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DISCIPLINARNY PORIADOK

I Slovenskej komol-y stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov (d‘alej len „SKSr‘) podl‘a 34 ods. 1 písm. b) zákona
Č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom
znení (d‘alej len „Zákon“) schválila tento Disciplinárny poriadok SKSI (d‘alej len „Disciplinárny
poriadok“).

Článok 1
Základné ustanovenia

(1) Disciplinárny poriadok upravuje ‚

a) postup Uradu SKSI (d‘alej len „Uraď‘) pred začatím disciplinárneho konania,
b) postup Disciplinárnej komřsie SKSI a predsedu Disciplinárnej komisie,
c) postup disciplinárnych senátov (d‘alej len „senát“),
d) druhy disciplinárnych opatrení a discipiinárne konanie,
e) postavenie účastníkov konania tak, aby sa spol‘ahlivo zistil skutkový stav a spravodlivo

rozhodlo o tom, či sa autorizovaný stavebný inžinier zapísaný v zozname autorizovaných
stavebných inžinierov (d‘alej len „zoznam“) dopustil disciplinárneho previnenia.

Článok 2
Disciplinárne previnenie

Disciplinárnym previnením je zavinené závažné alebo opätovné porušenie povinností člena SKSI
ustanovených zákonmi SR a EU, Statútom SKSI, alebo Etickým kódeXom člena SKSI, ak nejde
o trestný čin, alebo priestupok.

‚ Článok3
Povinnosti Uradu pred začatím konania

(1) Úrad zaeviduje každú sťažnosť na člena SKSI doručenú v písomnej alebo elektronickej podobe.
(2) Urad šetrí a vybaví sťažnosť do dvoch mesiacov odo dňa jej zaevidovania. Podľa okolností

prípadu vykoná šetrenie, v prípade potreby požiada sťažovatel‘a o doplnenie sťažnosti,
autorizovaného stavebného inžiniera o vyjadrenie a urobí potrebné úkony na zistenie
skutkového stavu.
Urad möže požiadať štátne a mé orgány i jednotlivcov o súčinnosť, najmä vyjadrenie sa k veci
umožnenia nahliadnuť do spisu, zadanie potrebných Iistov, a to na náklady SKSI.

(3) Predseda Disciplinárnej komisie (DK) je povinný po prijatí sťažnosti postupovať tak, aby vec
bola riadne objasnená. Zisťuje sám, alebo ním poverený člen DK, aký je výsledok šetrenía, dbá
o to, aby nedošlo k premlčaniu (aby neuplynula zákonná lehota, v ktorej možno disciplinárne
previnenie postihnúť).

(4) Zisťuje sám, alebo ním poverený člen DK, čije d6vod na podanie návrhu na začatie
disciplinárneho konania, pretože skutok, ktorý je predmetorn šetrenia
a) sa nestal, alebo nie je dokázané, že ho spáchal autorizovaný stavebný inžinier podozrivý

z disciplinárneho previnenia,
b) nie je discipiinárnym previnením,
c) disciplinárne previnenie je premlčané.

(5) Urad upovedomí sťažovatel‘a o d‘alšom postupe a stanovisku. Vec z dövodov uvedených v Čl. 3
ods. 4 odloží. Takisto postupuje, ak porušenie nemá charakter discipHnárneho previnenia
a výchovný účinok má aj len napomenutie za nesprávny postup.
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Článok 4
Začatie disciplinárneho konania

(1) Predseda SKSI podá návrh na disciplinárne konaníe predsedovi Disciplinárnej komisie ak bob
zistené, že sa autorizovaný stavebný inžinier dopustil disciplinárneho previnenia.

(2) Návrh na začatie disciplinárneho konania dáva predseda SKSI do jedného roka odo dňa, ked‘
sa o disciplinárnom previnení člena SKSI dozvedel, najnesk6r však do troch rokov odo dňa, ked‘
sa discipřinárne previnenie stalo.

(3) Návrh sa podáva písomne. Musí obsahovať najmä meno a priezvisko, akademický titul, deň
a miesto narodenia, sídlo disciplinárne obvineného, popis skutku, ktorý naplňa skutkovú
podstatu disciplinárneho previnenia, označenie najmä aké povinnosti podl‘a Zákona, Statútu
SKSI alebo vnútorných poriadkov SKSI porušil, od6vodnenie ako i návrh na vykonanie dókazov
v disciplinárnom konaní.

(4) Predseda Disciplinárnej komisie najneskór do 15 pracovných dní po doručení návrhu pridelí vec
Disciplinárnernu senátu na prerokovanie.

(5) Návrh zašle Urad v jednom vyhotovení disciplinárne obvinenému, ktorý má právo sa k nemu
vyjadriť v určenej lehote.

(6) Ak senát vo veci, ktorá mu bola pridelená, nezačne konať do jedného mesiaca odo dňa
pridelenia, móže mu predseda Disciplinárnej komisie vec odňať a prideliť mému senátu.

(7) Predstavenstvo SKSI möže na návrh predsedu Disciplinárnej komisie pozastaviť činnosť člena
Disciplinárnej komisie, ktorý si neplní povinnosti a to až do konca jeho volebného obdobia.

(8) Z prerokovania a rozhodnutia vo veci je vylúčený člen senátu, u ktorého možno mať
pochybnosť o nezaujatosti pre jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo ich zástupcom.
Ak sa člen senátu dozvie o skutočnostiach, pre ktoré má byť vylúčený, oznámi to bezodkladne
predsedovi Disciplinárnej komisie.

Článok 5
Práva dísciplinárne obvineného

(1) Disciplinárne obvinený má právo
a) zvoliť si obhajcu,
b) vyjadriť sa k návrhu disciplinárneho konania na začiatku konania, oboznámiť

sa s disciplinárnym spisom a robiť si z neho výpisy,
c) podať námietku zaujatosti voči senátu alebo členovi senátu,
d) zúčastniť sa prerokúvania ved pred disciplinárnym orgánom a vyjadriť sa ku skutkovej

a právnej stránke prerokúvanej veci,
e) odvolať sa proti rozhodnutiu senátu,
f) dať podnet na preskúmanie právoplatnosti rozhodnutia súdom,
g) podať žiadosť o vymazanie záznamu z registra disciplinárnych opatrení.

(2) Disciplinárne obvinený má právo uviesť na svoju obhajobu i okolnosti, o ktorých je inak
povinný zachovávať mlčanlivosť v zmysle zásad Etického kódexu a Zákona.

Článok 6
Disciplinárne opatrenia

(1) Za disciplinárne previnenie možno uložíť členovi SKSI niektoré z týchto disciplinárnych
opatrení:
a) písomné napomenutie,
b) pokutu do výšky 3 000,- Eur,
c) vylúčenie z SKSI.

(2) Za disciplinárne previnenie možno uložiť hosťujúcemu inžinierovi niektoré z týchto
disciplinárnych opatrení:
a) písomné napomenutie,
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b) pokutu do výšky 3 000,- Eur,
c) vyčiarknutie z registra hosťujúcich inžinierov (d‘alej len „register“).

(3) Oznámenie o uložení disciplinárneho opatrenia SKSI oznámi aj regulačnému orgánu
domovského členského štátu, v ktorom je hosťujúci inžinier usadený.

(4) Ak je uložené disciplinárne opatrenie podl‘a ods. 1 písm. c) tohto článku autorizovanému
stavebnému inžinierovi, vyčiarkne sa za zoznamu ASI.

(5) Ak je uložené disciplinárne opatrenie podl‘a ods. 2 písm. c) tohto článku hosťujúcemu
inžinierovi, vyčiarkne sa z registra.

(6) SKSI móže odovzdať vybavenie disciplinárneho previnenia regulačnému orgánu domovského
členského štátu.

Článok 7
Pravidlá ukladania disciplinárnych opatrení

(1) Pri určení druhu disciplinárneho opatrenia a jeho výmery sa prihliadne na závažnosť
disciplinárneho previnenia, najmá na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bob spáchané,
na mieru zavinenia, na pohnútky, ako aj na to, či ide o opakované disciplinárne previnenie.

(2) Za viac disciplinárnych previnenÍ toho istého obvinenia prejednávaných v jednom
disciplinárnom konaní sa uloží len jedno disciplinárne opatrenie, a to podl‘a ustanovenia
vzťahujúceho sa na disciplinárne previnenie najprísnejšie postihnutel‘né. Disciplinárne
opatrenia nemožno kumulovať, ani ukladať podmienečne.

(3) Disciplinárne opatrenia podľa Čl. 6 ods. 1 písm. c) a Čl. 6 ods. 2 písm. c) možno uložiť len
vtedy, ak ide o mimoriadne závažné alebo opakované porušenie Zákona.

(4) Od uloženia disciplinárneho opatrenia možno upustiť, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
a) obvinený svoje konanie ol‘utoval, napomohol k objasneniu disciplinárneho previnenia

a odstránil jeho následky najmá tým, že dobrovol‘ne nahradil spósobenú škodu alebo inú
ujmu, že sa ospravedlnil poškodenému alebo že uviedol veci do póvodného stavu,

b) disciplinárne previnenie bob spol‘ahlivo zistené a už jeho samotné prerokovanie splnilo
výchovný účinok,

c) nejde o opakované discipiinárne previnenie a poškodený netrvá na uložení disciplinárneho
opatrenia.

Článok 8
Evidencia disciplinárnych opatrení

(1) Evidenciu disciplinárnych opatrení vedie Disciplinárna komisia a tvoria súČasť registratúry SKSI.
(2) Evidenciu disciplinárnych opatrení tvorí spis obsahujúci všetky záznamy použité

v disciplinárnom konaní, zápisnice a rozhodnutia disciplinárneho senátu. Spis možno poskytnúť
len štátnym orgánom oprávneným podl‘a zákona a ak ide o hosťujúceho inžiniera, aj komore
alebo mému registračnému orgánu členského štátu.

(3) Právoplatné disciplinárne opatrenie sa poznamená v zozname, resp. v registri a zverejní
sa v komorovej tlači a na webovej stránke SKSI. Zverejnenie obsahuje meno a priezvisko,
tituly, dátum narodenia, skutkovú podstatu a disciplinárne opatrenie.

Článok 9
Disciplinárna komisia

(1) Disciplinárnu právomoc nad členmi SKSI vykonáva Disciplinárna komisia.
(2) Zasadnutia Discipiinárnej komisie zvoláva jej predseda abebo ním poverený člen Disciplinárnej

komisie. Disciplinárna komisia sa schádza za účebom zostavenia disciplinárneho senátu,
rozhodovania o zahladení disciplmnárnych opatrení abebo prerokúvania prípravy
disciplinárneho poriadku a jeho zmien.

(3) Clenov Disciplinárnej komisie volí Valné zhromaždenie na dvojročné obdobie.
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Článok 10
Disciplinárny senát

(1) Disciplinárne previnenia prejednáva a sankcie za ne ukladá senát zostavený Disciplinárnou
kom isiou.

(2) Disciplinárna komisia zostavuje päťčlenný senát do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na začatie
disciplínárneho konania.

(3) Senát tvoria:
a) predseda senátu, ktorým je predseda Disciplinárnej komisie alebo ním určený iný člen

Disciplinárnej komisie,
b) člen senátu, ktorý má vysokoškolské právnické vzdelanie a nie je člen SKSI,
c) člen senátu určený z členov Disciplinárnej komisie,
d) člen senátu určený z členov Autorizačnej komisie; návrh predkladá predseda Autorízačnej

kom ísie,
e) člen senátu určený z radov ostatných autorizovaných stavebných inžinierov.

(4) Disciplinárna komisia určí aj najmenej jedného náhradníka, ak by sa niektorý člen senátu
nemohol zúčastniť prejednávania disciplinárneho previnenia pre neprítomnosť, alebo by bol
vylúčený pre zaujatosť.

(5) Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov senátu.
(6) Na ústnom pojednávaní sa móže zúčastniť predseda SKSI a predseda Autorizačnej komisie.

Na hlasovaní sa zúčastňujú len členovia senátu.

Článok 11
Vylúčenie z disciplinárneho konania

(1) Čienom senátu nesmie byť ten,
a) u koho možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti vo vzťahu k prejednávanej veci alebo

k obvinenému,
b) kto je sám obvinený z disciplinárneho previnenia, alebo bol disciplinárne potrestaný a jeho

potrestanie nie je zahladené,
c) je trestne stíhaný.

(2) Ak takúto prekážku zistí člen senátu, je povinný okamžite o tom upovedomiť predsedu senátu
a ten predsedu Disciplinárnej komisie. Rovnako sa postupuje, ak takúto prekážku namietne
disciplinárne obvinený. V oboch prípadoch sa konanie preruší až do rozhodnutia o námietke,
prípadne výmene vylúčeného člena senátu.

(3) O vylúčení člena zo senátu a jeho nahradení určeným náhradníkom rozhoduje predseda
Disciplinárnej komisie.

Článok 12
Svedkovia

Člen SKSI je povinný na vyzvanie senátu vypovedať ako svedok v disciplinárnom konaní. Má právo
odoprieť výpoved‘, ak je v priamom príbuzenskom vzťahu s obvineným, alebo ak by svojou
výpoved‘ou mohol spósobiť nebezpečenstvo dsciplinárneho alebo trestného stíhania voči sebe,
alebo osobám, ktoré sú mu blízke.

Článok 13
Podnet na začatie disciplinárneho konania

(1) Podnet na začatie disciplinárneho konania voči členovi SKSI alebo hosťujúcemu inžinierovi
m6že dať Etická rada SKSI a ktorákol‘vek fyzická alebo právnická osoba. Z podnetu musí byť
zrejmé, kto je podozrivý z dísciplinárneho previnenia, kedy k disciplinárnemu previneniu došlo,
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o aké disciplinárne previnenie ide, kto podnet podáva a kto je poškodený. Z podnetu musia byť
zrejmé okolnosti, ktoré odóvodňujú začatie disciplinárneho konania. S podnetom treba
predložiť dókazy, alebo aspoň ích presne označiť, ak ich nemožno priiožiť.

(2) Ak je podnet nedostatočný a nemožno jeho nedostatky odstrániť ani dodatočne, predseda
SKSI ho odloží. Urad o odložení podnetu upovedomí toho, kto ho podal aj s uvedením dóvodu
odloženia.

Článok 14
Prerušenie a zastavenie disciplinárneho konania

(1) Senát preruší disciplinárne konanie, ak sa
a) uloží doplníť podanie, uloží získať d6kaz alebo stanovisko mého orgánu,
b) začalo v tej istej veci priestupkové konanie, trestné stíhanie alebo mé súdne konanie, a to

do jeho právoplatného skončenia.
(2) Rozhodnutie o prerušení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise. Disciplmnárne obvinený

sa o ňom upovedomí písomne a ak k prerušeniu disciplinárneho konania došlo na ústnom
pojednávaní za prítomnosti disciplinárne obvineného, upovedomí sa len ústne.

(3) Disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie, ak
a) disciplínárne obvinený zomrel, alebo prestal byť členom SKSI alebo hosťujúcim inžinierom,
b) predseda SKSI vzal návrh späť,
c) odpadol dävod konania,
d) uplynula zákonná lehota, v ktorej možno disciplinárne previnenie postihnúť.

(3) Rozhodnutie o zastavení disciplinárneho konania sa vyznačí v spise a disciplinárne obvinenému
sa doručí jeho písomné vyhotovenie.

Článok 15
Pojednávanie

(1) Disciplinárne pojednávanie vedle predseda senátu za prítomnosti disciplinárne obvineného.
Ak sa disciplinárne obvinený z vážnych d6vodov nemäže na pojednávaní zúčastníť a včas
doručí o tom senátu písomné ospravedlnenie, predseda senátu pojednávanie odročí.

(2) Disciplmnárne pojednávanie sa móže konať aj bez prítomnosti disciplinárne obvineného, ak
sa na ústne pojednávanie nedostaví bez relevantného ospravedlnenia alebo bez dóležitého
d6vodu, alebo súhlasí s tým, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Pojednávanie
je neverejné.

(3) Na záver ústneho pojednávania sa koná porada o rozhodnutí, ktorej sa zúčastní iba senát.
Po porade vyhlási predseda senátu rozhodnutie.

(4) O priebehu ústneho pojednávania sa vyhotovuje zápisnica.

ČIánokl6
Rozhodnutie

(1) Ak d6jde senát po spol‘ahlivom zistení skutkového stavu k záveru, že sa disciplinárne obvinený
dopustil disciplinárneho previnenia uvedeného v návrhu, uzná ho za vinného; inak vynesie
oslobodzujúce rozhodnutie.

(2) Rozhodnutie obsahuje výrok, odóvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku.
(3) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením skutkovej podstaty discíplinárneho previnenia,

rozhodnutie o vine, druh disciplinárneho opatrenia, prípadne rozhodnutie o upustení od jeho
uloženia, rozhodnutie o trovách konania.

(4) V od6vodnení sa uvedú skutočnosti a d6kazy, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie.
(5) Poučenie obsahuje údaj, či sa možno proti rozhodnutiu odvolať, v akej lehote, na ktorý orgán

SKSI a kde možno odvolanie podať.
(6) V rozhodnutí sa uvedú mená členov senátu, číslo rozhodnutia, dátum jeho vydania, meno

a priezvisko, tituly a dátum narodenia obvineného.
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(7) Písomné vyhotovenie rozhodnutia podpisuje predseda senátu.
(8) Rozhodnutie sa doručuje účastníkovi disciplinárneho konania (disciplinárne obvinenému)

a Predstavenstvu SKSI.

Článok 17
Doručovanie

(1) Upovedomenie o podaní návrhu na začatie disciplinárneho konania s výzvou na vyjadrenie,
predvolanie na ústne pojednávanie a rozhodnutie sa doručuje disciplinárne obvinenému
do vlastných rúk poštou, alebo osobne.

(2) Ak disciplinárne obvinený zásielku odmietne prevziať alebo ju nevyzdvihne v úložnej lehote
na pošte, hoci na uvedenej adrese má miesto trvalého pobytu, kanceláriu alebo ateHér, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia alebo deň uplynutia úložnej lehoty, a to aj vtedy, ak
sa obvinený o uložení nedozvedel.

(3) Ak nemožno zistiť deň doručenia napadnutého rozhodnutia, ale obvinený podal odvolanie,
predpokladá sa, že rozhodnutie mu bob doručené.

Článok 18
Opravné prostriedky

(1) Proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu möže podať odvolanie disciplinárne obvinený
a navrhovatel‘. V mene disciplinárneho obvineného m6že podať odvolanie jeho zástupca.

(2) Odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárneho senátu sa podáva Predstavenstvu SKSI do 15 dní
od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi disciplinárneho konania.

(3) Odvolanie má odkladný účinok.
(4) O odvolaní rozhoduje Predstavenstvo SKSI, ktoré m6že napadnuté rozhodnutie Disciplinárneho

senátu zrušiť; prípadne zrušiť a vrátiť na opakované konanie Disciplinárnej komisie; inak ho
potvrdí.

(5) Rozhodnutie Predstavenstva SKSI o odvolaní je konečné a dňom jeho doručenia účastníkovi
konania je právoplatné.

Článok 19
Zrušenie právoplatného rozhodnutia

(1) Právoplatné rozhodnutie Disciplinárneho senátu Predstavenstvo SKSI zruší
a) z vlastného alebo mého podnetu, ak bob vydané v rozpore so Zákonom abebo predpismi

SKSI,
b) ak sa dodatočne dozvie o skutočnosti alebo o d6kazoch, ktoré v konaní neboli známe

a mohli sami o sebe abebo v spojení so skutočnosťami a dökazmi už známymi odóvodniť
mé rozhodnutie.

(2) Zrušenie rozhodnutia z týchto dövodov je neprípustné, ak by malo byt‘ v neprospech
disciplinárne odsúdeného.

Článok 20
Preskúmanie rozhodnutia

(1) Člen SKSI, resp. hosťujúci inžinier, ktorému bob uložené disciplinárne opatrenie, a to pokuta
alebo vylúčenie zo SKSI, resp. vyčiarknutie z Registra m6že požiadať súd o jeho preskúmanie
na základe žaloby účastníka discipbinárneho konania.

(2) Rovnopis žaloby na preskúmanie je povinný autorizovaný stavebný inžinier, resp. hosťujúci
inžinier súčasne doručiť predsedovi SKSI.
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Článok 21
Zahladenie disciplinárneho opatrenia

(1) Uložené disciplinárne opatrenie je možné zahladiť, ak sa disciplinárne odsúdený správa
bezúhonne a nedopustil sa nového disciplinárneho prevlnenia a od jeho uloženia uplynula doba
rninimálne jedného roka.

(2) Ziadosť o zahladenie podáva disciplinárne odsúdený predsedovi Disciplinárnej komisie, ktorý
ju pridelí predsedovi senátu. Proti zamietavému rozhodnutiu m6že disciplinárne odsúdený
podať odvolanie do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia.

(3) O odvolaní rozhoduje Predstavenstvo SKSI, ktoré napadnuté rozhodnutie zruší a návrhu
vyhovie alebo odvolanie zamietne.

(4) Zahladenie uloženého disciplinárneho opatrenia sa zaznamená v registri disciplinárnych
opatrení tak, že sa záznam o uložení z registra vymaže. Rozhodnutie o zahladení
disciplinárneho opatrenia sa založí do spisu člena SKSI, resp. hosťujúceho inžiniera a pozerá na
neho akoby nebol disciplinárne potrestaný.

Článok 22
Náhrada trov konania

(1) Členovi SKSI, resp. hosťujúcemu inžinierovi, ktorý bol uznaný za vinného z disciplinárneho
previnenia, sa uloží povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním disciplinárneho previnenia.

(2) Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou 600,- Eur.
(3) Z d6vodov hodných osobitného zretel‘a možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania

celkom alebo čiastočne upustiť.
(4) Výnosy uhradených trov konania sú príjmom SKSI.

Článok 23
Výkon disciplinárnych opatrení

(1) Disciplinárne opatrenia vykonáva Úrad SKSI.
(2) Nezaplatenú právoplatne uloženú pokutu vymáha Komora súdnou cestou.

Článok 24
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje Sa: Dsciplinárny poriadok Slovenskej komory stavebných inžinierov z 10. júla 2012.

(2) Účinnost‘: Disciplinárny poriadok Slovenskej komory stavebných inžinierov bol zmenený
a doplnený v súlade so zákonom Č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a Statútom SKSI. Tento
Disciplinárny poriadok SKSI nadobúda účinnosť jeho schválením Valným zhromaždením dňa
19. septembra 2020.

V Bratislave, dňa 19. septembra 2020

Vladimír Benko
predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

7


