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ETICKY KODEX

SKlI
člena Slovenskej komory stavebných inžinierov

Slovenská komora stavebných inžinierov (d‘alej len „SKSI“) sa 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“) vo vedomí spoluzodpovednosti za svet, prírodu a kultúru voči minulým,
súčasným a budúcim generáciám rozhodla ustanoviť tento Etický kódex člena SKSI (d‘alej len „Etický
kódeX“).

Článok 1
Všeobecné zásady

(1) Etický kódex upravuje základné etické normy správania sa povinných a dobrovoľných členov SKSI
(d‘alej len členovia SKSI) pri výkone povolania.

(2) Ciel‘om Etického kódexu je dosiahnuť vysokú úroveň vzájomných vzťahov členov SKSI a ich
vzťahov k ostatnej odbornej, laickej verejnosti a zákazníkom.

(3) Clenovia SKSI sa zaväzujú v súlade so svojím sl‘ubom dodržiavať tento Etický kódex.
Za dodržiavanie kódexu sa zodpovedajú SKSI.

Článok 2
Základné pravidlá etického správania sa člena SKSI pri výkone povolania

(1) Člen SKSI
a) musí svoju činnosť vykonávať na náležitej odbornej úrovni, dósledne a nezávisle,
b) nevstupuje do nepoctivých záväzkov. Prevzatie objednávky ho nezbavuje povinnosti

dodržiavania zásad profesij nej etiky,
c) neprijíma záväzky, ktoré nemóže splniť z d6vodu nedostatočnej kvalilikácie,

technického a personálneho vybavenia, obmedzených časových možností a pod,
d) pri svojej činnosti nezneužíva majetok (materiálové, prístrojové a priestorové

vybavenie, výpočtovú techniku a pod.) alebo prácu mých,
e) zdokonal‘uje svoje odborné vedomosti a uplatňuje nové vedecko — technické poznatky

v praxi a zabezpečuje, prípadne umožňuje odborné vzdelávanie svojim zamestnancom,
f) je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, údajoch a informáciách získaných

v spojitosti s jeho odbornou činnosťou, pokial‘ by mali osobný alebo obchodný
charakter,

g) ctí základné pravidlá pri verejnom obstarávaní prác. Neuvádza pritom nepravdivé údaje,
h) sa vyhýba nekalej súťaži a zatajovaniu údajov potrebných ku konaniu mých orgánov,
i) odmieta všetky formy nátlaku k vydávaniu odborných vyjadrení a stanovísk bez

dökladnej znalosti predmetnej veci,
j) svojou činnosťou nesmie ohroziť dobrú povesť a všeobecné uznávanie profesie ako

celku,
k) je povinný používať autorizačnú pečiatku v súlade s platnými predpismi.

(2) Clen orgánov SKSI nezneužíva svoje postavenie v hospodárskej súťaži.



ČIá nok 3
Zásady správania sa k zákazníkom

(1) Člen SKSI
a) vedie korektné jednanie so zákazníkom, dodržuje zmluvné vzťahy a vychádza za zásad

ochrany záujmov zákazníka,
b) vykonáva objednané práce čestne, včas a na vysokej odbornej úrovni,
c) osobne zodpovedá za prípadné škody vzniknuté pri výkone povolania. Na tento účel

uzatvára poistenie,
d) prijatú objednávku realizuje sám alebo prostredníctvom svojich zamestnancov.

Zabezpečovanie časti prác formou subdodávok realizuje výlučne prostredníctvom
subjektov, ktoré majú na to odborné a profesijné predpoklady.

(2) Rokovania a dojednania so zákazníkom sú spravidla dóverné. Takéto informácie z nich nem6žu
byt‘ poskytnuté tretím osobám, ani použité pri mých prácach bez súhlasu zákazníka.

Článok4
Vzt‘ah členov SKSI navzájom

(1) Člen SKSI nesmie úmyselne poškodiť svojho kolegu, najmä
a) neobjektívnym hodnotením a vyjadrovaním sa k činnosti mého inžiniera,
b) ovplyvňovaním mých osöb vo svoj prospech na úkor kolegu,
c) prevzatím rozpracovanej práce bez súhlasu p6vodného spracovatel‘a, ak takáto práca je jeho

majetkom.
(2) Clen SKSI nesmie vo vzájomnej spolupráci, vypracúvaní odborných posudkov a dobrozdaní

a vo verejných prejavoch diskriminovať mých inžinierov pre ich rasu, národnosť, náboženstvo,
politické presvedčenie, pohlavie a sexuálnu orientáciu, telesné alebo duševné obmedzenia
a rodinný stav.

(3) Clen SKSI sa nesmie vo svojej práci dostať do konfliktu záujmov.
(4) Clen SKSI sa vyvaruje účelovej kritike mého inžiniera alebo jeho konkrétnej práce, ktorej účelom

by bala diskreditácia inžiniera alebo získanie zákazky, na ktorej iný inžinier pracuje alebo
ju pripravuje; tým sa nezamedzuje odborná kritika, ani vypracovanie odborných stanovísk
a posudkov.

(5) Clen SKSI je povinný dodržiavať autorské práva mého člena SKSI.
(6) Clen SKSI je povinný na spracovanej dokumentácii uviesť mená spoluautorov a uviesť časti

dokumentácie, ktoré spracovali.
(7) Clen SKSI m6že zhotovovať odborné posúdenia a odborné recenzie prác mých inžinierov

za podmienky, že ich o tomto vopred upovedomí.

Článok 5
Vzt‘ah SKSI - člen SKSI

(1) Člen SKSI má právo
a) využívať platené neplatené služby, ktoré SKSI poskytuje,
b) na podanie podnetu v spore s mým kolegom na príslušný orgán SKSI,
c) na odbornú pomoc v spore s inou osobou, za predpokladu, že SKSI uznala oprávnenosť

požiadavky člena SKSI.
(2) Clen SKSI má povinnosť najmä poznať všetky dokumenty, upravujúce pravidlá činnosti SKSI

prijaté Valnými zhromaždeniamm SKSI a rmadmť sa týmito dokumentmi.
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(3) SKSI je povinná oboznámiť všetkých členov s dokumentmi upravujúcimi činnosť a vzťahy v SKSI,
ktoré bolí schválené Valným zhromaždením SKSI.

(4) SKSI je povinná rešpektovať právo svojho člena na dóvernosť všetkých údajov o členovi a bez
súhlasu člena SKSI ich nesmie poskytovať tretím osobám. Bez súhlasu člena móže SKSI oznámíť
iba jeho meno, rozsah autorizácie, prerušenie výkonu autorizácie, vyčiarknutie zo zoznamu
a adresu.

(5) SKSI je povinná na podnet člena SKSI zabezpečiť preskúmanie jeho podnetu a zaujať k nemu
jasné stanovisko. V prípade, že z takéhoto podnetu vznikne dóvod na konanie, SKSI je povinná
zahájíť konanie.

(6) Preskúmanie podnetov a vynesenie rozhodnutia vykoná Etická rada, ktorá rozhodne
aj o prípadnom pokračovaní pred Disciplinárnou komisiou.

(7) Pri zistení porušenia predpisov SKSI je povinnosťou SKSI začať proti členovi SKSI disciplinárne
kona n ie.

Článok6
Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje sa: Etický poriadok Slovenskej komory stavebných inžinierov zo dňa 10. júla 2012.

(2) Účínnosť: Etický poriadok Slovenskej komory stavebných inžinierov bol doplnený a zmenený
na Etický kódex člena SKSI v súlade 50 zákonom Č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a Statútom SKSI. Tento
Etický kódex člena SKSI nadobúda účinnosť jeho schválením Valným zhromaždením
dňa 19. septembra 2020.

V Bratislave, dňa 19. septembra 2020

Vladimír Benko
predseda Slovenskej komory stavebných i nži nierov
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