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„Je potrebné zladiť študijné odbory a predmety pre 
štúdium inžinierov, ktorí skončia u nás na komore 

ako autorizovaní.“ 

  

Pripravovaný stavebný zákon definuje nové kategórie inžinierov, špecifikujú sa 
študijné odbory a etalón predmetov na akadémiách. 

Na pôde úradu SKSI rokovali dekani zo všetkých  

technických univerzít z krajiny 

Bratislava 2. októbra – Dekani a zástupcovia štrnástich fakúlt technických univerzít z Bratislavy, 
Žiliny, Košíc a Zvolena sa dnes stretli na pôde Slovenskej komory stavebných inžinierov, aby 
spolu s predstaviteľmi komory prerokovali ďalšiu budúcnosť svojich študentov a následne 
vyštudovaných inžinierov. Ich budúcnosť totiž úzko súvisí s novým stavebným zákonom. 
Hlavným dôvodom stretnutia bolo vydefinovanie kvalifikačných podmienok, ktoré absolventi 
univerzít technického zamerania potrebujú pre svoje uchytenie sa v praxi ako autorizovaní 
inžinieri.  

Nový stavebný zákon otvorí nové kategórie autorizácie. Tie budú podmienené vzdelaním, ktoré 
musia predstavitelia SKSI spolu so zástupcami fakúlt technických univerzít úzko vyšpecifikovať. 
„Nová kategorizácia autorizovaných inžinierov úzko súvisí s fakultami a odbormi, lebo je 
potrebné zladiť študijné odbory a predmety pre štúdium inžinierov, ktorí skončia u nás na 
komore ako autorizovaní,“ vysvetlil počas pracovného stretnutia dekanov fakúlt predseda 
Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko. 

V zákone vzniknú napríklad dve nové kategórie inžinierov, ktorí sa uplatnia v zhotovovacej fáze 
realizácie stavby. Vznikne nová kategória stavebnotechnický dozor a tiež inžinier pre vedenie 
uskutočňovania stavieb. „Naša krajina potrebuje napríklad aj ďalšie nové kategórie - inžiniera 
pre investičnú prípravu a manažment či inžiniera pre krajinné inžinierstvo a plánovanie. Vznikom 
týchto kategórií zabezpečí zákon zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb v našej krajine,“ 
upozornil predseda komory Vladimír Benko. 

Technické univerzity volajú aj po zintenzívnení celoživotného vzdelávania inžinierov. „Cítime 
potrebu spojiť sa s komorou a ďalej periodicky rozvíjať vzdelávanie inžinierov,“ zdôraznila 
prodekanka pre vedu a výskum Stavebnej fakulty  Technickej univerzity v Košiciach Mária 
Kozlovská počas rokovania s ďalšími zástupcami akademických pôd a Slovenskej komory 
stavebných inžinierov. 

Vzdelanie je jednou z nevyhnutných podmienok prístupu k vykonávaniu povolania 
autorizovaného inžiniera. Vydefinované študijné odbory budú slúžiť aj pre uznávanie vzdelania 
inžinierov, ktorí prichádzajú z krajín EÚ a OECD. 

Veľká akreditácia vysokých škôl bude prebiehať na Slovensku od apríla budúceho roku. 

SKSI je stavovskou organizáciou obnovenou v roku 1992 zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch. Združuje vyše 5100 autorizovaných stavebných inžinierov a 800 dobrovoľných členov 
z oblasti stavebníctva (fyzické osoby, právnické osoby). SKSI podporuje práva inžinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske 
záujmy a obhajuje ich stavovskú česť. Dbá o to, aby inžinieri vykonávali svoje povolanie odborne  súlade s jeho etikou 
a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. Okrem autorizácie vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti pre 
energetickú certifikáciu a pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. 
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