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SKSI  - Slovenská komora stavebných inžinierov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samosprávna stavovská právnická osoba zriadená zákonom č.138/1992 Zb. 

 Združuje autorizovaných stavebných inžinierov ( projektantov ) a dobrovoľných 

členov 

 Dbá o rast odbornosti ASI a podporuje ich odborné vzdelávanie 

 Sídlo komory : Bratislava, Mýtna 29 

 Sídla regionálnych združení :  Bratislava, Košice, Trnava, Žilina, Banská Bystrica 

 Komora vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti uchádzačov na výkon  SV,  SD  

a EHB 
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Prečo je dôležitá snaha o celoživotné vzdelávanie projektantov  (?) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Spôsob realizácie a následného užívania stavby a jej prevádzky začína  zhotovením 
projektovej dokumentácie stavby projektantom  

 

 Každá stavba  musí  plniť  tzv. „základné požiadavky na stavby“  
 ( Nariadenie EPaR č.305/2011 ) 
 

1) Mechanická odolnosť a stabilita  
2) Bezpečnosť v prípade požiaru 
3) Hygiena , zdravie a životné prostredie  
4) Bezpečnosť a prístupnosť pri používaní 
5) Ochrana proti hluku 
6) Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla 
7) Trvalo udržateľné využívanie zdrojov 
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Energetická hospodárnosť a udržiavanie tepla 

Stavby a ich vykurovanie, chladenie, osvetlenie a ventilácia musia byť 
navrhnuté a zhotovené tak, aby množstvo energie, ktoré vyžadujú pri ich 
používaní bolo nízke, ak sa zohľadnia obyvatelia a klimatické podmienky 
miesta. Stavby musia byť taktiež energeticky úsporné a musia v priebehu 
zhotovovania a demolácie spotrebúvať čo najmenšie množstvo energie. 

 
Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov 

Stavby musia byť navrhnuté, zhotovené a zdemolované tak, aby bolo 
využívanie prírodných zdrojov trvalo udržateľné a aby sa zabezpečilo najmä : 

a) opakované použitie alebo recyklovateľnosť stavieb, ich materiálov  a 
častí po demolácii 

b) trvanlivosť stavieb 

c) používanie ekologických surovín a druhotných materiálov v stavbách 

 

 



ECO & ENERGY INNOVATION 
Celoštátny vzdelávací projekt  

Košice, 19. február 2019 

 Očakávania  vlastníkov a užívateľov stavieb 
 
 Požiadavky spoločnosti na zabezpečenie  energetickej hospodárnosti a 

environmentálnej udržateľnosti  stavieb  

To všetko , a ešte množstvo ďalších , sú požiadavky, ktorých plnenie  na 

vyhovujúcej kvalitatívnej úrovni  sa očakáva od  projektantov stavieb 
 

CELOŽIVOTNÉ  VZDELÁVANIE  PROJEKTANTOV 
 

SKSI  podporuje vzdelávanie svojich členov , ale aj ostatných záujemcov  o 

získanie  potrebných  informácií a schopností  pre plnenie  náročných 

požiadaviek  na zhotovovanie návrhov  stavieb 
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Celoštátny vzdelávací projekt  „ECO & ENERGY INNOVATION“   
 
 

 patrí medzi ďalšie vzdelávacie projekty,  ktorého partnerom je SKSI 
 
 

  Cieľ  projektu :  podpora a rozširovanie vedomostných informácií potrebných 

 pre výkon činnosti projektantov a iných účastníkov podieľajúcich 

sa na príprave , realizácii a užívaní  stavieb 
 

 Národný energetický klaster ( NEK )  : partner projektu, ktorý prevzal  garanciu za 
obsahovú náplň  vzdelávacieho projektu 

 
 
 Slovenská inovačná a energetická agentúra ( SIEA ) :  odborný garant vzdelávacieho 

projektu 
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Celoštátny vzdelávací projekt  „ECO & ENERGY INNOVATION“   
 

 
 

 Priebeh  projektu :  - semináre ( workshopy ) organizované v sídlach RZ SKSI 

- medzinárodná konferencia ENERGOFUTURA 2019 

- Publikačná a študijná činnosť prostredníctvom  portálu NEK 

  

 

 prvá séria seminárov (workshop) je plánovaná v nasledujúcich miestach a termínoch : 
 

• 19.2.2019  Košice 
• 27.2.2019  Banská Bystrica 
• 06.3.2019  Trnava 
• 10.4.2019  Bratislava 
• 17.4.2019  Žilina 
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Ďalšie aktivity SKSI : 
 

 V oblasti vzdelávania  SKSI sama organizuje alebo sa podieľa na viacerých 
vzdelávacích odborných podujatiach - informácie o súčasných aktivitách 
nájdete na webovej stránke SKSI :  www.sksi.sk 
 

 Účasť  pri tvorbe a pripomienkovanie znenia nového stavebného zákona 
 

Súčasný zákon č.50/1976 Zb. ( Stavebný zákon ) sa plánuje nahradiť novým 
Zákonom o územnom plánovaní a Zákonom o Výstavbe 

 
Hlavné ciele návrhu Zákona o výstavbe : 
 
o zabezpečiť vyššiu kvalitu rozhodujúcich procesov prípravy a realizácie 

stavieb 
 
o čiastočne vrátiť výkon štátnej správy ( činnosť stavebných úradov ) zo 

samosprávy späť na  štát 
 
o skrátiť celkovú dĺžku povoľovacích procesov na získanie povolenia pre 

možnosť výstavby 

http://www.sksi.sk/
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Vybrané informácie z návrhu Zákona o výstavbe : 
 

§ 28 
Vyhradené činnosti vo výstavbe 

 
 

2) Vyhradenými činnosťami vo výstavbe sú 
a) projektová činnosť, 
b) stavebný dozor, 
c) vedenie stavieb a 
d) vybrané geodetické a kartografické činnosti. 

 
3) Projektovou činnosťou  je súbor odborných činností potrebných na 

vypracovanie projektovej dokumentácie. 
 

4) Stavebným dozorom je kontrola stavebných prác a spôsobu a postupu 
zhotovovania stavby, zmeny stavby a odstraňovania stavby. 
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§ 6 
Dokumentácia stavby 

1) Dokumentáciou stavby sa rozumie projektová dokumentácia, realizačná 
dokumentácia a prevádzková dokumentácia. 

 
 

§ 7 
Projektová dokumentácia 

1) Stupňami projektovej dokumentácie sú stavebný zámer, projekt stavby a 
vykonávací projekt.  

 
2) Stavebný zámer je základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-

architektonického a základného stavebného riešenia navrhovanej stavby a jej 
umiestnenia do prostredia; je úvodným dokumentom prípravy výstavby 
určeným na jeho prerokovanie a podkladom na rozhodovanie stavebných 
úradov a na vydávanie stavebných súhlasov.  
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3) Projekt stavby je podrobné textové a grafické vyjadrenie architektonického 
a stavebnotechnického riešenia stavby podľa stavebného zámeru 
a podmienok rozhodnutia stavebného úradu; po overení je podkladom na 
uskutočňovanie stavebných prác alebo na vypracovanie vykonávacieho 
projektu.  

 
4)  Vykonávací projekt  je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby 

určeným na uskutočňovanie stavebných prác.  

§ 9 

Prevádzková dokumentácia 

(1) Prevádzkovou dokumentáciou je súbor dokumentov o prevádzke stavby, najmä 

o uskutočnených stavebných prácach potrebných na udržanie funkčného 

stavebnotechnického stavu a prevádzkových parametrov stavby počas jej 

životnosti (ďalej len „údržba stavby“).  
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(2) Prevádzkou stavby sa rozumie komplexné fungovanie stavby v súlade so 
základnými požiadavkami na stavby a s jej projektovanou funkciou alebo účelom, najmä 
spôsobilosť a funkčnosť prvkov stavebnej konštrukcie na predpokladané činnosti, funkčné 
pripojenie na inžinierske siete, prevádzka vyhradených technických zariadení a 
technických systémov vykurovania, prípravy teplej vody, vetrania, chladenia a osvetlenia 
budovy na zabezpečenie vnútorného prostredia budovy (ďalej len „technický systém 
budovy“), ako aj fungovanie určeného technologického alebo výrobného vybavenia 
stavby.  

§ 12 

Všeobecné povinnosti vo výstavbe 

 
(3) Stavba musí byť navrhnutá, naprojektovaná a zhotovená tak, aby po celý čas prevádzky 

zodpovedala základným požiadavkám na stavby a všeobecným technickým požiadavkám 
na výstavbu a bola ako celok a vo svojich častiach zhotovená zo stavebných výrobkov 
vhodných na zamýšľané použitie a ak ide o budovu, aby spĺňala aj minimálne požiadavky 
na energetickú hospodárnosť budov 3) a požiadavky na ochranu pred ionizujúcim 
žiarením z podložia. 

 
 
3) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 300/2012 Z.z. 
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SKSI – líder projektu ingREeS 
 

Projekt ingREeS svojím zameraním, prioritami a plánovanými aktivitami nadviazal 
na európsku Iniciatívu Build Up Skills (BUS). Pôsobnosť cestovnej mapy (Roadmap) 
prijatej v roku 2013 v rámci I. piliera projektov BUS Slovakia a BUS Czech 
Republic zameraných na rozvoj zručností a znalostí pracovníkov na stavbách v 
Slovenskej a Českej republike je projektom ingREeS rozšírená na stavebných 
odborníkov strednej a vyššej riadiacej úrovne.  
 
Táto cestovná mapa – pracovný plán – stanovila kľúčové opatrenia pre vytvorenie 
národných kvalifikačných rámcov a vzdelávacieho a školiaceho systému, ako aj 
ďalšie opatrenia k zaisteniu rozvoja zručností potrebných v oblasti energetickej 
efektívnosti v stavebníctve s cieľom naplnenia energetických cieľov EÚ do roku 
2020. 
 
V nadväznosti na túto stratégiu by sme aj na Slovensku mali navrhovať, stavať, 
rekonštruovať a posudzovať budovy, ktoré budú spĺňať požiadavky takmer nulovej 
spotreby energie. Budovy, ktoré užívajú a vlastnia orgány verejnej moci musia od 
31.12.2018 splniť požiadavky na úroveň A0 a následne pre všetky nové budovy je 
táto požiadavka záväzná k 31.12.2020. 

http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://www.buildupskills.eu/
http://slovakia.buildupskills.eu/
http://slovakia.buildupskills.eu/
http://slovakia.buildupskills.eu/
http://www.build-up.cz/
http://www.build-up.cz/
http://www.build-up.cz/
http://www.build-up.cz/
http://www.build-up.cz/
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SKSI – líder projektu ingREeS 
 

Cieľová skupina projektu 
 
 

Hlavnou cieľovou skupinou projektu a pripravovaných vzdelávacích programov sú 
odborníci stavebného sektora na strednej a vyššej riadiacej úrovni v 5 profesiách, 
podľa cestovnej mapy kľúčových pre dosiahnutie energetických cieľov do roku 
2020: 
 
• Architekti a Projektanti 
• Stavbyvedúci 
• Osoby vykonávajúce stavebný dozor 
• Odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu budov 
• Konzultanti udržateľnosti budov 
 



               ČO PROJEKT PRINIESOL? 
 

TENTO PROJEKT ZÍSKAL FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE VÝSKUM A 

INOVÁCIE  HORIZONT 2020 NA ZÁKLADE DOHODY O GRANTE Č. 649925 - INGREES 



TENTO PROJEKT ZÍSKAL FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE VÝSKUM A 

INOVÁCIE  HORIZONT 2020 NA ZÁKLADE DOHODY O GRANTE Č. 649925 - INGREES 

PREPOJENIE KNOW-HOW 3 KRAJÍN 
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RÝCHLA IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU 

 

• Financovanie z EÚ urýchlilo implementáciu projektu na SR, v ČR, v AT 

• Program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020 

• Začiatok projektu – 15. marec 2015 
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SPOLOČENSKÉ VÝZVY 

• Energetika   Boj proti zmene klímy 

• Životné prostredie  Efektívne využívanie zdrojov a 
    surovín... 
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SYSTÉM VZDELÁVANIA 
• Výcvik odborníkov na strednej a vyššej riadiacej úrovni 
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Možnosť zúčastniť sa školenia 

• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
   

FYZICKY 

VIDEO PREPOJENIE 
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Audiovizuálne prepojenie s regiónmi 

• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
   

Záujemca 
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• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
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PRAKTICKÉ UKÁŽKY 
• Bratislava – 16.10.2017 – špecializovaná prednáška 

• Viedeň – 9.11.2017 -pasívne a nízkoenergetické domy – deň otvorených dverí 

 



TENTO PROJEKT ZÍSKAL FINANČNÉ PROSTRIEDKY Z PROGRAMU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE VÝSKUM A 

INOVÁCIE  HORIZONT 2020 NA ZÁKLADE DOHODY O GRANTE Č. 649925 - INGREES 

• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
   

Špecializovaná prednáška Bratislava  
16.10.2017  
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• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
   

Viedeň 9.11.2017 
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• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

• Video prepojenie
   

Viedeň 9.11.2017 
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UPLATNITEĽNOSŤ CERTIFIKÁTU 

• Fyzicky 
  

• Video prepojenie
   

  

• Pre autorizačné skúšky 

• Skúška odbornej spôsobilosti 

ÚČASŤ NA ŠKOLENÍ 

ONLINE VZDELÁVANIE 

SKÚŠKA 
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 Ing. Ján Petržala 
1.podpredseda SKSI 

Slovenská komora stavebných inžinierov 

Mýtna 29, 810 05 BRATISLAVA 

w w w . s k s i . s k 

Ď a k u j e m z a p o z o r n o s ť 


