzultovala návrh Ing. Burdu zriadiť
konzultačné stredisko pre členov SKSI. Doporučuje, aby rozpra-
covanie tohoto návrhu, po jeho písomnom rozpracovaní Ing.
Burdom, spracoval Úrad SKSI, ktorý zhodnotí možnosti jeho zria-
denia. Doporučujeme až potom prerokovať v predstavenstve.

Predsedajúci ďalej informoval prítomných o konaní porady
s predsedami celoslovenských odborných sekcií dňa 17. 6. 2004
v Banskej Bystrici. Oboznámil o záveroch porady, požiadavkách
na odborné podujatia, o súčasnom stave organizovania činností
a koordinácie medzi KOS. Prítomní doporučili tieto závery pre-
rokovať v predstavenstve.



4

K publikačnej činnosti Komory boli prijaté nasledovné závery:
	 Zabezpečiť pravidelnosť vydávania Inžinierskych informá-

cií v jedno alebo dvojmesačnom období.

 Doporučuje zabezpečiť znovuvydávanie časopisu „Pro-

jekt a stavba“ od 1. januára 2005 s týmito závermi:
a) nedoporučuje sa zlučovanie vydávania s iným časopisom
b) ponechať názov Projekt a stavba
c) cez Úrad SKSI vyzvať všetkých 8 predsedov COS o dopo-

ručenie svojho zástupcu do redakčnej rady
d) doplniť návrh členov redakčnej rady z pracovníkov Úradu

SKSI, predstavenstva, škôl, prípadne ďalších odborných subjektov
e) ustanoviť redakčnú radu
f) cez Úrad SKSI požiadať vytipované vydavateľstvá o predlo-

ženie ponúk. Ich vyhodnotenie vykoná predstavenstvo
g) začať vydávanie časopisu od januára 2005
h) naďalej sa podieľať na podpore a finančnom prispievaní na

odbornú publikačnú činnosť
V ďalšom bola prerokovaná spolupráca s autorizačnou komi-

siou. Predseda AK prof. Ing. Pavol Juhás, DrCs. informoval, že AK
spracovala aktualizáciu vykonávania autorizácie, ktorá bola schvá-
lená Autorizačnou komisiou dňa 10. 6. 2004. Vysvetlil princíp
zásad autorizácie, k čomu prítomní nemali ďalších pripomienok.

Predmetom prerokovania bolo taktiež plnenie uznesení Val-
ného zhromaždenia SKSI zo dňa 24. 4. 2004, a to uznesenia v čl.
IV., bodu 2 – plní sa priebežne a bodu 4 – plní sa taktiež priebež-
ne a bodu 9, kde boli vyslovené pripomienky.

Podobne bola prerokovaná spolupráca so SZSI, kde sa kon-
štatovalo, že práca s úradom ako i s jednotlivými regiónmi je
rozdielna a závisí od vzťahov funkcionárov. Najlepšia spoluprá-
ca je v košickom regióne.

Členovia pracovnej skupiny sa nevyjadrili ku webovej strán-
ke, nakoľko je potrebné túto aktualizovať v plnom rozsahu. Vy-
žaduje sa, aby Úrad SKSI venoval tejto problematike pozornosť.

Predsedajúci informoval prítomných o došlých 8 ponukách
cez e-mail a poštou na Úrad SKSI. Prítomní ich vzali na vedomie.
Súčasne boli o nich informovaní i predsedovia COS na porade
dňa 17. 6. 2004. V budúcnosti takéto ponuky profesijných škole-
ní je potrebné zo strany Úradu zaslať predsedom COS.

Predmetom prerokovania neboli materiály pre Súťaž roka
2004, nakoľko nikto z prítomných nebol o týchto podkladoch
informovaný. K tejto problematike zo strany úradu neboli vzne-
sené pripomienky.

Zapísal: Ing. Miloš Hudoba, CSc.
V Banskej Bystrici dňa 24. 6. 2004

Informatívna správa o činnosti 4. komisie

pre zahraničné vzťahy a vzdelávaciu a informačnú
činnosť v spolupráci s univerzitami, fakultami
a zahraničím na rok 2004

4. komisia Predstavenstva SKSI (doc. Benko, Ing. Durbák,
doc. Fučila) a jej rámcová činnosť bola ustanovená uznesením č.
1.2 Predstavenstva SKSI na jeho 1. zasadnutí zo dňa 14. 5. 2004
v Bratislave.

Prehľad činností na rok 2004:
� 20. - 21. máj 2004 - Bratislava - rokovanie SKSI so Saskou

komorou inžinierov. Za SKSI sa zúčastnili: prof. Majdúch, Ing.
Mozgay, prof. Kaldarar, Ing. Mušák, doc. Benko a za Saskú ko-
moru inžinierov: Dipl.-Ing. Rau – hovorca predstavenstva, Dr.-
Ing. Andreas Klengel – riaditeľ úradu. Predmetom rozhovorov
bola príprava zmluvy o spolupráci medzi SKSI a Saskou inžinier-
skou komorou. Podpísanie zmluvy je naplánované na december
2004. Termín: 9. - 11. december 2004 – Lipsko. Zodpovední:
prof. Majdúch a doc. Benko.

� 4. jún 2004 - Viedeň - rokovanie SKSI so sekciou územné-
ho plánovania Rakúskej komory architektov a stavebných inži-
nierov. Za SKSI sa zúčastnil: doc. Benko a za Rakúsku komoru:
Dipl.-Ing. Dr. Lucian Paula. Predmetom rozhovorov bola účasť
zástupcov SKSI na medzinárodnej konferencii územného pláno-
vania (pr. INTEREG III) poriadanej Rakúskou komorou v októbri
2004 a nadviazanie medzinárodnej spolupráce v oblasti územ-
ného plánovania. (napojenie sa na medzinárodnú spoluprácu fi-
riem viď www.raumplanung.at). Termín: 21. - 22. október 2004
– Viedeň. Zodpovední: doc. Benko a zástupca projekčnej kan-
celárie územného plánovania za SKSI.

� 10. jún 2004 - Bratislava - rokovanie SKSI s Komorou geo-
detov a kartografov SR. Za SKSI sa na rokovaní predstavenstva
komory geodetov zúčastnil doc. Benko. Predmetom bola doho-
da o spolupráci v rámci zahraničných stykov, ako aj podpora
komôr v rámci zachovania činností komôr zo zákona v rámci
SR. Termín: priebežne. Zodpovedný: doc. Benko

� 17. jún 2004 - Viedeň - rokovanie SKSI s ECEC a Rakúskou
spolkovou komorou - sekciou stavebných inžinierov. Za SKSI sa
zúčastnil doc. Benko a za ECEC a sekciu stavebných inžinierov
Rakúskej komory Dipl.-Ing. Rudolf Kolbe. Predmetom rozhovo-
rov bolo:

a) podpora zo strany ECEC napísaním a adresovaním pod-
porných listov na zachovanie komory premiérovi a členom vlá-
dy SR.

b) začatie rozhovorov o príprave zmluvy o spolupráci me-
dzi SKSI a Rakúskou spolkovou komorou architektov a staveb-
ných inžinierov. Bolo dohodnuté zaslanie dopisu s návrhom na
prezidenta Rakúskej komory Dipl.-Ing. Krapfenbauera. Termín:
júl 2004. Zodpovední: prof. Kaldarar a doc. Benko a určený/í
člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 18. jún 2004 - Banská Bystrica – porada pracovnej skupi-
ny pre vzdelávanie a informačnú činnosť Predstavenstva SKSI.
Podrobná správa viď materiál Ing. Miloša Hudobu. Úloha vyplý-
vajúca pre 4. komisiu predstavenstva: Vzdelávacia a informačná
činnosť v spolupráci s univerzitami, fakultami a zahraničím. Ter-
mín: priebežne. Zodpovední: doc. Fučila, a určený/í člen/ovia
komisie pre zahraničie.

� 17. - 18. júna 2004 - medzinárodná konferencia Mestské
inžinierstvo v Karlových Varoch (účasť Ing. Tomko ako predná-
šateľ). Termín: 17. - 18. jún 2004. Zodpovedný: zástupca SKSI
Ing. Tomko.

� 18. - 19. júna 2004 - Valné zhromaždenie Poľskej komory
vo Varšave. Termín: 18. - 19. jún 2004. Zodpovední: prof. Maj-
dúch, doc. Benko, Ing. Durbák

� 20. - 21. júna 2004 - zasadnutie ECEC v Ľubľane (Slovin-
sko), zúčastní sa Ing. Plička, ako zástupca krajín V4. Podporné
stanovisko ECEC členom vlády SR. Termín: 29. jún 2004. Zodpo-
vední: prof Majdúch, prof. Kaldarar a doc. Benko

� 25. - 26. júna 2004 - výjazdové zasadanie ČKAIT v Zlíne.
Termín: 25. - 26. jún 2004. Zodpovední: prof. Majdúch, doc.
Benko, Ing. Durbák

� 5. - 6. júla 2004 - regionálne stretnutie komôr V4 v Miškolci.
Účasť zástupcov SKSI organizuje Regionálne združenie v Koši-
ciach. Termín: 5. - 6. jún 2004. Zodpovední: Ing. Durbák a určený/í
člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 28. - 30. júla 2004 alebo 4. - 6. augusta 2004 – rokovanie
s Poľskou regionálnou komorou inžinierov – „Lubelska Okrego-
wa Izba Inzynierów Budownictwa“ o nadviazaní vzájomnej spo-
lupráce (vhodný termín treba potvrdiť). Termín: 28.- 30. júla ale-
bo 4. - 6. augusta 2004. Zodpovední: prof. Majdúch, Ing. Dur-
bák, doc. Benko a určený/í člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 5. - 7. augusta alebo 12. - 14. augusta 2004 - Bratislava -
rokovanie SKSI s Bavorskou komorou inžinierov - výstavba (zá-
stupcovia Dipl.-Ing. Aschl – prezidentka, Dipl.-Ing. Stumpf, Dipl.-
Ing. Waldbröl). Predmetom rozhovorov bude príprava novej zmlu-
vy o spolupráci medzi SKSI a Bavorskou inžinierskou komorou,
ako aj dohodnutie termínu podpisu zmluvy. Termín: 5. - 7. alebo
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12. – 14. august 2004 – Bratislava. Zodpovední: prof. Majdúch,
doc. Benko a určený/í člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 14. september 2004 - Inžiniersky deň Českej komory
v Prahe na tému honorárový poriadok a verejná zákazka (očaká-
va sa pozvánka). Termín: 28. - 30. júla alebo 4. - 6. augusta 2004.
Zodpovední: Ing. Durbák a určený/í člen/ovia komisie pre za-
hraničie.

� 25. september 2004 - zasadanie výkonného výboru ECEC
vo Viedni. Je dohodnutá možnosť zorganizovať zasadnutie vý-
konného výboru v Bratislave, s možnosťou zúčastniť sa rokovania
ako pozorovateľ členom SKSI ako aj zástupcovi komory geode-
tov, ktorí prejavili záujem o členstvo v ECEC, príp. iným záujem-
com. Zorganizovanie v Bratislave je spojené s výdavkami zo stra-
ny SKSI, je na rozhodnutí predstavenstva uskutočniť rokovanie
výkonného výboru ECEC v Bratislave alebo nie. V prípade kladné-
ho rozhodnutia: Termín: 25. september 2004. Zodpovední: doc.
Benko, prof. Kaldarar a určený/í člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 1. - 2. októbra 2004 - Zasadnutie Valného zhromaždenia
ECCE (Európskej rady stavebných inžinierov) v Záhrebe (bude po-
trebné nahlásiť zástupcov SKSI). Termín: 1. - 2. október 2004. Zod-
povední: doc. Benko a určený/í člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 7. - 9. októbra 2004 - dňa 7. - 8. októbra bude Medzinárod-
ná konferencia v Györi a nadväzne dňa 9. októbra bude zasada-
nie krajín V4 (na konferenciu je potrebné nahlásiť prednášateľov –
jazyk maďarský alebo anglický a na konferenciu a zasadanie V-4
delegátov). Témy konferencie: stav komunikačných sietí, rozvojo-
vé trendy a  stav sietí komunikačných správ, rozvojové trendy.
Termín: 28. - 30. júla alebo 4. - 6. augusta 2004. Zodpovední: Ing.
Durbák a určený/í člen/ovia komisie pre zahraničie.

� 9. - 11. december 2004 - Lipsko - podpísanie zmluvy
o spolupráci medzi SKSI a Saskou inžinierskou komorou. Termín:
9. - 11. december 2004 – Lipsko. Zodpovední: prof. Majdúch
a doc. Benko.

Zapísal: doc. Ing. Vladimír Benko, PhD.
Vo Viedni 29. 6. 2004

Zápisnica zo spoločného rokovania

zástupcov komisií a sekcií

konanej dňa 10. 6. 2004 v sídle Úradu SKSI
Bratislava

Za autorizačnú komisiu: prof. Pavol Juhás
Za etickú komisiu: Ing. Oľga Szabóová, prof. Peter Turček
Za vedenie a uskutočňovanie stavieb: Ing. Vasil Ivanov,
doc. Oto Makýš
Za disciplinárnu komisiu: Ing. Vladimír Hanzel
Predmetom rokovania bol spôsob riešenia sťažností, ktoré

prichádzajú na Úrad SKSI. Pri ich riešení bol dohodnutý nasle-
dovný postup:

� po doručení sťažnosti úrad zaeviduje sťažnosť
a zabezpečí kontakt so sťažovateľom
� úrad SKSI pridelí sťažnosť príslušnej komisii alebo sekcii
Vedenie uskutočňovania stavieb
� komisia po jej prejednaní posiela na úrad stanovisko,
na základe ktorého koná úrad alebo predseda SKSI
� pre urýchlenie riešenia sťažnosti požadujú jednotliví
zástupcovia komisií posielať materiály na rokovania
v predstihu a nie v deň rokovania.

Zapísal: Ing. Vladimír Hanzel

Aktualizácia postupu uskutočňovania

autorizácie stavebných inžinierov

na vykonávanie vybraných odborných činností
vo výstavbe

Predmetná aktualizácia a prijatý postup v plnej miere reš-
pektuje zákon č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,
ako aj všetky platné vnútorné poriadky SKSI.

Z analýzy súčasného legislatívneho stavu a súvisiacich pred-
pisov vyplýva jednoznačne, že tzv. preautorizácia vykonávaná
do 31. marca 2002 na základe oprávnení získaných v predchá-
dzajúcom období sa už vykonávať nemôže. V nasledujúcom
období sa bude preto uskutočňovať už iba autorizácia na zákla-
de nových žiadostí a konaní. Pre tieto konania prijala Autorizač-
ná komisia SKSI nasledujúci postup:

� Autorizácia sa bude uskutočňovať vo včas určených
a ohlásených termínoch. Pre nasledujúce obdobie roku 2004 sa
určujú tieto termíny: 2. septembrový týždeň a 2. decembrový týž-
deň. Presný termín konania odborných skúšok bude určený
a uchádzačom včas oznámený podľa aktuálnych okolností. V ďalších
rokoch sa autorizácia bude uskutočňovať pravidelne v druhom týždni
marca, júna, septembra a decembra. V prípade potreby sa takto
určené a ohlásené termíny autorizácie môžu rozšíriť.

� Prihláška na autorizáciu sa podáva na príslušnú regionálnu
kanceláriu SKSI. K riadne vyplnenej prihláške treba doložiť vyža-
dované doklady podľa čl. 4 Skúšobného a autorizačného po-
riadku SKSI (SaAP).

Regionálna kancelária prekontroluje úplnosť prihlášky a poža-
dovaných dokladov a zabezpečí vyjadrenie príslušnej odbornej
sekcie. Následne kompletný materiál doručí Úradu SKSI najme-
nej 30 dní pred určeným termínom konania odbornej skúšky. Ak
v RK nie je možné zabezpečiť vyjadrenie príslušnej sekcie, kom-
pletné materiály pošle na Úrad SKSI.

� Autorizačná komisia (v zastúpení predsedu) určí predsedu
a najmenej štyroch členov skúšobného senátu. Členom skúšob-
ného senátu je vždy aj člen AK príslušnej odbornosti. Predseda
skúšobného senátu a určený člen AK sa podľa potreby obozná-
mia a prekontrolujú predložené materiály. Na základe výsledku
kontroly predložených materiálov AK prostredníctvom Úradu
SKSI uchádzača pozve na odbornú skúšku, prípadne požiada
materiál doplniť, alebo odmietne pozvať na odbornú skúšku
s písomným odôvodnením.

� Organizáciu a obsah odborných skúšok určuje AK, admi-
nistratívne a organizačne ich zabezpečuje Úrad SKSI. Odborné
skúšky sa uskutočňujú spravidla v sídle SKSI v Bratislave. Pri
dostatočnom počte uchádzačov (najmenej 5 z jedného odbo-
ru) zo vzdialenejších regiónov (Košice, Prešov, Banská Bystri-
ca) môžu sa odborné skúšky uskutočniť aj v sídle Regionálneho
združenia SKSI v Košiciach. V takýchto prípadoch sa príslušné
materiály včas bezpečne prepravia z Úradu SKSI v Bratislave
do regionálnej kancelárie SKSI v Košiciach. Po uskutočnení skú-
šok sa kompletné materiály vrátia opäť do sídla SKSI
v Bratislave.

� Na odbornej skúške uchádzač preukazuje svoje teoretické
vedomosti, praktické skúsenosti, tvorivé schopnosti a znalosť
všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem
na výkon vybraných činností vo výstavbe. V súlade s článkami
12, 13 a 14 SaAP odborné skúšky pozostávajú z písomného tes-
tu  a ústnej odbornej  rozpravy.

Písomný test je neverejný. Vedie ho a výsledky vyhodnocuje
určený člen skúšobného senátu v spolupráci s pracovníkom Úra-
du SKSI. Obsahuje 50 alternatívnych otázok (a, b, c) a trvá 50
minút. Otázky sú neverejné. AK ich priebežne aktualizuje. Na
úspešné absolvovanie písomného testu treba správne zodpove-
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dať najmenej 35 otázok. Úspešné absolvovanie písomného tes-
tu je podmienkou pre účasť na ústnej časti skúšky.

Ústna časť skúšky je verejná. Má formu odbornej rozpravy
o stavebných dielach a prácach, ktoré uchádzač predstavil
v katalógu prác a v zozname činnosti, ako aj o všeobecných
odborných otázkach súvisiacich s požadovanou autorizáciou.

Po skončení ústnej časti skúšky na neverejnej časti skúšobný
senát komplexne vyhodnocuje každého uchádzača. Hodnotí sa
obsah predloženého materiálu (vzdelanie, odborná prax, kata-
lóg prác) a výsledky uchádzača dosiahnuté v písomnom teste
a v ústnej rozprave. Čiastkové hodnotenia  a výsledok celkové-
ho vyhodnotenia uchádzača sa uvedie do protokolu o odbornej
skúške, ktorý podpíšu všetci členovia skúšobného senátu.

Predseda skúšobného senátu oznámi uchádzačovi výsledok
odbornej skúšky s príslušným komentárom, resp. vysvetlením.
Uchádzač potvrdí svojím podpisom, že bol s hodnotením
a výsledkom odbornej skúšky oboznámený.

Uchádzač, ktorý na odbornej skúške neuspel, sa môže odvo-
lať alebo požiadať o opakovanú skúšku v súlade s článkami 23
a 24 SaAP.

� V prípade kladného výsledku odbornej skúšky, na základe
prihlášky, protokolu o skúške a vyjadrenia člena AK, ktorý sa na
skúške zúčastnil, stanoví sa uchádzačovi rozsah oprávnenia
v príslušnej kategórii. Inžinier môže vykonávať odbornú činnosť
iba v rozsahu, ktorý mu bol takto priznaný.

Následne vykoná uchádzač o autorizáciu predpísaný sľub a do
3 dní odo dňa zloženia sľubu vykoná Úrad SKSI zápis do zoznamu
autorizovaných stavebných inžinierov, v súlade s článkom 29 SaAP.

Táto aktualizácia postupu autorizácie stavebných inžinierov
na vykonávanie vybraných odborných činností vo výstavbe bola
prerokovaná a schválená Autorizačnou komisiou SKSI na jej 2.
zasadaní konanom dňa 10. júna 2004.

prof. Ing. Pavol Juhás, DrSc., predseda AK SKSI
V Bratislave dňa 10. júna 2004

Spolupráca s Úradom SKSI

V záujme zabezpečenia bezproblémovej efektívnej činnosti
AK v nasledujúcom období bolo s Úradom SKSI dohodnuté:

1. Úrad bude prijímať, viesť a archivovať všetky pôvodné –
originálne písomnosti AK

2. Úrad bude priebežne zhromažďovať a pripravovať na ro-
kovanie AK všetky relevantné písomnosti. O týchto písomnos-
tiach bude predsedu AK priebežne a včas informovať, vždy pred
zasadaním AK, na ktorom majú byť tieto písomnosti prerokova-
né. Bude dbať o to, aby písomnosti predkladané na rozhodova-
nie AK boli úplné a vecne správne. Písomnosti, o ktorých AK
nebude včas informovaná, prípadne, ktoré nebudú vecne správ-
ne alebo úplné, nebudú na rokovanie AK prijaté.

3. AK vždy včas oznámi termín a program svojho zasadania.
Do programu zasadania zahrnie všetky relevantné požiadavky
Úradu, ktoré budú na rokovanie AK včas predložené a priprave-
né, v súlade s bodom 2.

4. Na včas ohlásené a programované zasadania AK Úrad
zabezpečí vhodnú miestnosť ako aj občerstvenie v súlade s prí-
slušnou smernicou SKSI.

5. Na riadnom zasadaní AK sa vždy zúčastní aj kompetentný
zástupca Úradu, ktorý bude o rokovaní viesť prvotný záznam a
prípadne poskytne k prerokovaným otázkam ďalšie potrebné
doplňujúce informácie. Definitívnu zápisnicu zo zasadania komi-
sie pripraví a podpíše predseda, prípadne podpredseda AK.

Schôdze regionálnych združení

Informatívna správa o činnosti RZ SKSI Košice

Významným zlepšením podmienok na rozvoj činnosti RZ
Košice bolo dokončenie a kolaudácia rekonštrukcie priestorov
RZ dňa 15. 1. 2004 a doplnenie nábytku. Po presťahovaní počnúc
dňom 17. 3. 2004 sa uskutočnili tieto podujatia:

1. Odborný seminár Sekcie dopravných železničných inžinie-
rov dňa 18. 3. 2004.

2. Seminár pre SV a SD dňa  1. – 2. 4. 2004
3. Odborné skúšky SV a SD dňa 2. 4. 2004
3. Zasadnutie Autorizačnej komisie dňa 14. 4. 2004
4. Výročná volebná schôdza dňa 19. 4. 2004
5. Stretnutie novozvoleného výboru RZ dňa 19. 4. 2004
6. Ustanovujúce prvé zasadnutie výboru RZ dňa 4. 5. 2004
7. Druhé zasadnutie Výboru RZ a vedúcich odborných sekcií

dňa 24. 5. 2004
8. OS Vedenie uskutočňovania stavieb dňa 7. 6. príprava

a schôdza výboru 9. 6. 2004
9. Rokovanie s viceprezidentom ACIS Ing. Kurimským

o aktivitách v dňoch 7. 6. a 21. 6. 2004
10. Prezentačný seminár pre vedúcich odborných sekcií

o programe Luxor na výpočet ponukových cien projektových
prác a inžinierskych činností dňa 8. 6. 2004.

11. Odborný seminár pre dopravných inžinierov  z oblasti
geotechniky dňa 17. 6. 2004

12. Účet RZ v UNI Banke bol založený za účasti predsedu
SKSI dňa 23. 6. 2004

13. Seminár pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov
v dňoch 24. – 25. 6. 2004

13. Odborné skúšky SV a SD dňa 25. 6. 2004
14. Firemný deň Plastika a.s. Nitra bude dňa 29. 6. 2004
15. Tretie rokovanie výboru RZ a vedúcich odborných sekcií

bude v priestoroch SKSI v Prešove dňa 6. 7. 2004
16. Pracovné a koordinačné rokovania, zabezpečovanie cho-

du agendy a príprava podujatí za účasti predsedu, podpredse-
du, prednostu, pracovníčky RK a prizvaných v nových priesto-
roch sa uskutočnili 17-krát.

Členovia SKSI prejavujú zvyšujúci sa záujem o aktivity
a zúčastňujú sa ich. O aktivitách (celkom 46) sa v RK vedie „Den-
ník“, ktorý je podkladom pre túto správu. Medzi najčastejšie
otázky v súčasnosti patria:

a) Zachovanie profesijných komôr
b) Novela zákona č. 138/1992 Zb.
c) Príprava nového Stavebného zákona
d) Príprava nového Honorárového poriadku
e) Praktické problémy jednotlivých odborností a inžinierov
f) Etika v praxi
g) Odborné aktivity s primeranou finančnou náročnosťou.

Správu predkladá: Ing. Miloš Nevický, PhD.,
predseda výboru RZ

V Košiciach dňa 24. 6. 2004
Poznámka: S predmetnou aktualizáciou bolo oboznámené Predstaven-
stvo SKSI na jeho 2. zasadaní konanom dňa 2. júla 2004. Pripomienky
predstavenstva boli prerokované s predsedom AK SKSI dňa 12. 7. 2004
a zapracované do tohto materiálu.

6. AK zabezpečí pre Úrad definitívnu zápisnicu zo svojho
rokovania v čo najkratšom čase, najneskôr do 7 dní od zasada-
nia tak, aby následne mohol Úrad bez prieťahov zabezpečiť spl-
nenie prijatých rozhodnutí.

7. AK bude Úrad vždy informovať o svojich nových záme-
roch a úlohách tak, aby sa mohli včas vytvárať potrebné pod-
mienky a požiadavky na ich efektívne plnenie.

V Bratislave, 12. júna 2004

� � � � �
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Uznesenie zo zasadnutia výboru RZ SKSI Trnava
konaného dňa 30. 6. 2004 v RK Trnava

Dňa 30. júna 2004 sa v Trnave, v priestoroch regionálnej kan-
celárie o 14.00 hod. uskutočnilo zasadnutie Výboru Regionálne-
ho združenia SKSI Trnava. Uvedené zasadnutie bolo zvolané za
účelom zhodnotenia uznesenia z rokovania výboru dňa 12. 5.
2004, schválenia nákupu vybavenia kancelárie, informovania
o založení účtu pre RZ Trnava. Stretnutia sa zúčastnilo 13 členov
výboru RZ SKSI Trnava, člen dozornej rady Ing. Ján Gála sa ospra-
vedlnil. Prezenčná listina z tohto stretnutia je  prílohou zápisni-
ce. Rokovanie viedol Ing. Ján Kyseľ - predseda RZ SKSI Trnava.

Výbor regionálneho združenia po prerokovaní prijal toto
uznesenie:

a) Výbor RZ prerokoval:
� vyhodnotenie plnenia uznesenia zo zasadnutia výboru RZ
12. 5. 2004, uznesenie bolo splnené s výnimkou odborných
podujatí,
� stav členskej základne je 944 ASI, 118 dobrovoľných
členov, 12 právnických osôb,
� program odborných podujatí – technologické, elektro,
statické, exkurzia PSA,
� činnosť RZ po čiastočnej decentralizácii.
b) Výbor RZ berie na vedomie:
� informácie o zasadnutí legislatívnej rady k novele zákona
138/1992 Zb.,
� dotazník Protimonopolného úradu ohľadom komôr,
� pravidlá nakladania s finančnými prostriedkami RZ,
� informáciu Ing. Burdu o Výzve členom predstavenstva
- maklérska spol. PMS s.r.o.
� informáciu Ing. Lužicu o cenníku Luxor – Kros Žilina
� informáciu Ing. Kyseľa o účasti v komisii na overenie
postupu stanovenia ceny za inžiniersku činnosť a projektovú
dokumentáciu,
c) Výbor RZ schvaľuje:
� predložené odborné podujatia,
� nákup investičného majetku - fax HP Office jet 4255 (cena
10 000,- Sk), kopírka-tlačiareň Canon iR 1210 (cena 35 500,- Sk),
� Poverenie predsedu RZ, aby v zmysle Pravidiel
pre zaobchádzanie s finančnými prostriedkami RZ Trnava
schvaľoval náhrady za stratu času a cestovné členom Výboru
RZ a členom KOS RZ Trnava,
� Vrátenie Atlasov štandardných detailov do BA z dôvodu
nezáujmu, na náklady úradu,
d) Výbor RZ ukladá:
� členom predstavenstva, aby na zasadnutí predstavenstva
žiadali vytvorenie komisie na overenie dodržiavania
vnútorných predpisov komory v súvislosti s niektorými
podnetmi členov RZ (zakúpenie Atlasu detailov, autorizácia,
dodržiavanie rozpočtu, schvaľovanie výdavkov nad 30 000,-Sk,
elektronický systém, a pod.) a o výsledkoch informovať
prostredníctvom Inž. informácií a internetu členov SKSI,
� členom predstavenstva, aby na zasadnutí predstavenstva
žiadali ospravedlnenie za uverejnenie správy z kontroly
hospodárenia za rok 2002 tesne pred VZ 2004 bez toho,
aby si boli overili údaje, napr. s býv. zodpovednými členmi
predstavenstva. Ospravedlnenie by malo byť uskutočnené
prostredníctvom Inžinierskych informácií a www.sksi.sk.
e) Výbor RZ odporúča:
� uskutočniť zasadnutie výboru RZ dňa 14. 9. 2004 v Nitre
(miestnosť zabezpečí Ing. Burda).

V Trnave 30. júna 2004, zapísala: Andrea Ivanovičová,
pracovníčka RK Trnava, overil: Ing. Pavel Filip

Predseda RZ: Ing. Ján Kyseľ

Záznam zo schôdze výboru RZ SKSI Žilina
konanej dňa 27. 5. 2004 v RK Žilina

Prítomní: prof. Čelko, Ing. Niňaj, doc. Svrček, Ing. Urban,
Ing. Vrábel, Ing. Szépe, Ing. Širo, Ing. Moravec, Ing. Zvolenský.
Neprítomní členovia svoju neúčasť neospravedlnili.

Schôdzu otvoril a viedol Ing. Igor Urban, PhD. Menovaných
oboznámil s programom schôdze, ktorý pozostáva hlavne z in-
formácií z predstavenstva.

Zo schôdze predstavenstva: Rozpočet na rok 2004 – návrh
bol odsúhlasený na VZ SKSI v apríli 2004, podľa ktorého sa náš
región bude riadiť.

V Bratislave bude v piatok 11. 6. stretnutie riaditeľa úradu
s prednostami a pracovníkmi kancelárií za účelom stanovenia
systému financovania a kontroly s vynaloženými prostriedkami
v regiónoch. Do jedného týždňa po uvedenom stretnutí sa stret-
ne predseda RZ SKSI Žilina a prejedná s účastníkmi stretnutia
konkrétne návrhy pre chod našej kancelárie.

Do 8. 6. vypracuje prednosta požiadavky na činnosť regionál-
neho združenia. Návrh čerpania bol požadovaný výborom do
výšky 50 % rozpočtu.

Do 30. 6. 2004 sa má uzavrieť vydávanie časopisu, buď
bude pokračovať spolupráca s Inžinierskou akadémiou alebo sa
nájde iné riešenie.

Na webovej stránke je k dispozícii smernica o prenájme
priestorov. Je potrebné sa ňou riadiť pri prenajímaní zasadačky,
viesť evidenciu o prenájme aj o prípadných škodách.

Ďalej boli vypracované smernice o náhradách cestovného,
ubytovania, stravného a občerstvenia, ďalej smernica pre pride-
lenie finančných prostriedkov na odborné podujatie. Smernice
sú k dispozícii v regionálnej kancelárii. Dokladom pre vyplate-
nie náhrad je zápisnica a prezenčná listina.

Za účelom vybratia najlepšej diplomovej práce na Cenu pred-
sedu SKSI sa stretnú ešte pred promóciami Ing. Urban, Ing. Zvo-
lenský a Ing. Vrábel u dekana prof. Čelka.

Ďalšie termíny predstavenstva sú 2. 7. 2004 o 10.00 hod.
v Žiline a 17. 9. 2004 o 10.00 hod. v Košiciach.

Iné: Všetkým členom výboru budú dané smernice k dispozícii,
taktiež dostanú zoznamy mien, adries, telefónov a e-mailov no-
vého výboru RZ.

Pri rôznych odborných a legislatívnych otázkach uchádza-
čov a členov, na ktoré nevie zodpovedať pracovníčka kancelá-
rie, bude im oznámený telefonický prípadne e-mailový kontakt
na predsedu príslušnej odbornej sekcie.

Pravidelné stretnutia schôdze výboru RZ sa budú konať vždy
do 1 týždňa po predstavenstve.

Stagnuje práca krajských odborných sekcií. Okrem sekcie
statiky, PS a VUS žiadna sekcia nevyvíja činnosť. Dôvodmi je
nezáujem členov a tiež aj veľká ponuka školení a akcií od rôz-
nych organizátorov. Pripravuje sa doplnenie aktivity do Spolku
projektového riadenia stavieb, zameranej na ekonomiku stavieb.
Problematikou sa bude zaoberať doc. Valuch zo Žilinskej univer-
zity, ktorý navrhol túto spoluprácu v rámci SKSI. Predseda Spol-
ku projektového riadenia stavieb je Ing. Róbert Kati. Túto spolu-
prácu prejedná Ing. Urban s Ing. Katim. Je možná spolupráca
s katedrou riadenia stavieb a managementu (prof. Mikolaj) so
sekciou VUS. Navrhovanú spoluprácu prejedná Ing. Pychtin
a doc. Svrček v termíne do 30. 8. 2004.

Je potrebné dotiahnuť do konca zabezpečenie kancelárie in-
ternetom, konkrétne ADSL a tiež už máme vybrané sponzorské
príspevky na zakúpenie dataprojektora. Úlohou je poverený pred-
nosta kancelárie a Ing. Vrábel do termínu 15. 7. 2004.

Z dôvodu slabého zatemnenia priestoru zasadačky pri škole-
niach, je potrebné doplniť existujúce žalúzie aj medziokennými,
a to konkrétne na prvých dvoch oknách zasadačky. Nakoľko je
regionálna kancelária presťahovaná do nových priestorov, je po-
trebné dať vyrobiť 2 orientačné tabule (na budovu, kde sme
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v prenájme a na budovu, kde je potrebné odbočiť) a tiež 2 doprav-
né tabule. Tiež je potrebné dať k dispozícii do Bratislavy na úrad
mapu Žiliny s vyznačením sídla kancelárie. Úlohou je poverený pred-
nosta kancelárie a pracovníčka p. Vojtechová do 15. 8. 2004.

Na decembrovom stretnutí schôdze výboru sa prejednávala
potreba kontaktovať úrady v žilinskom kraji, za účelom vysvet-
lenia používania pečiatok. Už dávnejšie však bola vydaná smer-
nica, ktorú majú aj pracovníci uvedených úradov. Ing. Urban má
smernicu k dispozícii.

K používaniu pečiatok: za profesiu zodpovedá príslušná pro-
fesia, ak tam chýba jej pečiatka, tak zodpovedá za ňu autorizo-
vaný stav. inžinier pre komplexné služby, ktorý opečiatkoval vrch-
nú obálku a preberá za projekt celú zodpovednosť aj vo vzťahu
k objednávateľovi.

Prebehli voľby za predsedu regiónu. Na členskej schôdzi
získal najviac hlasov vo voľbách do výboru RZ doc. Čelko. Na-
koľko je dekanom SvF, nie je možné, aby z časových dôvodov
vykonával aj predsedu výboru RZ. Ďalej je potrebné, aby pred-
seda výboru mal kontakt na predstavenstvo, takže bol do funk-
cie predsedu výboru navrhnutý Ing. Urban. Za predsedu ho zvo-
lili jednohlasne všetci prítomní.

Z dôvodu veľkého počtu organizovaných školení, predná-
šok, prezentačných dní a pod. v našom regióne, a tiež pre potre-
by členov SKSI a uchádzačov o skúšky, je potrebné zabezpečiť
výkon funkcie prednostu RK v pravidelných časových interva-
loch v pracovnom týždni. Terajší prednosta kancelárie Ing. Zvo-
lenský z pracovných a zdravotných dôvodov nemá už na túto
prácu v požadovanej kapacite toľko priestoru. Preto bude po-
trebné od septembra t. r. vyriešiť miesto prednostu regionálnej
kancelárie. Navrhnutí z pléna boli doc. Kapasný, Ing. Ďurčanský,
Ing. Pekara, Ing. Dlhopolček, doc. Slivovský. Navrhnutých kandi-
dátov, prípadne iných mladších kandidátov znalých problemati-
ky v komore, oslovia doc. Svrček a Ing. Urban za účelom prero-
kovania obsadenia miesta prednostu kancelárie.

Ing. Igor Urban, PhD., v.r., predseda RZ SKSI Žilina
Zapísala: Janka Vojtechová

V Žiline dňa 30. 5. 2004
Overili: Ing. Boris Vrábel, CSc., Ing. Miroslav Moravec

Zápis z rokovania výboru RZ SKSI Bratislava
konaného dňa 15. júna 2004 v sídle Úradu SKSI

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe)
Rokovanie otvoril Ing. Ladislav Lehotský, predseda RZ SKSI.

Privítal účastníkov a oboznámil ich s programom rokovania.
� Prijatie záverov z predošlej schôdze:
a) Výbor berie na vedomie body 1 až 6 zápisu ako hodnotia-

ce a informatívne.
b) Funkciu prednostu regionálnej kancelárie Bratislava po

schválení výborom RZ Bratislava vykonáva od 15. 6. 2004 prof.
Ing. Jaroslav Valášek, PhD.

c) Návrh smernice pre hospodárenie na úrovni RZ prednie-
sol Ing. Lehocký (náhrady za výkony, cestovné, občerstvenie,
čerpanie a prerozdeľovanie rozpočtových f inančných
prostriedkov, evidencia výdavkov a pod.). Bolo dohodnuté,
že definitívne znenie smernice sa upresní po rokovaní
s ostatnými regiónmi.

d) Výbor RZ Bratislava schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2004
vo výške 505 200,- Sk. Odporúča čerpanie rozpočtu ako pod-
poru odborných sekcií.

e) Výbor k ostatným neuvedeným bodom zápisu nemá vý-
hrady.

� Rôzne:
a) Výbor ukladá odborným sekciám Technológia a Elektro

uskutočňovať odborné pohovory  s uchádzačmi o autorizáciu
z regiónu Bratislava a vyjadrenie doložiť ako podklad pre skúšku.

Záznam zo zasadania celoslovenskej

odbornej sekcie statiky SKSI

konanej dňa 25. mája 2004 v budove RZ SKSI Žilina

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Plán činnosti krajských odborných sekcií statika v r. 2004
2) Celoslovenské podujatia odbornej sekcie statika
3) Spolupráca so Spolkom statikov Slovenska
4) Rôzne
Na úvod zasadania prítomní odsúhlasili návrh na zapisovate-

ľa - A. Vyskoč a overovateľov zápisu – Petráš a Vrábel.
� Zasadanie otvoril predsedajúci Š. Gramblička. Zástupco-

via jednotlivých krajských sekcií informovali o doterajších od-
borných podujatiach a o plánovaných akciách na rok 2004. Vše-
obecne je možné konštatovať dobrú aktivitu krajských odbor-
ných sekcií statiky. Prebehli rôzne semináre o výrobkoch pre
stavebníctvo, o vykonaných projektoch a stavbách, ako aj semi-
náre a prednášky o pripravovaných a vydaných euronormách
z oblasti zaťaženia konštrukcií a navrhovania betónových a oce-
ľových konštrukcií. Odzneli viaceré návrhy na ďalšie aktivity,
napríklad návrhy na exkurzie na viaceré významné stavby na Slo-
vensku – tunel Višňové – Dubná Skala, stavba PSA Peugeot –
Citroën Trnava a Most Košická v Bratislave. Z ďalších možných
aktivít pre sekcie statiky bol spomenutý pôvodný návrh z tohto-
ročnej konferencie v Piešťanoch na vedenie registra porúch sta-
vieb (Kyseľ), ďalej obnovenie Malej encyklopédie statikov (Ky-
seľ), vzájomné informovanie sa o podujatiach v jednotlivých kraj-
ských sekciách statiky pomocou spoločnej databázy e-mailo-
vých adries záujemcov (Vrábel), zorganizovanie kurzov anglič-
tiny pre projektantov (Vrábel), pomoc projektantom statiky cez
§ 66 Stavebného zákona týkajúci sa dopracovania a spodrobne-
nia projektu pre stavebné povolenie (Lužica).

� Prítomní sa dohodli na zorganizovaní spoločnej exkurzie
na stavbu Most Košická v Bratislave v termíne august 2004 (za-
bezpečí krajská odborná sekcia Bratislava), prípadne spojenú so
stretnutím prítomných statikov v priestoroch SKSI, alternatívne
s odbornou prednáškou. Celoslovenská odborná sekcia žiada
predstavenstvo SKSI o finančnú podporu pre naplánovanie vyda-
nia odbornej publikácie „Harvan a kolektív: Nosné betónové
konštrukcie pozemných stavieb – podľa Eurokódov“ (pracovný
názov), rozsah cca 250-300 strán. Autorom publikácie bude pred-
nesená požiadavka doplniť k jednotlivým kapitolám praktické
príklady. V ďalšom období celoštátna sekcia uvažuje o organi-
zovaní seminárov o Eurokódoch v jednotlivých regiónoch, o tých-
to budú informované všetky krajské sekcie.

Ďalej celoslovenská odborná sekcia statiky žiada predsta-
venstvo SKSI o podporu prekladov  základných Eurokódov pre
navrhovanie nosných konštrukcií do slovenčiny.

� Predseda celoslovenskej sekcie statiky sa oficiálne ospra-
vedlnil, že nepozval predsedu Spolku statikov Slovenska (SSS),

b) Výbor ukladá prednostovi RK Bratislava informovať vedú-
cich odborných sekcií

c) Výbor ukladá predsedovi RZ Bratislava informovať 1. pod-
predsedu o požiadavkách regiónu, ktoré bude potrebné prero-
kovať na Predstavenstve SKSI.

d) Výbor žiada vedenie SKSI zaoberať sa neplatičmi člen-
ských príspevkov. Informovať región Bratislava po jednotlivých
sekciách. Zaoberať sa autorizovanými osobami v zamestnaní „Z“
po ukončení platieb zamestnávateľom.

Zasadanie výboru RZ ukončil Ing. Lehotský
Zapísal: Ing. Jozef Ďurďa

� � � � �
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vzhľadom na zámer prediskutovať si interne a vopred postoj
k spolupráci so SSS. Prítomní sa po krátkej diskusii dohodli po-
nechať spoluprácu so Spolkom statikov Slovenska zo strany sek-
cie na rovnakej úrovni ako doteraz.

� Bol prednesený názor na prácu komory (Kuzma). Podľa
neho je potrebné organizačné usporiadanie SKSI upraviť na kva-
litnejší výkon. Nie je rozdelená výkonná a rozhodovacia zložka,
chýba spätná väzba na členskú základňu. Navrhuje iným spôso-
bom vytvoriť Správnu radu, určiť odborné oblasti pôsobenia jed-
notlivých podpredsedov SKSI, upraviť výšku odmien a náhrad za
stratu času zodpovedajúco pre plnohodnotnú činnosť jednotli-
vých orgánov SKSI. Členovia pociťujú všeobecne nedostatok in-
formácií (Vrábel).

Rokovanie skončilo o 1700 h.

V Žiline dňa 25. máj 2004
Zapísal: Ing. Anton Vyskoč

Overil: Ing. Petráš, Ing. Vrábel, PhD.

Zápis z rokovania pracovnej skupiny

predsedov celoslovenských odborných

sekcií SKSI

konaného dňa 17. 6. 2004 v Banskej Bystrici

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1
zápisu.

Pracovnú poradu otvoril a viedol podľa programu uvedené-
ho v pozvánke zo dňa 3. 6. 2004 podpredseda SKSI Ing. Miloš
Hudoba, CSc.

V úvode oboznámil prítomných o ustanovení pracovnej sku-
piny Predstavenstva SKSI pre vzdelávaciu a informačnú činnosť,
do kompetencie ktorej patrí i činnosť všetkých krajských odbor-
ných sekcií. Základom práce odborných sekcií je ich znovuakti-
vizovanie, prejavenie záujmu o činnosť týchto sekcií organizo-
vaných podľa VÚC v jednotlivých krajoch Slovenska. Poukázal na
rozdielny prístup činnosti v sekciách, kde najväčšiu aktivitu preja-
vujú sekcie – pozemných stavieb a statiky a slabá je činnosť
v technických, technologických sekciách a elektro sekciách.

Pre organizačné zabezpečenie spolupráce na pracovnej po-
rade bol spracovaný zoznam a kontakty predsedov celosloven-
ských a krajských odborných sekcií, ktorí tvorí prílohu č. 2 toho-
to zápisu. Predsedajúci poukázal na nutnosť pravidelnosti zasa-
daní odborných sekcií ako základ aktivizácie, prijať vzorový ro-
kovací poriadok rozpracovaný na podmienky krajskej sekcie,
vzájomné poznanie predsedov profesijných krajských sekcií ako
základ spolupráce na širšej základni prípravy odborných podu-
jatí, a tým koordinovanie a uskutočňovanie kvalitnejších odbor-
ných konferencií a seminárov. Preto počiatky obnovy spoluprá-
ce v KOS je prostredníctvom ich predsedov v rámci SKSI.

Zhodnotenie činnosti jednotlivých celoslovenských
odborných sekcií SKSI
O činnosti sekcií informovali prítomní predsedovia COS. Ing.

E. Cmarková a Ing. J. Ďurica v zastúpení doc. Š. Grambličku
konštatovali, že ich sekcie pracujú pravidelne, úroveň odbor-
ných podujatí je všestranná a kooperujú nielen medzi sebou, ale
i s ďalšími krajskými sekciami. Okrem samovzdelávania poria-
dajú semináre, exkurzie, udržiavajú pravidelnosť zasadaní, seba-
kritiku a etiku v stavovskej organizácii.

Ďalší prítomní predsedovia COS Ing. Filip, Ing. Prokop  a Ing.
Kollár konštatovali, že vo viacerých sekciách neprebieha čin-
nosť, dokonca v niektorých nie sú ani zvolení ich predsedovia
(príloha č. 2 – tabuľka predsedov KOS), vzájomne sa nepoznajú
jednotliví predsedovia a ani nespolupracujú.

Podľa dostupných informácií prítomných je obdobná situá-
cia i v ďalších sekciách – dopravné stavby, vodohospodárske
stavby a elektro sekcie.

Pre nastávajúce obdobie odporúčame nasledovné smerova-
nie práce predsedov COS a KOS takto:

� Ustanoviť chýbajúcich predsedov KOS.
Termín: 30. 9. 2004, Zodpovední: predsedovia COS s príslušnými

predsedami RZ
� Zabezpečiť pracovné stretnutia profesijných predsedov

KOS za účelom:
a) overenia aktuálnosti zvolených predsedov KOS
b) vzájomného zoznámenia o činnosti jednotlivých KOS, ich

spolupráca a koordinácia činnosti za účelom zvýšenia aktivity
KOS príprava plánu na rok 2005

Termín: 15. 10. 2004, Zodpovední: predsedovia COS
� Zvolať pracovnú poradu všetkých predsedov KOS (zopa-

kovať neúspešnú Žilinu) s dodatočne určeným programom.
Termín: 30. 11. 2004, spojiť s inou akciou SKSI, Zodpovední:

Ing. Hudoba v spolupráci s Úradom SKSI
� Schváliť v každej KOS vlastný rokovací poriadok pre za-

bezpečenie aktivizácie sekcie.
Termín: 31. 10. 2004, zodpovední: predsedovia KOS
� Predsedovia COS požadujú uskutočniť celoplošne – orga-

nizovanie po krajoch, resp. v spojení susedných krajov legisla-
tívno-právny seminár zameraný na nové zákony a vyhlášky pre
projektantov a realizátorov stavieb, najmä s aplikáciou právnych
dôsledkov vyskytujúcich sa nedostatkov v príprave a realizácii
stavieb. Seminár realizovať za paušálny poplatok alebo v režij-
ných nákladoch SKSI.

Termín: február 2005, Zodpovední: predsedovia COS a KOS,
Úrad SKSI v spolupráci s pracovnou skupinou pre legislatívnu čin-
nosť Predstavenstva SKSI

� Prostredníctvom koordinácie predsedov COS pripraviť
v KOS špecializované semináre zamerané na:

a) BOZ a PO v príprave a realizácii stavieb
b) oceňovanie stavebných prác
Termín: 31. 12. 2004, Zodpovední: predsedovia COS a KOS

(podľa záujmu RZ)
�  Predsedovia COS žiadajú v rámci prípravy uchádzačov na

autorizáciu, aby sa vždy vyjadrovali k predloženým materiálom
príslušné profesijné KOS.

Termín: trvalý, Zodpovední: predsedovia KOS v súčinnosti
s Autorizačnou komisiou SKSI

� Založiť tradíciu prípravy monotematického odborného se-
minára pri konaní výstavy FOR – ARCH

Termín: 1 x ročne, Zodpovední: predseda KOS pre VUS v spolupráci
s predsedami pre PS a statiku

	 Vo vlastných finančných plánoch RZ vytvoriť finančné za-
bezpečenie odborných akcií KOS (náklady na miestnosť, pred-
nášateľov, cestovné, občerstvenie a pod.) i pri spolupráci via-
cerých profesijných KOS.

Termín: trvalý pri tvorbe rozpočtu KOS a RZ, Zodpovední: pred-
sedovia KOS a prednostovia RZ


 Upresniť rozdelenie členskej základne SKSI na jednotlivé
KOS za účelom uľahčenia evidencie a práce s členmi pre predse-
dov KOS a COS.

Termín: 30. 9. 2004, Zodpovední: Úrad SKSI a kancelárie RZ
     Predsedovia COS odporúčajú, aby Úrad SKSI po preroko-

vaní v predstavenstve používal:
a) v súlade s platným štatistickým číselníkom krajov označe-

nie jednotlivých krajov skratkami: BL,TA, TC, NI, ZI, BC, PV a KI
b) označovanie COS a KOS podľa profesií takto: PS, STA, DS,

VHS, ELE, TVS , TZS a VUS
Termín: po prerokovaní v predstavenstve, Zodpovední: Úrad

SKSI
Predsedovia COS žiadajú prerokovať v predstavenstve

požiadavku, kde popri dohodnutej zľave účastníka SKSI vložné-
ho na semináre a konferencie mohli získať finančný príspevok

1 11 11 11 11 1
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i jednotlivci SKSI, ktorí sa individuálne zúčastňujú odborných
akcií, kde SKSI neuzatvorila dohodu na poskytnutie zľavy vlož-
ného za podmienky schválenia jeho účasti v príslušnej sekcii,
krytia finančného príspevku v rozpočte RZ a využitia získaných
informácií a materiálov vo svojej sekcii.

Termín: rokovanie predstavenstva, najneskôr do 30. 9. 2004,
Zodpovedný: Ing. Hudoba

Predseda COS pre VUS žiada prerokovať na Predstaven-
stve SKSI, aby pri uzatváraní dohôd bolo globálne uplatňovanie
poskytovaných zliav na publikáciách, softvéroch seminároch
a pod. nielen pre autorizovaných inžinierov, ale pre všetkých
členov SKSI.

Termín: rokovanie predstavenstva, Zodpovedný: Ing. Hudoba

Zapísal: Ing. M. Hudoba, CSc.
V Banskej Bystrici dňa 20. 6. 2004

NOVELA ZÁKONA č. 138/1992

Predkladacia správa

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-
publiky s cieľom plnenia  úlohy vyplývajúcej z bodu B. 4 uznesenia
vlády SR č. 830 zo dňa 3. septembra 2003, ktorým bol schválený
návrh zásad novelizácie zákonov upravujúcich komory, vykonalo
podrobnú analýzu právnej úpravy regulovaných činností v oblasti
výstavby obsiahnutú v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom pláno-
vaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architek-
toch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov.

Výsledky analýzy súčasného stavu porovnalo s podmienkami
pre zriadenie komôr zákonom, ktoré vyplývajú z kritérií nevyhnut-
nosti regulácie komôr, uvedených v  zásadách činnosti profesij-
ných komôr, ktoré sú obsahom  materiálu „Návrh Zásad novelizá-
cie zákonov upravujúcich komory“, schváleného vládou uvede-
ným uznesením.

Výsledky tohto rozboru v oblasti registrácie fyzických osôb,
ktoré sú oprávnené na výkon  odborných činností vo výstavbe
preukazujú, že:

� súčasná právna úprava nie je v zásadnom rozpore
s kritériami pre reguláciu komôr vyjadrenými v zásadách
novelizácie zákonov upravujúcich komory,
� v dôsledku transformácie Slovenskej komory architektov
a Slovenskej komory stavebných inžinierov na dobrovoľné
združenia podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
by regulácia týchto činností musela podliehať priamo
orgánom štátu,
� zabezpečenie regulácie odborných, resp. vybraných
činností vo výstavbe priamo orgánmi štátu by jednoznačne
vyžadovalo nárast výdavkov zo štátneho rozpočtu,
� zámery sledované uvedeným uznesením vlády možno
splniť novelizáciou zákona o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch.
Vzhľadom na uvedené okolnosti ministerstvo, podľa vládou

schválených zásad novelizácie zákonov upravujúcich komory,
posúdilo jednotlivé okruhy riešení existujúcej právnej úpravy
a vytypovalo tie okruhy, ktoré je potrebné zmeniť novelizáciou
zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch v záujme dosiahnutia úplnej zhody s obsahom
týchto zásad.

V súlade s úlohou vyplývajúcou z Plánu legislatívnych úloh vlády
SR na rok 2004 pripravilo návrh novely zákona o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorou sa
zabezpečuje právna úprava ich postavenia a ich samospráv
v súlade so Zásadami novelizácie zákonov upravujúcich komory.
Navrhovaná novelizácia na novo rieši aj postavenie autorizova-

ných krajinných architektov s cieľom vytvorenia predpokladov na
vykonávanie odborných činností vo výstavbe, vyžadujúcich oso-
bitné oprávnenie – autorizáciu.

Zároveň sa navrhuje zrušenie úlohy B.4. uznesenia vlády SR
č. 830 zo dňa 3. septembra 2003 vo vzťahu k ministrovi  výstavby
a regionálneho rozvoja, nakoľko zámery sledované uvedeným
uznesením vlády k návrhu zásad novelizácie zákonov upravujú-
cich komory možno splniť novelizáciou zákona o autorizova-
ných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v intenciách prijatých zásad. Termín splnenia úlohy bol so súhla-
som predsedu vlády SR odložený a  nový termín na predloženie
návrhu novely predmetného zákona bol určený do 31. mája 2004
listom podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR zo dňa 2.
marca 2004.

V uvedených súvislostiach je potrebné pripomenúť, že ostat-
nou novelou zákona o autorizovaných architektoch a autorizo-
vaných stavebných inžinieroch, ktorá v časti nadobudla účinnosť
1. januára 2004 a v časti nadobudne účinnosť dňom nadobudnu-
tia zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, sa
zabezpečila úplná zhoda právnej úpravy v oblasti vzájomného uzná-
vania odborných kvalifikácii v Slovenskej republike s príslušnými
smernicami Európskych spoločenstiev. Predkladaný návrh novely
sa nedotýka práva Európskych spoločenstiev a EÚ. Ustanovenia
zákona, ktorými sa transponovali príslušné smernice EHS/ES a do-
siahla úplná zhoda s právom EÚ v tejto oblasti sa nemenia. Uzná-
vanie odbornej kvalifikácie pre povolanie krajinný architekt pod-
lieha režimu zákona č. 477/2002 Z. z., ktorým bola implementova-
ná smernica EÚ o všeobecnom systéme uznávania odborných kva-
lifikácií.

Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou Slovenskej
republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská re-
publika viazaná ako aj s právom Európskych spoločenstiev a Eu-
rópskej únie.

 Navrhovaná právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpo-
čet, rozpočty obcí alebo rozpočty vyšších územných celkov a neza-
kladá nároky na pracovné sily a organizačné zabezpečenie.

Prerokovanie návrhu zákona, vzhľadom na jeho charakter, Ra-
dou hospodárskej a sociálnej dohody Slovenskej republiky nie je
potrebné.

Materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv
ani vplyv na zamestnanosť.

Predložený návrh zákona bol dňa 22. júna 2004 prerokovaný
v Legislatívnej rade vlády SR, ktorá ho odporučila po zapracovaní
jej pripomienok predložiť na rokovanie vlády SR; na rokovanie
vlády SR sa materiál predkladá upravený v zmysle pripomienok
Legislatívnej rady vlády SR a dodatočne uplatnenej pripomienky
Inštitútu pre aproximáciu práva a doplnený o vyjadrenie stanovis-
ka Ministerstva financií SR podľa § 51 zákona NR SR č. 303/1995
Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov v liste
č. MF/002789/2004-81, podľa ktorého „Ministerstvo financií SR
berie na vedomie, že navrhovaná úprava nebude mať dopad na
štátny rozpočet, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územ-
ných celkov“.

 
Vyhlásenie predkladateľa:
Po prerokovaní v  medzirezortnom pripomienkovom konaní

sa návrh zákona predkladá bez rozporov s výnimkou Ministerstva
spravodlivosti SR a Protimonopolného úradu SR, ktorí vyjadrili
zásadný nesúhlas s návrhom.

Oba tieto rezorty zhodne vyjadrili názor, že predmetný návrh
je v rozpore s uznesením vlády č. 830 z 3. septembra 2003, z ktoré-
ho  vyplýva úloha predložiť návrh na zrušenie komôr architektov
a stavebných inžinierov a ich transformáciu na dobrovoľné zdru-
ženia. Vo vzťahu k materiálu, na základe ktorého bolo prijaté uve-
dené uznesenie vlády, Protimonopolný úrad SR zastáva naviac ná-
zor, že aj v prípade uvedených komôr nie sú splnené kumulatívne
podmienky potrebné na zachovanie existencie týchto komôr zria-
dených zákonom.

1 31 31 31 31 3
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Predmetný rozpor nebol odstránený ani rokovaním na úrovni
ministrov a predsedníčky úradu.

Ostatné ústredné orgány štátnej správy nespochybnili obsah
návrhu vrátane navrhovaného uznesenia vlády SR. Návrh bol v zmysle
ich zásadných pripomienok upravený.

(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 a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
 

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

rizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
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. 7 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 spracúvanie

územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích prieskumov
a rozborov, na spracúvanie podkladov, prieskumov a rozborov na
architektonické štúdie a urbanistické štúdie a na spracúvanie kraji-
noekologických 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 mi-
nimalizovať negatívne dopady  stavieb na urbánne prostredie
a navrhovanie tvorby obrazu sídla a krajiny,

e) výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňova-
ním diel záhradnej a krajinnej architektúry podľa dokumentácie
územného rozhodnutia a podľa schválenej projektovej dokumen-
tácie,

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 záhradnej
architektúry vrátane vypracovania špecifikácií a technickej doku-
mentácie,

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

6. § 5 vrátane nadpisu znie:

§ 5
Inžinieri

 
(1) Inžinier môže byť autorizovaný na vykonávanie
a) komplexných architektonických a inžinierskych služieb

a súvisiaceho technického poradenstva, alebo
b) odborných činnosti vo výstavbe v niektorej z týchto kate-

górií
1. inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb,
2. inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,
3. inžinier pre statiku stavieb,
4. inžinier pre technické, technologické a energetické
vybavenie stavieb.

(2) Inžinier podľa odseku 1 písm. a) je oprávnený na
a)  vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä

na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investič-
ných zámerov, architektonických štúdií, územnoplánovacích
prieskumov a rozborov, komplexných výhľadových inžinierskych
dokumentácií a variantných štúdií,

b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na
vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiest-
ňovania stavieb a ich zmien, vrátane ich vnútorného vybavenia
a exteriéru, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy
stavebných pamiatok,

c) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkla-
dov a územnoplánovacej dokumentácie,

d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riade-
nie projektu a na koordináciu čiastkových projektov vypracova-
ných inžiniermi, architektmi, krajinármi a inými špecialistami
a na vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutoč-
ňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie,

e) zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní sta-
vieb,

f) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na
životné prostredie,

g) vykonávanie stavebného dozoru.
(3) Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a inžinier pre

konštrukcie inžinierskych stavieb je oprávnený na vyhotovova-
nie projektovej dokumentácie na stavebné povolanie a na po-
skytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúce-
ho sa konštrukcií pozemných a inžinierskych stavieb.

(4) Inžinier pre statiku stavieb je oprávnený na vykonávanie
odborných činností vo výstavbe vyhradených statikovi stavby
podľa všeobecných predpisov, najmä na

a) a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie nosných kon-
štrukcií stavieb,

b) b) overovanie projektov z hľadiska mechanickej odolnos-
ti a stability stavieb,

c) c) vykonávanie prieskumov, stavebných meraní a stavebnej
diagnostiky a 

d) d) technické poradenstvo týkajúce sa statiky a dynamiky
nosných konštrukcií stavieb.

(5) Inžinier pre technické, technologické a energetické vyba-
venie stavieb je oprávnený na

a) a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa
technického, technologického a energetického vybavenia sta-
vieb,

b) b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích pod-
kladov a územnoplánovacej dokumentácie,

c) c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby
na životné prostredie a 

d) d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva
týkajúce sa technického, technologického a energetického vybave-
nia stavieb.
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(6) Inžinieri podľa odsekov 3 až 5 ďalej
a) vypracúvajú odborné posudky a odhady,
b) vykonávajú odborný autorský dohľad nad uskutočňova-

ním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej staveb-
ným úradom v územnom konaní alebo v stavebnom konaní.

7. V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Architekti, krajinní architekti a inžinieri sú povinní pri

vykonávaní odborných činností vo výstavbe napomáhať realizá-
ciu ústavného práva fyzických osôb na priaznivé životné prostre-
die a na ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva a dbať,
aby vytvorené diela nepoškodzovali ľudské zdravie, prírodu,
kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonmi.“.

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

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

9. Odkaz  9 a poznámka  pod čiarou k odkazu 9 sa vypúšťajú.
10. V § 11  sa vypúšťa odsek 3.
11. V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Komora môže uzatvoriť hromadnú poistnú zmluvu o po-

istení zodpovednosti za škodu v prospech svojich členov zapí-
saných v zozname vedenom komorou. Člen je povinný platiť
poistné podľa hromadnej poistnej zmluvy komore, inak jeho
povinnosť podľa odseku 2 naďalej 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 č. 618/2003 Z.z.“.
13. V § 14 ods. 2 v druhej vete sa za slová „“autorizovaný

architekt“, buď“ vkladajú slová „autorizovaný krajinný architekt“
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“  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.  § 16 sa dopĺňa  odsekmi 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 písmenom g)  vkladajú nové písmená
h) až j), ktoré znejú:

„h) je v omeškaní so zaplatením príspevku na činnosť orgá-
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 nesprávnych, neplat-

ných alebo neúplných údajov,“.
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 zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku“.

22. V § 17a sa odsek 1 dopĺňa písmenami 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 časti a ústnej

časti; písomná časť sa vykonáva formou testu a ústna časť for-
mou  verejnej rozpravy. Obsahom testu je preverenie vedomostí
uchádzača z právnych predpisov a technických noriem vzťahu-
júcich sa na vykonávanie odborných činností vo výstavbe. Obsa-
hom verejnej rozpravy je obhajoba vlastných diel zhotovených
počas odbornej praxe a zaznamenaných v knižke odbornej pra-
xe a preverenie schopností uchádzača samostatne vykonávať
vybrané činnosti vo výstavbe.

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

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

ju opakovať najskôr po šiestich mesiacoch.“
26. § 21 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Uchádzač, ktorý na autorizačnej skúške neuspel, má prá-

vo vykonať odvolaciu autorizačnú skúšku, ak podá skúšobnej
komisii písomné odvolanie proti výroku skúšobnej komisie
v lehote do pätnásť dní od oznámenia výsledku skúšky. Odvola-
ciu autorizačnú skúšku uchádzač vykoná v najbližšom termíne
podľa ods. 1 pred skúšobnou komisiou v inom zložení skúšob-
ného senátu; zloženie odvolacieho senátu určí minister výstavby
a regionálneho rozvoja tak, aby v ňom autorizované osoby tvo-
rili menšinu. Odvolacia autorizačná skúška, ktorú vykonáva uchá-
dzač na základe odvolania proti výroku skúšobnej komisie, sa
nepovažuje za opakovanie skúšky podľa ods. 5.“.

27. V § 22 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza bodko-
čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „členov skúšobnej komisie
pre krajinných architektov na návrh ministra životného prostre-
dia.“.

28. V § 24 ods. 2 písm. b) sa slová „architektov, zapisovať do
neho a vyčiarkúvať z neho architektov“ nahrádzajú slovami „ar-
chitektov a zoznam krajinných architektov, zapisovať do nich
a vyčiarkúvať z nich architektov a krajinných architektov“.

29. V § 24 ods. 2 písmeno j) znie:
„j) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch ar-

chitektonických a urbanistických súťaží a poskytovať  vyhlaso-
vateľom súťaží a obstarávateľom odbornú pomoc pri organizo-
vaní a vyhodnocovaní súťaží,“.

30. V § 24 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú slová „a
všetci krajinní architekti zapísaní v zozname krajinných architek-
tov (§ 3 ods. 2)“ .
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31. V § 28 ods. 2 sa v prvej vete slovo „trinásť“ nahrádza
slovom „jedenásť“ a druhá veta sa vypúšťa.

32. 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 o činnosti autorizačnej komisie určí štatút komory.“.

33. V § 29 ods. 2 sa v prvej vete číslo „12“ nahrádza slovom
„osem“.

34. V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „počet podpredsedov
a zastúpenie jednotlivých kategórií architektov“.

35. V § 31 ods. 2 písmeno i)  znie:
„i) overovať súťažné podmienky v súťažných podkladoch

súťaží pre inžinierov a poskytovať vyhlasovateľom súťaží a obsta-
rávateľom odbornú pomoc pri organizovaní a vyhodnocovaní
súťaží,“.

36. V § 31 ods. 2 písm. j) sa slová „odborné skúšky“ nahrá-
dzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.

37. V § 31 ods. 4 sa slová „odbornej skúšky“ nahrádzajú
slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“.

38. V § 31 odsek 5 znie:
„(5) Právo vykonať skúšku odbornej spôsobilosti má  uchá-

dzač, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 15 ods. 1 písm. b) až e) a
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 alebo

b) b)  má vysokoškolské vzdelanie najmenej I. stupňa tech-
nického zamerania a päť rokov odbornej praxe alebo stredo-
školské vzdelanie technického zamerania a päť rokov odbornej
praxe vo výkone činnosti stavbyvedúceho alebo stavebného
dozoru.

39. V § 36 ods. 2 sa slovo „pätnásť“ nahrádza slovom „jede-
násť “.

40. § 37 vrátane nadpisu znie:
 

„§ 37
Autorizačná komisia

 Autorizačná komisia je výkonným orgánom Slovenskej ko-
mory stavebných inžinierov pre veci týkajúce sa autorizácie
a výkonu povolania inžiniera. Podrobnosti o činnosti autorizač-
nej komisie určí štatút komory.“.

41. V § 39 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.
42. Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19) § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníc-

tve.
Zákon  č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audí-

torov.“.
43. Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu  znie:
 

„§ 41a
Konanie

Na konania podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný
predpis o správnom konaní19a).“

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a) znie:
„19a)§ 1 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

(správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z.z.“.
44. 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.“.

45. Slovo „pracovník“ vo všetkých  tvaroch sa v celom texte
zákona nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare.

46. Slová „odborná skúška“ vo všetkých  tvaroch sa v celom
texte zákona nahrádzajú slovami „autorizačná skúška“ v prísluš-
nom tvare.

47. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
 „6. Akt o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estón-

skej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litov-
skej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej
republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpra-
vách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia, príloha II, bod
2.C.IV. Architektúra (Zbierka zákonov 2004, príloha k čiastke
85, strany 730 až 737).“.

48. V prílohe č. 2 sa v bode 27.94  sa vypúšťajú slová „bez
uvedenia odboru alebo v odbore „pozemné stavby“ alebo „územ-
né plánovanie“,“.

 
Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/
1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/
1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/
1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/
1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/
1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/
1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/
1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/
1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/
1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/
1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z.,
zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č.
126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998
Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., záko-
na č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/
1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z.,
zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č.
142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000
Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z. záko-
na č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z. zákona č. 488/
2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z.,
 zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona
č. 190/2003 Z. z.,  zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/
2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z.,
zákona č. 586/2003 Z. z. a zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení
a dopĺňa takto:

 1. V § 3 ods. 1 písm. c) sa za siedmy bod vkladá nový ôsmy
bod, ktorý znie:

„8. autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných
architektov a autorizovaných stavebných inžinierov9a),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a) § 4, 4a a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/

1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných sta-
vebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší ôsmy a deviaty bod sa označujú ako deviaty a desiaty
bod.

2. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa písmeno n).
Doterajšie písmená o) až zl) sa označujú ako písmená n) až

zk).
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b sa vypúšťa.
 3. V prílohe č. 2 Viazané činnosti v bode 15 sa slová „odbor-

nej skúšky“ nahrádzajú slovami „skúšky odbornej spôsobilosti“
a slová „zákona č. 236/2000 Z.z.“ sa nahrádzajú slovami „ne-
skorších predpisov“.

 
Čl. III

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.
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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 upra-
vujúcich komory a z jeho bodu B.4, okrem iných, aj ministrovi
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 dobrovoľné zdru-
ženia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. V pô-
sobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky  sa to dotýka Slovenskej komory architektov a Slovenskej
komory stavebných inžinierov. Tieto komory boli založené na zá-
klade zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len zákon o architektoch a inžinieroch) a boli zo zá-
kona 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 vy-
brané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby,
ktoré získali oprávnenie podľa osobitných predpisov. Osobitným
predpisom je zákon o architektoch a inžinieroch.

Ministerstvo so zámerom plnenia  úlohy vyplývajúcej z bodu B. 4
uvedeného uznesenia analyzovalo úpravu uvedených profesijných
komôr v  zákone o architektoch a inžinieroch vo väzbe na príslušné
ustanovenia stavebného zákona a porovnalo ju s  kritériami nevy-
hnutnosti regulácie komôr uvedenými v Zásadách činnosti profesij-
ných komôr, ktoré sú obsahom  materiálu schváleného 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 zodpove-

dá podmienkam na zriadenie komôr ustanoveným v kritériách
nevyhnutnosti regulácie komôr vládou schválených Zásad činnos-
ti profesijných komôr, výkon verejnej moci v predmetnej oblasti
komorami je efektívnejší a neexistujú riziká, pre ktoré by si právo-
moc 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 no-
velizácie zákona o architektoch a inžinieroch v intenciách uvede-

ných zásad. Vzhľadom na to bola úloha novelizovať tento zákon
zaradená do Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2004
s termínom predloženia do vlády v máji 2004.

Navrhované zmeny sa dotýkajú  najmä  týchto okruhov riešení:
� nahradenie odbornej skúšky autorizačnou skúškou
s upresnením spôsobu jej vykonania v zákone - písomný test
a verejná rozprava,
� ustanovenie obsahu autorizačnej skúšky, ktorým sú znalosti
a vedomosti z právnych predpisov vzťahujúcich sa na odbornú
činnosť, s tým, že ich rozsah určí ministerstvo,
� prehĺbenie práva ministerstva vykonávať dohľad nad
komorami v rámci dozoru nad dodržiavaním zákonnosti.
Zároveň rieši aj opätovnú úpravu autorizácie krajinných archi-

tektov, ktorí tiež vykonávajú vybrané činnosti vo výstavbe a  usta-
novuje ich práva a povinnosti. Sú začlenení v samospráve Sloven-
skej komory architektov, ktorá je oprávnená viesť zoznam autori-
zovaných krajinných architektov.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky sa stotožňuje s vyja-
drením predkladateľa v doložke finančných, ekonomických a envi-
ronmentálnych vplyvov a vplyvov na zamestnanosť, že navrhovaná
právna úprava nebude mať dopad na štátny rozpočet, rozpočty
obcí ani na rozpočty vyšších územných celkov.

 
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 zákon č. 138/1992 Zb. o auto-

rizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/
1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

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

Záväzky boli v celom rozsahu  už splnené novelizáciou pred-
metného zákona zákonom č. 533/2003 Z.z., ktorá v časti nadobu-
dla účinnosť 1. januára 2004 a v celom rozsahu sa stala  účinnou
dňom nadobudnutia zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky
k Európskej únii.

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

ho 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 Spain, C 31/00 Conseil Natio-
nal de l’Ordre des Architectes v Nicolas Dreessen, C 340/89 Vlasso-
poulou

c) smernica Rady č. 85/384/EHS z 10. júna 1985 o vzájomnom
uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych
kvalifikáciách v architektúre, vrátane opatrení na uľahčenie účin-
ného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať
služby v znení smernice Rady 2001/19/ES,

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 udeľo-
vaných po ukončení minimálne trojročného odborného vzdeláva-
nia a prípravy,

f) smernica Rady č. 92/51/EHS z 18. júna 1992 o druhej vše-
obecnej úprave pre uznávanie odborného vzdelávania a prípravy
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 o všeobecnom

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. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.  
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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 týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpoved-
ná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrod-
ná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.

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

Úplný návrh zákona sa nedotýka ustanovení, ktorými sa už
transponovali uvedené smernice EHS/ES. Úplná zhoda novelizo-
vaného zákona sa dosiahla novelizáciou uskutočnenou zákonom
č. 533/2003 Z.z. účinným v celom rozsahu nadobudnutím plat-
nosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k EÚ.

6. Gestor:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej re-

publiky je spolupracujúcim rezortom, zodpovedným za transpo-
zíciu 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 architektúry
s odbornou podporou dekana Fakulty záhradníctva a krajinného
inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, kto-
rý sa s touto požiadavkou obrátil aj na poslancov NR SR. Úprava
je navrhovaná v súlade so závermi z rokovania s predstaviteľmi
oboch komôr.

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

siahlosť obsahu nadpisu; pojem „oprávnené osoby“ zahŕňa auto-
rizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov
a autorizovaných stavebných inžinierov, ktorí nadobudli potreb-
né oprávnenie.

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 nepriamej
účasti rodinných príslušníkov na podnikaní zanikla a zákony uve-
dené v poznámke pod čiarou 4a) boli k tomuto dňu zrušené.

K bodu 5:
Ustanovenie podrobne vymedzuje oprávnenia autorizované-

ho krajinného architekta v oblasti predprojektovej činnosti a prí-
pravy projektovej  dokumentácie najmä v oblasti prípravy  územ-
no-plánovacej dokumentácie a dokumentácie pre územné kona-
nie.

K bodu 6: 
Upresňujú sa oprávnenia autorizovaných inžinierov vo vzťahu

k inžinierskym stavbám.
Medzi oprávnenia autorizovaných inžinierov sa dopĺňa vyko-

návanie projektového manažmentu, odborného autorského do-
hľadu a stavebného dozoru, najmä pre kategóriu inžinier autori-
zovaný na vykonávanie komplexných architektonických a inžinier-
skych služieb a súvisiaceho technického poradenstva zahŕňajú-
cich odborné činnosti vo výstavbe – inžinier pre pozemné stavby
a inžinier pre inžinierske stavby.

V súvislosti so zmenami sa z dôvodu prehľadnosti a zrozumi-teľ-
nosti  novelizovaného ustanovenia sa navrhuje  nové znenie.

K bodu 7:
Ustanovenie obsahuje povinnosti autorizovaných osôb pri výkone

odborných činností vo výstavbe dbať na ochranu verejných záujmov
napĺňaním ústavných práv na priaznivé životné prostredie a na ochra-
nu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva (čl. 44 ústavy) a navrhovaním

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 ustanovenie bolo
vložené aj do zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii (§ 1 ods. 1) na
odôvodnenie potrebnosti komory zo zákona.

K bodu 8:
Vkladá sa odkaz na príslušné ustanovenia zákona o autor-skom

práve upravujúce zmluvy medzi objednávateľmi architektonických
diel a architektmi, resp. inžiniermi.

K bodu 9:
V odkaze sa vypúšťajú  neaktuálne predpisy.
K bodu 10:
Z hľadiska úplnej liberalizácie v oblasti odmien (honorárov) za

služby autorizovaných osôb sa navrhuje vypustenie ustanovenia,
na základe ktorého komora určovala svojim členom záväzný ho-
norárový poriadok.

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 krajinného

architekta sa upravujú príslušné ustanovenia, ktoré sa budú vzťa-
hovať aj na krajinných architektov.

K bodu 14:
Legislatívne úpravy ustanovení vyplývajúce v dôsledku navrhova-

ných zmien a úprav.
K bodu 15:
Práva a povinnosti architektov a inžinierov sa v celom rozsahu

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

vaných zmien a úprav.
K bodu 17:
Legislatívne úpravy ustanovení vyplývajúce v dôsledku navrho-

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

ných krajinných architektov.
Na uznávanie odborných kvalifikácií pre povolanie krajinný archi-

tekt sa vzťahuje zákon č. 477/2002 Z.z., ktorý transponoval smernice
EÚ o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií.

K bodu 20:
Dopĺňajú sa  nové dôvody na vyčiarknutie zo zoznamu porov-

nateľné s právnou úpravou platnou podľa zákona o advokácii.
Takéto dôvody vyčiarknutia boli schválené aj v návrhu nového zá-
kona o patentových zástupcoch a sú aj v návrhu Ministerstva spra-
vodlivosti 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, zamlčanie
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, ktorá
je podmienkou pre autorizáciu. Vzhľadom na to bola nahradená
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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 transparentnosti, čím sa
predchádza prípadnému obmedzovaniu slobody podnikania a za-
medzenia vstupu nových subjektov na trh.

K bodu 25:
Zavádza sa kratšia lehota na opakovanie autorizačnej skúšky

(6 mesiacov).
K bodu 26:
Vzhľadom na pôsobnosť Ministerstva životného prostredia SR

v oblasti krajinného plánovania v intenciách požiadavky ministra život-
ného prostredia SR členov skúšobnej komisie na autorizáciu krajinné-
ho architekta je oprávnený navrhnúť minister životného prostredia SR.

K bodu 27:
Zakladá sa právo na preskúšanie zavedením opravného

prostriedku proti výroku skúšobnej komisie oboch komôr; čle-
nov odvolacieho senátu určí priamo minister výstavby a regio-
nálneho rozvoja z členov skúšobnej komisie, ktorých  sám vyme-
noval. Vzhľadom na technické zameranie odbornosti činností vy-
konávaných autorizovanými osobami ide o adekvátny spôsob
zabezpečenia a kontroly výkonu práva z hľadiska štátu.

K bodu 28:
Medzi úlohy Slovenskej komory architektov sa dopĺňa aj úloha

viesť zoznam krajinných architektov.
K bodu 29:
Terminológia sa harmonizuje so zákonom o verejnom obstará-

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

K bodu 30:
Rovnako ako autorizovaní architekti aj autorizovaní krajinní

architekti sa v dôsledku autorizácie stávajú členmi Slovenskej
komory architektov.

K bodu 31:
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 32:
Oprávnenia autorizačnej komisie ako výkonného orgánu sa

zúžili na veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania autorizo-
vaných osôb s tým, že podrobnejšia úprava bola ponechaná vnút-
rokomorovým predpisom.

K bodu 33:
Vzhľadom na narastajúce náklady a na nedostatočný záujem čle-

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

K bodu 34:
Vzhľadom na zrušenie kategórií architektov s účinnosťou od

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

K bodu 35:
Terminológia sa harmonizuje so zákonom o verejnom obstará-

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

K bodu 36:
V súlade s úpravou v predmete zákona sa pre činnosť vedenia

a uskutočňovania stavieb nahrádza „odborná skúška“ „skúškou
odbornej spôsobilosti“.

K bodu 37:
V súlade s úpravou v predmete zákona sa pre činnosť vedenia

a uskutočňovania stavieb nahrádza „odborná skúška“ „skúškou
odbornej spôsobilosti“.

K bodu 38:
V podmienkach pre vykonávanie činnosti vedenia a uskutočňova-

nia stavieb sa  požadované vzdelanie upravuje tak, že výkon sa umož-
ňuje aj osobám s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa – bakalári.

K bodu 39:
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 (advokát-
skej, patentových zástupcov, notárov), ktoré majú nižšie počty.

K bodu 40:
Oprávnenia autorizačnej komisie ako výkonného orgánu sa

zúžili na veci týkajúce sa autorizácie a výkonu povolania autorizo-
vaných osôb s tým, že podrobnejšia úprava bola ponechaná vnút-
rokomorovým predpisom.

K bodu 41:
Vo väzbe na novelu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

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

K bodu 42:
Predpisy v odkaze 19) sa nahrádzajú predpismi podľa platné-

ho práva.
K bodu 43:
Vo väzbe na novelu zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

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

K bodu 44:
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 45:
V celom zákone sa pojem „pracovník“ nahrádza pojmom „za-

mestnanec“ v súlade s pojmami používanými v oblasti pracov-
noprávnych predpisov.

K bodu 46:
Legislatívna úprava vyplýva z transformácie odbornej skúšky

na autorizačnú skúšku.
K bodu 47:
Zoznam prebratých právnych aktov Európskych spoločenstiev

sa dopĺňa o príslušnú časť Aktu o pristúpení SR.
K bodu 48:
Novelizáciou ustanovenia  § 4 účinnou od 1. januára 2004 bola

zrušená kategorizácia architektov. Uvedenú úpravu je potrebné
premietnuť aj do prílohy zákona, nakoľko v autorizačných osvedče-
niach vydávaných Slovenskou komorou architektov už nie sú uvá-
dzané odbory a v tých intenciách boli upravené aj pôvodné autori-
začné osvedčenia vydané pred 1. januárom 2004 v odbore „po-
zemné stavby“ a „územné plánovanie“. MVRR SR na výzvu Ústavu
informácií a prognóz školstva, strediska pre ekvivalenciu dokladov
o vzdelaní uplatnilo požiadavku upraviť   prílohu novej smernice EÚ
o uznávaní kvalifikácie v oblasti povolania architekt vo vzťahu
k zrušeniu kategorizácie architektov v predmetnom zákone.

K článku II:
Činnosť krajinných architektov je vyňatá zo živností a spolu

s činnosťou architektov a stavebných inžinierov zaradená medzi povo-
lania, ktoré nie sú živnosťou. Nahradenie „odbornej skúšky“ „skúškou
odbornej spôsobilosti“ pre činnosť vedenia a uskutočňovania stavieb
v zákone o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebné premietnuť do
príslušných ustanovení zákona o živnostenskom podnikaní.

K článku III:
Vzhľadom na početné novely zákona ustanovenie splnomocňuje

predsedu NR SR  na vydanie úplného znenia Zákona o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

K článku IV:
Účinnosť zákona je navrhovaná s ohľadom na prebiehajúci

legislatívny  proces na začiatok roka 2005.  
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Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 718

zo 14. júla 2004

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/
1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 15732/2004
Predkladateľ: minister výstavby a regionálneho rozvoja

Vláda
A. schvaľuje:
A.1. návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/

1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných staveb-
ných inžinieroch v znení neskorších predpisov a o zmene a dopl-
není zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnos-
tenský zákon) v znení neskorších predpisov;

B. poveruje predsedu vlády:
B.1. predložiť vládny návrh zákona predsedovi Národnej rady

SR na ďalšie ústavné prerokovanie,
ministra výstavby a regionálneho rozvoja:
B.2. uviesť vládny návrh zákona v Národnej rade SR;
C. zrušuje:
C.1. úlohu B.4 uznesenia vlády SR č. 830 z 3. septembra 2003

pre ministra výstavby a regionálneho rozvoja - predložiť na roko-
vanie vlády návrh na zrušenie komôr v ich pôsobnosti a ich trans-
formáciu na dobrovoľné združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov.

Vykonajú: predseda vlády
minister výstavby a regionálneho rozvoja

Na vedomie: predseda Národnej rady SR

Deklarácia

Inžinierske organizácie Vyšehradských štátov (Česko, Poľ-
sko, Maďarsko a Slovensko) už 10 rokov vzájomne spolupraco-
vali, ale ako plnoprávni delegáti EÚ sa stretli až v dňoch 1. - 5.
júla 2004 v Miškolci.

Delegácie na odbornej konferencii nadobudli prehľad o úlo-
hách a možnostiach inžinierov po získaní členstva v EÚ i o nových
úlohách predsedov a podpredsedov inžinierskych organizácií
súvisiacich so zmenenými pravidlami.

Inžinierske delegácie štátov V4 predkladajú do pozornosti
politickým a hospodárskym lídrom jednotlivých štátov tieto
konštatovania a odporúčania:

� V záujme rozvoja hospodárstva krajín a rýchlejšieho roz-
voja zaostalých oblastí je nutné urýchliť výstavbu diaľnic a ciest.
V rámci toho, v záujme zabezpečovania hospodárskych stykov
a ich rozvoja krajín V4, považujeme za nevyhnutné čo najskoršiu
realizáciu cestného koridoru (ťahu) v smere Krakov – Košice –
Miškolc.

� V záujme rozvoja vzájomných vzťahov rovnoprávnych
občanov susedných štátov EÚ a zlepšenia hospodárskej a sociál-
nej situácie pohraničnej oblasti je treba čo najskôr spriechodniť
politickými hranicami uzatvorené cesty, ako aj upraviť priecho-
dy slúžiace pre malý pohraničný styk, aby sa mohli začleniť do
cestnej siete zabezpečujúcej voľnú a plynulú dopravu (realizá-
cia si vyžaduje malé náklady, ale jej prínos v oblasti hospodár-
skej a sociálnej je veľmi významný).

� Pre technických dozorov stavieb a zodpovedných technic-
kých vedúcich i ďalších, ktorí majú osobnú zodpovednosť
za inžiniersku činnosť, je prirodzenou odbornou ustanovizňou in-
žinierska komora a to aj pre ich registráciu, doškoľovanie
a skúšanie.

� Je prirodzeným záujmom a nárokom každého občana, aby
sa inžinierska činnosť uskutočňovala disciplinovane, v rámci eti-
ky a na zodpovedajúcej odbornej úrovni. To je možné iba
v prípade povinného členstva v inžinierskej komore a iba vtedy
to budú vedieť inžinierske organizácie zabezpečiť.

� Účastníci rokovania v Miškolci vyslovujú vďaku za vyhoto-
venie diela knihy „Umelecké technické pamiatky Vyšehradských
štátov“ na vysokej úrovni a súčasne požiadali Zväz stavebných
inžinierov Poľska, aby zabezpečil úlohy šéfredaktora pri vydaní
III. diela.

Miškolc, 5. júla 2004

Dr. Kováts Gábor, predseda Maďarskej inžinierskej komory
Holló Csaba, podpredseda Maďarskej inžinierskej komory

a predseda Maďarskej regionálnej komory B.-A.-Z.
Dr. Zygmunt Rawicki, podpredseda Poľskej komory

stavebných inžinierov
Ing. Miloslav Pavlík, prezident Českého zväzu

stavebných inžinierov
Ing. Svatopluk Zídek, viceprezident Českého zväzu

stavebných inžinierov
Prof. Dušan Majdúch, predseda Slovenskej komory

stavebných inžinierov
Ing. Miloš Nevický, podpredseda Slovenskej komory

stavebných inžinierov

(preklad K. K.)

Júl – August 2004

Autorizovaní inžinieri
Ing. Emil Belo, Dpt. Július Blahovský,

Ing. Ladislav Búci, CSc., Ing. Peter Dubecký,
Ivan Gavalovič,Jaroslav Halúz, Ing. Ján Hazucha,

Ing. Jozef Hulín, Ing. Jaroslav Chaloupek,
Ing. Miroslav Chovanec, doc. Ing. Štefan Kolcun, CSc.,

Ing. Marcela Križánková, Ing. František Liščinský,
Ján Machálek, Ing. Bohuslav Mäsiarčik, Miroslav Mertiňák,

Ing. Ivan Noel, Ing. Michal Olexa, Dpt. Vojtech Pócsik,
Ing. Ján Potoma, Ing. Igor Baráni, Ing. Aurel Bartalos,

Ing. Anton Bášti, Ing. Ladislav Benedik, Ing. Štefan Bodlala,
Ing. Svetozár Dinga, Vladimír Dolnický, Ing. Eva Gáliková,

Ing. Viliam Gonda, Ing. Barnabáš Harnóc,
Ing. Helena Havlíková, Marián Henzély,

Ing. Ľudovít Jablonovský, Andrej Kováčik,
 Ing. Cyril Kramár, Ing. Milan Lehocký,

Ing. Zdeněk Loveček, CSc., Ing. Mikuláš Matisko, CSc.,
Ing. Vladimír Osadský, Ing. Peter Páleš,

Ing. Ladislav Petraško, Ing. Miloslava Rácová,
 Ing. Albert Sabol, Ing. Štefan Struss, Ing. Jozef Ševčík,

Ing. Miloslav Valkovič, Ing. Štefan Volentier

Dobrovoľní členovia
Ing. Vladimír Hečko, Michal Balko,

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.

Jubilanti
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Valné zhromaždenie Európskej rady

slobodných povolaní – liberálnych

profesií (CEPLIS)

Dňa 14. 6. 2004 sa uskutočnilo v Bruseli Valné zhromažde-
nie Európskej rady liberálnych profesií (CEPLIS) za účelom pre-
rokovania sociálno-ekonomických problémov liberálnych profe-
sií na úrovni Európskeho spoločenstva. Rokovanie riadil prezi-
dent CEPLIS-u. Informoval o uznávaní profesijnej kvalifikácie
v nadväznosti na služby jednotného európskeho trhu. Ďalej uvie-
dol potrebu lobovania vo vzťahu k projektom Smernice
o uznávaní kvalifikácií, ktoré bude CEPLIS uskutočňovať aj
prostredníctvom svojich organizácií, a to aj prostredníctvom
Európskej rady inžinierskych komôr (ECEC), ktorej členom je
SKSI a je signatárom zakladateľskej listiny (založenie ECEC bolo
v septembri 2003). Počas diskusie boli posudzované akcie Eu-
rópskej rady a Európskeho parlamentu za účelom splnenia oča-
kávaní združených organizácií za účelom prijatia konsolidova-
ného textu pri vzájomnom uznávaní kvalifikácie. Valné zhromaž-
denie definovalo priority Európskej rady liberálnych profesií pre
budúci september, vrátane iniciatív, ktorých zámerom je upev-
ňovanie vplyvov CEPLIS na európsky sociálny dialóg.

Valné zhromaždenie ďalej vyjadrilo svoju požiadavku prijať
ďalších členov do tejto organizácie, t.j. európskych rád
a združení, aby pri rokovaniach v novembri mohla ešte výraz-
nejšie uplatniť svoj vplyv na scéne európskeho spoločenstva
v období, keď liberálne profesie sa dostávajú do centra záujmov
rozšírenej Európskej únie.

Dobrou spoluprácou v rámci našich profesií bude náš hlas
silnejší a tým je väčší predpoklad, že bude inštitúciami Európ-
skej únie vypočutý. Konzekvenciou týchto snažení bude prípra-
va efektívnej cesty a najlepších podmienok pre nové generácie
v aktívnom svete a bude garantovať kvalitu služieb pre našich
klientov.

Na Valnom zhromaždení boli posudzované služby na jed-
notnom európskom trhu. Sú vážne pripomienky k Smernici
o službách, ktorá je v tomto čase predmetom rokovania Rady
Európy. Vyžaduje sa dôsledná revízia tejto smernice, najmä po-
kiaľ ide o zdravotnícku službu, sociálnu službu a verejné služby.
Pokiaľ ide o nasadenie pracovníkov na dočasnú prácu bude uplat-
ňovaná smernica z roku 1996. Táto smernica predvída, že soci-
álne podmienky hosťujúcej krajiny budú dôsledne zvažované.
Uvedená smernica nebude nariaďovať liberalizáciu verejných slu-
žieb, ale bude presadzovať nediskriminačný vstup na trh, ktorý
bude otvorený pre každého formou súťaže.

Prezident Adrien Bedossa informoval o službách na vnútor-
nom trhu Európskej únie.

Vo všeobecnosti sú výhrady k Smernici o službách, ktorá je
v súčasnosti predmetom rokovaní Európskej rady. Hlavné pri-
pomienky sú k nárokom na sociálne služby a k životnému
prostrediu, kde sa v porovnaní s minulosťou nároky znižujú.
Vyžaduje sa predovšetkým revízia týchto služieb ako aj revízia
celého životného prostredia. Nová smernica nemá charakter
liberalizačný, ale skôr diskriminačný. Európska konfederácia
odborov obhajuje myšlienku jednotného európskeho trhu slu-
žieb bez poškodenia sociálnych noriem, zákonov o pracovných
podmienkach, ako aj európskych a národných kolektívnych
dohôd.

Ďalej informoval o uznávaní kvalifikácie. Európska rada (eu-
rópski ministri zodpovední za vzdelávanie) sa dohodla na „Euro-
passe“. Táto dohoda je rámcom pre zvyšovanie transparentnosti
kvalifikácií a kompetencií občanov, podporuje ich mobilitu
a vzájomné uznávanie diplomov. Nový Európsky parlament
v druhej polovici roku 2004 bude o tejto problematike rokovať
a stanoví definitívny rámec tejto dohody platnej už od roku 2005.

Záverom valného zhromaždenia boli zvolení prezident
a výkonná rada na 3 roky a boli prijatí noví členovia.

Adrien Bedossa jednomyseľne za prezidenta CEPLIS.
John Ferguson bol zvolený za viceprezidenta a prezidenta

stáleho výboru.
Pietro Angelo Sardi bol zvolený za viceprezidenta.
Armand Gersanois bol zvolený za pokladníka.
Do predstavenstva boli zvolení ďalší členovia Klaus Rürup,

Carlos Carnicer, Herbert Cabana a Serge Coimbra.
Dodatočne bol Ing. Rudolf Kolbe, prezident ECEC, nomino-

vaný za predsedu pracovnej skupiny pre záležitosti inžinierov
v Európskej únii. Túto nomináciu chce ešte p. Kolbe prerokovať
na Výkonnej rade ECEC skôr než ju príjme. Zvolenie do tejto
funkcie bude znamenať kooptáciu do Výkonnej rady CEPLIS ako
riadneho člena.

Prof. Karol Kaldarar

Spolok statikov Slovenska
Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU Bratislava
RZ SKSI Košice, RZ SKSI Trnava
Asociácia civilných inžinierov Slovenska
Technická univerzita Košice
Žilinská univerzita Žilina

Vás pozývajú na
6. konferenciu so zahraničnou účasťou

ZAKLADZAKLADZAKLADZAKLADZAKLADANIE SANIE SANIE SANIE SANIE STTTTTAAAAAVIEB 200VIEB 200VIEB 200VIEB 200VIEB 20044444

ZAKLADZAKLADZAKLADZAKLADZAKLADANIE HALANIE HALANIE HALANIE HALANIE HALOOOOOVÝCH OBVÝCH OBVÝCH OBVÝCH OBVÝCH OBJEKJEKJEKJEKJEKTTTTTOOOOOVVVVV

ktorá sa uskutoční v dňoch 14. a 15. októbra 2004
v penzióne Lesana, Stará Lesná, Vysoké Tatry

Tematické okruhy:
� Inžiniersko-geologický a hydrogeologický  prieskum
� Laboratórne terénne skúšky a monitoring
� Stabilitné a deformačné problémy
� Progresívne metódy zakladania, prehĺbené časti hál

Organizačný výbor:
Ing. Ján Kyseľ, Aut. Ing. - predseda
Ing. Miloš Nevický, PhD., Aut. Ing.
Ing. Jozef Kurimský, Aut. Ing.
Ing. Marián Petráš, Aut. Ing.
Zuzana Pavúková
Odborní garanti:
prof. Ing. Jozef Hulla, Drsc.
prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Čestní hostia:
prof. Ing. Dušan  Majdúch, PhD.
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.
prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Ing. Csaba Holló (Maďarsko)
Dr. Ing. Zygmunt Rawicki (Poľsko)
Ing. Svatopluk Zídek (Česko)

Záujemcov o prednášku na tejto konferencii žiadame, aby za-
slali najneskôr do 10. 8. 2004 názov svojho príspevku e-mailom
na adresu: jkurimský@stabil-ke.sk. Prednášku/príspevok je
potrebné pripraviť a zaslať e-mailom do 15. 9. 2004 odborným
garantom na adresu: turcek@svf.stuba.sk a hulla@svf.stuba.sk.
Účastníci konferencie obdržia zborník. Prednášatelia budú
honorovaní. Príspevok má trvať max. 20 minút, jeho rozsah
vrátane obrázkovej prílohy je max. 6 x A4.
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Deutscher Beton -Deutscher Beton -Deutscher Beton -Deutscher Beton -Deutscher Beton -
und Bautund Bautund Bautund Bautund Bautechnikechnikechnikechnikechnik-V-V-V-V-Verererererein E.Vein E.Vein E.Vein E.Vein E.V.....
Beispiele zur BemessungBeispiele zur BemessungBeispiele zur BemessungBeispiele zur BemessungBeispiele zur Bemessung
nach DIN 1045-1nach DIN 1045-1nach DIN 1045-1nach DIN 1045-1nach DIN 1045-1
(Príklady pre navrhovanie
podľa DIN 1045-1)

Band 2: Ingenieurbau Zväzok 2
– Inžinierske stavby,
Ernst & Sohn, 2003
(ISBN 3-433-02835-4 – cena 85 EUR)

V Spolkovej republike Nemecko bola publikovaná nová ge-
nerácia noriem pre navrhovanie betónových konštrukcií s ozna-
čením DIN 1045 Nosné konštrukcie z prostého, vystuženého a pred-
pätého betónu a tiež DIN EN 206-1 Betón – ukladanie, vlastnosti
a výroba, ktoré kopírujú princípy spoločných európskych no-
riem tzv. Eurokódov. Následne aj odborné správy (DIN-Fachbe-
richte) 101 Zaťaženie mostov a 102 Betónové mosty umožnili
vydať druhú časť „Príkladov pre navrhovanie podľa DIN 1045-1”
zameraných na Inžinierske stavby.

Publikácia obsahuje 8 príkladov mostných, inžinierskych a po-
zemných stavieb. Príklady sú komplexnejšie ako v prvej časti
a zahŕňajú tiež predpäté mosty, stuženie budovy ako aj špeciál-
ne posúdenia (plastické a nelineárne výpočtové postupy a pre-
tlačenie) a tiež posúdenie viacpodlažnej budovy na seizmicitu.

Jedná sa konkrétne o príklady:
� monolitického betónového dvojtrámového spojitého mosta,
� prefabrikovaného trámového spojitého trojpolového mosta,
� stenového zásobníka,
� dvojsmerne vystuženej dosky navrhovanej podľa teórie
lomových čiar,
� dosky s nesúdržným predpätím v dvoch smeroch,
� dvojsmerne vystuženej dosky s vyložením,
� nelineárneho posúdenia stĺpov
� a viacpodlažnej skeletovej budovy s posúdením aj
na seizmicitu.

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.,
Stavebná fakulta STU v Bratislave

TTTTTerererererms fms fms fms fms for Civil Engineeror Civil Engineeror Civil Engineeror Civil Engineeror Civil Engineersssss
(Odborné výrazy z oblasti stavebníctva)

Ernst & Sohn (Deutsch-Englisch/Englisch-Deutsch CD-ROM Version 3.0
Cena 179 EUR)

37 000 odborných výrazov – termínov pre stavebných inžinierov

Aj s dobrými znalosťami angličtiny a nemčiny sme často v problémoch, keď sa jedná o odborné výrazy. Tu
pomôže praktický slovník vo forme CD, kde je možné jednoducho prepínať medzi verziou anglicko-nemec-
kou a naopak, ako aj dopĺňať, prípadne meniť niektoré výrazy.

Hľadanie ekvivalentov je veľmi jednoduché. Po napísaní prvého písmena slova sa v tabuľke výrazov nastaví šípka na prvé slovo
s daným začiatočným písmenom, pri dopĺňaní ďalších písmen sa hľadanie upresňuje. Ak potrebujeme poznať ekvivalenty, ktoré
obsahujú hľadané slovo, zvolí sa príslušné menu “Teilwortsuche” a v príslušnom poli sa objavia všetky príbuzné výrazy, ktoré obsahujú
zadané slovo.

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.,
Stavebná fakulta STU v Bratislave

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.

Günter RombachGünter RombachGünter RombachGünter RombachGünter Rombach
SpannbetonbauSpannbetonbauSpannbetonbauSpannbetonbauSpannbetonbau
(Predpätý betón)
Ernst & Sohn, 2001, 527s.
ISBN 3-433-02535-5 – cena 119 EUR)

Dnes už nie je možné sa zriecť pred-
pätia pri výstavbe  betónových konštruk-
cií. Predpäté mosty veľkých rozpätí, štíh-
le doskové konštrukcie, veľké škrupiny
alebo vodotesné zásobníky, to sú len
niektoré príklady konštrukcií, ktoré by

bez predpätia neboli realizovateľné.
Pri navrhovaní a konštruovaní predpätých konštrukcií sa v po-

sledných rokoch veľa zmenilo. Projektant môže napr. voliť vhod-
ný variant medzi plným predpätím a vystuženým betónom (1.
kapitola). Nesúdržné a vonkajšie predpätie nahradilo v mno-
hých oblastiach klasické. Do roku 1999 sa v Nemecku pri mos-
toch používalo výhradne súdržné predpätie, posledné 4 roky sa
používa vonkajšie predpätie s priamym súdržným predpätím
(11. kapitola). Prípustné predpínacie napätia sa značne zvýšili
a z toho vyplývajú dôsledky pre navrhovanie. Nemôžu sa zane-
dbávať tolerancie charakteristických hodnôt materiálov či koefi-
cientu trenia a musí sa venovať väčšia pozornosť únave (8. kapi-
tola). Vývoj materiálov je značný. Vysokohodnotný betón, vyš-
šie pevnosti predpínacích výstuží, predpätie z vlákien, predpína-
cie kanáliky z priehľadnej umelej hmoty, laná až z 20-tich drôtov,
drôty štvorcového prierezu atď to sú všetko témy, ktoré sú ob-
siahnuté v 2. kapitole.

Tento vývoj materiálov, ale aj nové princípy Eurokódov za-
kotvené v DIN 1045-1:2001 podnietili autora vydať túto veľmi
potrebnú a obsažnú publikáciu, ktorá je veľmi precízne spraco-
vaná.

prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.
Stavebná fakulta STU v Bratislave



20

MVRR SR, Národný inšpektorát práce, Odborový zväz STAVBA SR, SKSI, ZSPS, SSVTS, 
Vzdelávacie a konferenčné centrum Intenzíva, s.r.o.

Vás pozývajú na konferenciu

Bezpečnosť v stavebníctve
ktorá sa koná dňa 29. 9. 2004 v Kongresovom centre Technopol v Bratislave

Cieľom konferencie je informovať o najnovších predpisoch v oblasti bezpečnosti práce v súlade s predpismi Európskej únie
Záštita: MVRR SR

Odborní garanti: Ing. Milan Kubovský, MVRR SR, Ing, Milan Koreň, NIP
Organizačný garant: Ing. Eugénia Kiselyová

P r o g r a m    k o n f e r e n c i e
08.00 Registrácia

09.00 Otvorenie

09.05 Informácie o bezpečnosti práce v stavebníctve v EÚ a odporúčania

Ing. Milan Kubovský, Ing. Jozef Ohradzanský, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

09.35 Nariadenie vlády  SR č. 510/01

Charakterizovanie súčasných predpisov o bezpečnosti práce v stavebníctve a pripravovaných predpisov pre nastávajúce obdobie

Ing. Milan Koreň, Národný inšpektorát práce

10.35 Európska technická normalizácia a úlohy národnej technickej normalizácie, príprava noriem z hľadiska bezpečnosti stavebného procesu

Ing. Henerieta Tőlgyessyová, Slovenský ústav technickej normalizácie

11.05 Séria štandardov pre hodnotenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OH SAS 18001

Ing. Katarína Srdošová, Bareau Veritas Slovakia, s.r.o.

12.05 Diskusia

12.15 Občerstvenie

12.45 Podmienky poskytnutia osobných ochranných pracovných prostriedkov

Ing. Dušan Adamček, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

13.15 Príprava realizácie výstavby z hľadiska BOZP

doc. Ing. Oto Makýš, PhD.

13.45 Uplatňovanie zákonov a sankcionovanie za nedodržania predpisov, mzdových predpisov a záväzkov z kolektívnych zmlúv

JUDr. Emil Pastucha, Národný inšpektorát práce

14.15 Aktivity odborového zväzu STAVBA SR v oblasti BOZP

Ján Rapan, Odborový zväz STAVBA SR

14.45 Vystúpenie zástupcu poisťovne UNION, a.s. a firiem v oblasti osobných prostriedkov

16.00 Ukončenie konferencie

Meno a priezvisko, titul:Meno a priezvisko, titul:Meno a priezvisko, titul:Meno a priezvisko, titul:Meno a priezvisko, titul:

Adresa bydliska: Adresa bydliska: Adresa bydliska: Adresa bydliska: Adresa bydliska: (v prípade, že sa prihlasujete ako súkromná osoba) Ulica, č.domu:Ulica, č.domu:Ulica, č.domu:Ulica, č.domu:Ulica, č.domu:  .................................................................................................................……...………….....

Mesto: Mesto: Mesto: Mesto: Mesto: .........................................................      PSČ:PSČ:PSČ:PSČ:PSČ: ................…………………..…….......... Tel./fax:Tel./fax:Tel./fax:Tel./fax:Tel./fax: .............................................…........       E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: ..........................................……...........

Firma: Firma: Firma: Firma: Firma:  .................................................................................................………............ Ulica :Ulica :Ulica :Ulica :Ulica : .......................................    PSČ:PSČ:PSČ:PSČ:PSČ: ..........................  Mesto :Mesto :Mesto :Mesto :Mesto : ...............................................................

Funkcia vo firme:Funkcia vo firme:Funkcia vo firme:Funkcia vo firme:Funkcia vo firme: ..................................................................................................... Tel.:Tel.:Tel.:Tel.:Tel.: ................................. Fax: Fax: Fax: Fax: Fax: ..................................  E mail:E mail:E mail:E mail:E mail: ..............................................….........

IČO:IČO:IČO:IČO:IČO:  ..................................   IČ DPH: IČ DPH: IČ DPH: IČ DPH: IČ DPH: ...................................  Číslo účtu: Číslo účtu: Číslo účtu: Číslo účtu: Číslo účtu: .................................................

Prihlasujem sa na akciu ako:Prihlasujem sa na akciu ako:Prihlasujem sa na akciu ako:Prihlasujem sa na akciu ako:Prihlasujem sa na akciu ako:

� účastník � vystavovateľ � partner � prednášateľ, organizátor * / hosť � firemnú prezentáciu � reklama v zborníku

Registračný poplatok:Registračný poplatok:Registračný poplatok:Registračný poplatok:Registračný poplatok: Bez DPH s DPH

� Účastnícky poplatok 1 600,- Sk 1 904,- Sk

� Členovia SKSI, ZSPS 1 400,- Sk 1 666,- Sk

� Organizátori / hosť  0,- Sk 0,- Sk

*Organizátor je člen riadiaceho a programového výboru, prednášateľ

Spôsob realizácie platby:Spôsob realizácie platby:Spôsob realizácie platby:Spôsob realizácie platby:Spôsob realizácie platby:

Prevodom na číslo účtu: 2629253178/1100, uviesť variabilný symbol: 504-07. VKC Intenzíva s. r. o. Kutlíkova 17, 851 02  Bratislava, IČO: 357 95 379,  IČ DPH:  SK 2020279888

ZMLUVNÉ PODMIENKY:ZMLUVNÉ PODMIENKY:ZMLUVNÉ PODMIENKY:ZMLUVNÉ PODMIENKY:ZMLUVNÉ PODMIENKY:

Cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona č.18/96 Z.z. Daňový doklad obdržia účastníci pri registrácii na mieste konania. Objednávateľ môže zrušiť
záväznú objednávku do 14 dní pred otvorením konferencie bez storno poplatku. Pri zrušení objednávky do 7 dní pred otvorením konferencie, poskytovateľ uplatní storno poplatok
50 %. Pri zrušení menej ako 7 dní sa poplatok nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže zúčastniť náhradník.  Podpisom a zaslaním Vašej prihlášky vyjadrujete súhlas
so zmluvnými podmienkami akcie, vrátane storna. Prihlášku – objednávku zašlite poštou, faxom alebo e-mail poštou alebo on line na sekretariát akcie do15. 9. 2004.

VzdelávVzdelávVzdelávVzdelávVzdelávacie a kacie a kacie a kacie a kacie a konfonfonfonfonferenčné centrerenčné centrerenčné centrerenčné centrerenčné centrum Intum Intum Intum Intum Intenzíenzíenzíenzíenzívvvvva, s. ra, s. ra, s. ra, s. ra, s. r. o., K. o., K. o., K. o., K. o., Kutlíkutlíkutlíkutlíkutlíkooooovvvvva 1a 1a 1a 1a 17, 857, 857, 857, 857, 851 02 Bratisla1 02 Bratisla1 02 Bratisla1 02 Bratisla1 02 Bratislavvvvva 5a 5a 5a 5a 5

TTTTTel: 02/68286 706, tel: 02/68286 706, tel: 02/68286 706, tel: 02/68286 706, tel: 02/68286 706, tel/fel/fel/fel/fel/fax: 02/68286 5ax: 02/68286 5ax: 02/68286 5ax: 02/68286 5ax: 02/68286 5777774, e-mail: k4, e-mail: k4, e-mail: k4, e-mail: k4, e-mail: konfonfonfonfonferencie@interencie@interencie@interencie@interencie@intenzivenzivenzivenzivenziva.sa.sa.sa.sa.skkkkk, www, www, www, www, www.int.int.int.int.intenzivenzivenzivenzivenziva.sa.sa.sa.sa.skkkkk

Dátum: Meno a podpis objednávateľa: .......................................................

/účastníka, resp. organizácie/

����� �����NÁVRANÁVRANÁVRANÁVRANÁVRATKATKATKATKATKA


