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Vec: Opakovaná výzva na odstránenie protiprávneho stavu- zmena názvu občianskeho 
združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky", o.z. 

Slovenská komora stavebných inžinierov zriadená na základe zákona č. 138/1992 Zb. ako samosprávna 
stavovská právnická osoba, zastupujúca autorizovaných stavebných inžinierov Slovenskej republiky, 
týmto Vás opätovne žiadame o odstránenie zisteného protiprávneho stavu spôsobeného názvom 
a činnosťou občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z", a to z týchto dôvodov: 

1. Občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky", so sídlom Strmé sady 616/26, 949 01
Nitra, IČO: 45 786 151, ktoré používa skratku svojho názvu SKSR, bolo založené v súlade
s ustanoveniami zák. č. 83/1990 Zb. združovaní občanov v platnom znení a nezastupuje stavebných
inžinierov.

Toto občianske združenie v súčasnej dobe vykonáva aj činnosť v rozpore s platnými predpismi SR, 
konkrétne v rozpore so zákonom č. 138/1992 Zb. (Zákon o autorizovaných architektoch 
a autorizovaných inžinieroch). 

Občianske združenie s názvom Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z. svojim konaním 
a komunikáciou s tretími osobami koná aj v rozpore s ustanoveniami Obchodného zákonníka, konkrétne 
v rozpore s ustanoveniami §§ 41 až 50 Obchodného zákonníka, poškodzuje dobré meno Slovenskej 
komory stavebných inžinierov so sídlom Mýtna 29, 811 07 Bratislava a aj jej členov a zároveň parazituje 
na dlhodobo budovanej povesti tejto komory. 

2. Slovenská komora stavebných inžinierov bola zriadená zákonom č. 138/1992 Zb. je samosprávnou
stavovskou právnickou osobou, ktorej prvoradou úlohou je podporovať stavebných inžinierov
a obhajovať ich práva, viesť zoznam autorizovaných inžinierov, dbať o rast odbornosti inžinierov,
prispievať k rozvoju vzdelania v oblasti výstavby a stavebníctva, spolupracovať so zahraničnými
komorami, atď. Členmi Slovenskej komory stavebných inžinierov sú všetci stavební inžinieri, zapísaní
v zozname autorizovaných inžinierov, ktorí sú výlučne profesionálne a odborne spôsobilí k výkonu
povolania stavebného inžiniera.

Slovenská komora stavebných inžinierov vykonáva činnosť, ktorá má zároveň verejnoprávny charakter 
a bola zriadená zákonom vo verejnom záujme, ktorý spočíva aj v tom, že vydáva potrebné povolenia, 
osvedčenia potrené pre výkon odborných profesii a činností v stavebníctve, dohliada na ich riadny 
výkon. Táto jej činnosť je nezastupiteľná, nemôže byť zverená žiadnej inej organizácii až už vôbec nie 
občianskemu združeniu s názvom Stavebná komora Slovenskej republiky. 
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3. Občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky“ je neziskovým, nepolitickým a verejno
prospešným občianskym združením, v ktorej členstvo je dobrovol‘né, jej členmi móže byť každá
právnická alebo fyzická osoba po zaplatení členského príspevku. Toto občianske združenie však
v žiadnom prípade nezastupuje stavebných inžinierov Slovenska a nemóže konať, ani vyjadrovať sa
v ich mene, pretože to vylučuje zákon č. 138/1992 Zb.

Postavenie občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a Slovenskej
komory stavebných inžinierov sú z hl‘adiska spósobu a ciel‘ov zriadenia, pósobenia, účelu,
skladby členov diametrálne odlišné.

Slovenská komora stavebných inžinierov zastupuje stavebných inžinierov, ktorí sú odborne spósobilí pre
výkon odborných činností v stavebníctve.

Občianske združenie Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z. združuje členov združenia, ktorí nie sú
stavebnými inžiniermi spösobilými pre výkon odborných činnosti v stavebníctve, t.j. nezastupuje
a nemčže zastupovať stavebných inžinierov.

4. Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z. má svoju stránku pod označením
www.stavebnakomora.sk, v ktorej je jej názov uvedený bez toho, aby k menu bob uvedené, že sa jedná
o občianske združenie. Takto označené občianske združenie má preto schopnost‘ vyvolat‘
zámenu a stotožnenie sa so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ktorá bola
zriadená zákonom č. 138/1992 Zb., pretože ich mená sú podobné, pričom Slovenská
komora stavebných inžinierov vznikla už v roku 1992 a občianske združenie Stavebná
komora Slovenskej republiky vzniklo až v roku 2015.

5. Je teda nesporné, že občianske združenie Stavebná komora Slovenskej republiky, o.z.
móže a aj chce svojím označením vyvolat‘ možnost‘ zámeny, a stotožnit‘ sa s činnost‘ou
a výsledkami činnosti Slovenskej komory stavebných inžinierov.

6. Takéto konanie a používanie mena Stavebná komora Slovenskej republiky bez
označenia, že sa jedná o občianske združenie, je nutné kvalifikovat‘ ako konanie v rozpore
so zákonom, konkrétne ako nekalú sút‘až v zmysle 44 a nasl. Obchodného zákonníka.

Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je
spósobilé privodiť ujmu mým súťažitel‘om. Nekalá súťaž sa zakazuje, nekalé súťažné konanie a nie je
povolené.

Za nekalú Sút‘až sa považuje najmä: klamlivá reklama, klamlivé označenie, vyvolávanie
nebezpečnej zá meny, parazitovanie na povesti mého sút‘ažitel‘a, zI‘a hčova nie.

Podl‘a 47 Obchodného zákonníka vyvolanie nebezpečnej zámeny je použitie obchodného
mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa už právom iný sút‘ažitel‘.

Vyvolanie nebezpečenstva zámeny je aj konanie podnikatel‘a, ktoré spočíva v takej vol‘be
jeho obchodného mena alebo používania takého označenia podniku, ktoré je objektívne
spósobilé vyvolat‘ u adresátov jeho obchodnej komunikácie nebezpečenstvo zámeny
podnikatel‘a s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.

Podl‘a 48 Obchodného zákonníka parazitovaním na povesti je využívanie poveSti podniku,
výrobkov alebo služieb mého sút‘ažitel‘a, s ciel‘om získat‘ pre výsledky vlastného alebo
cudzieho podnikania prospech, ktorý by sút‘ažitel‘ inak nedosiahol.
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7. Občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky“ sa nedovoleného konania označeného
ako nekalá súťaž v plnom rozsahu dopustila, a neustále aj dopúšťa.

Na svojich stránkach a vo všetkých médiách uvádza iba meno Stavebná komora Slovenskej republiky,
bez označenia občianske združenie, čím vedome a niekedy aj nevedome spósobuje, a zároveň vyvoláva
možnosť reálnej zámeny so Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ktorá bola zriadená zákonom
už v roku 1992 ako stavovská samosprávna organizácia stavebných inžinierov.

Zároveň si takto v dósledku svojho mena, Stavebná komora Slovenskej republiky, o,z, priamo aj
nepriamo privlastňuje doterajšie výsledky, a aj postavenie Slovenskej komory stavebných inžinierov,
pričom sa aj v mene stavebných inžinierov vyjadruje aj v médiách, k čomu nie je oprávnená.

8. Je teda nesporné, že občianske združenie „Stavebná komora Slovenskej republiky „parazituje, a bude
parazitovať, na mene a výsledkoch činnosti Slovenskej komory stavebných inžinierov a chce vyvolať
zámenu týchto dvoch organizácií, a preto nikde v médiách neuvádza, že Stavebná komora Slovenskej
republiky je občianskym združením.

Orgány občianskeho združenia - Stavebnej komory Slovenskej republiky vo svojej činnosti došli až tak
d‘aleko, že sa v médiách označujú za zástupcov stavebných inžinierov na Slovensku, čo je v príkrom
rozpore so skutočnosťou, a aj platným zákonom Č. 138/1992 Zb.

VzhI‘adom na to, že meno občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“, o.z. spolu
s činnosťou jej orgánov, je a bude zdrojom porušovania zákona, a je aj zdrojom nekalej súťaže, musí
Slovenská komora stavebných inžinierov žiadať o zjednanie nápravy a odstránenie protiprávneho
konania a požadovať zmenu mena občianskeho združenia „Stavebná komora Slovenskej republiky“ a to
tak, že nové meno občianskeho združenia nebude zamenitel‘né so Slovenskou komorou stavebných
inžinierov, zriadenou už v roku 1992 podl‘a zákona č. 138/1992 Zb.

V prípade, že nebude meno občianskeho združenia zmenené tak, aby nebolo zamenitel‘né s menom
Slovenskej komory stavebných inžinierov, budeme nútení požiadať o ochranu našich práv súdnou
cestou.

SLOVENSKÁ KOMORA
STAVEBNYCH INŽIN1ERO

P.O.BOX 10 4
Mýtna 29, 810 05 Bratislava 15

prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.
predseda SKSI
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