ŠTATÚT
registra architektonických diel
z 11. decembra 2019
v znení zmien zo 14. apríla 2021
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (ďalej len „predstavenstvo“) podľa čl. 26 ods. 1
písm. h) štatútu Slovenskej komory architektov na vykonanie § 24 ods. 2 písm. k) a § 43e zákona
Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení zákona č. 533/2003 Z.z. a zákona č. 136/2010 Z.z. (ďalej len „zákon“) sa uznieslo takto:
Článok 1
Register architektonických diel
(1) Slovenská komora architektov vedie Register architektonických diel
Register je verejne prístupný.

1)

(ďalej len „register“).

(2) Register obsahuje architektonické diela 2) (ďalej len „dielo“), ktoré ich autori vytvorili v čase
svojho členstva v komore a pred vznikom ich členstva v komore.
(3) Register vedie výlučne diela autorov, ktorí sú povinnými členmi Slovenskej komory architektov
v zmysle článku 4 ods. 2 Štatútu Slovenskej komory architektov.
(4) Register sa vedie len v elektronickej forme; zbierku listín spravuje Úrad Slovenskej komory
architektov (ďalej len „komora“).
Článok 2
Obsah Registra
(1) Návrh na zápis diela do registra sa podáva len elektronicky formou webového formulára, ktorý
bude zverejnený na webovom sídle komory.
(2) Každé dielo je uvedené v registri v jednotnom formáte, ktorý obsahuje údaje uvedené
v Prílohe č. 1 tohto štatútu.
Článok 3
Umiestňovanie diela do registra
(1) Návrh na umiestnenie diela do registra podáva autor, jeho dedič alebo iná oprávnená osoba
(ďalej len „navrhovateľ“).
(2) Ak niektorý údaj obsiahnutý v Prílohe č. 1 je neúplný, nečitateľný, nezrozumiteľný alebo
zobrazenie diela nie je vo formáte vhodnom na zobrazenie na webovom sídle komory, úrad vyzve
navrhovateľa, aby nedostatok odstránil v primeranej lehote; inak dielo neumiestni do registra
a nezobrazí na webovom sídle komory.
(3) V prípade, ak dielo spĺňa všetky požiadavky na jeho zapísanie do registra, komora dielo
predbežne zverejní na dobu dvoch (2) mesiacov. Lehota predbežného zverejnenie diela začína plynúť

1)

2)

Register bol zriadený uznesením autorizačnej komisie Slovenskej komory architektov z 13. mája 2005 na vykonanie
§ 24 ods. 1 písm. k) zákona č. 138/1992 Zb.
§5 ods. (1) zákona č. 618/2003 o autorskom práve

deň nasledujúci po dni predbežného zverejnenia diela v registri. Komora o predbežnom zverejnení
diela písomne (elektronicky) vyrozumie navrhovateľa, osobitné rozhodnutie sa nevydáva.
(4) Proti zverejneniu diela v registri je možné podať odôvodnené námietky v lehote podľa bodu
3 tohto článku. Námietky môžu smerovať iba proti
a) autorstvu diela,
b) iným neoprávneným zásahom do autorských práv iných osôb,
c) iným neoprávneným zásahom do práv fyzických a právnických osôb spôsobených
zverejnením diela.
(5) Po podaní námietok komora bezodkladne vyzve navrhovateľa, aby sa vyjadril
k podaným námietkam v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy.
(6) Na neodôvodnené a nepreukázané námietky komora neprihliada. O tejto skutočnosti písomne
(elektronicky) upovedomí toho, kto námietky podal.
(7) Komora zapíše dielo do registra po uplynutí lehoty predbežného zverejnenia, ak neboli
podané námietky podľa bodu 4 tohto článku.
(8) Ak boli podané námietky, komora postúpi námietky s vyjadrením navrhovateľa
na rozhodnutie predstavenstvu komory a dielo nezapíše až do rozhodnutia predstavenstva
o námietkach.
(9)

Predstavenstvo po oboznámení sa s obsahom námietok
a) rozhodne o zverejnení diela v rozsahu pôvodného návrhu a námietky odmietne, ak sú
zjavne neopodstatnené,
b) rozhodne o nezverejnení diela, ak z obsahu predložených listín a skutočností nie je
možné bez pochybností rozhodnúť o podaných námietkach a sporných skutočnostiach.
Zároveň predstavenstvo poučí strany o tom, že spory o autorskom práve a iných
neoprávnených zásahoch sú oprávnené rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej
republiky. Voči takémuto rozhodnutiu Komory nie je prípustné odvolanie.

(10) Po zápise diela do registra vydá komora Osvedčenie o zaradení diela do registra.
(11) Na umiestnenie diela do registra nie je právny nárok.
Článok 4
Úhrada
Výška úhrady za podanie návrhu na zápis diela do registra je upravená v osobitnom predpise
komory.
Článok 5
Zodpovednosť
(1) Komora nezodpovedá za vady diela. Kto je v registri uvedený ako autor diela, považuje sa za
autora, pokiaľ sa nepreukáže opak.
(2) Ak sa dodatočne zistí, že v návrhu na zaradenie diela do registra sú nepravdivé údaje, alebo ak
dodatočne vyjde najavo právna vada diela, predstavenstvo bezodkladne vyradí dielo z registra;
navrhovateľ sa o tom upovedomí.
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Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa Štatút registra architektonických diel schválený uznesením Predstavenstva
Slovenskej komory architektov zo dňa 16. júna 2014 účinný odo dňa 1. júla 2014.
Článok 8
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť od 1. januára 2020. 3

Predseda:
Ing. arch. Iľja Skoček, v.r.

3)

Riaditeľka úradu:
JUDr. Viera Hanuláková, v.r.

Zmena Štatútu Registra architektonických diela zo 14. apríla 2021 nadobúda účinnosť 1. mája 2021.
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Príloha 1:

Metodický pokyn k vyplneniu formuláru na registráciu diela do Registra
architektonických diel
Uveďte:
1. Meno a priezvisko autora, prípadne spoluautorov (povinné)
2.

Názov diela (povinné)

3.

Adresa (štát, okres, mesto, ulica, číslo popisné, číslo súpisné, psč) (povinné)

4.

GPS (šírka, dĺžka) (povinné)

5.

Stručný autorský opis diela (povinné)

6. Portfólio (povinné)
Vložte dokumentáciu k dielu vo formáte 1 PDF, max. 15 MB (napr.: situácia, prezentácia pôdorysu
typického podlažia, rez a pod.)
7.

Rok vzniku návrhu (rozpätie od do) (povinné)

8.

Ralizácia diela na základe súťaže návrhov (povinné)

9.

V prípade, ak bolo dielo realizované, uveďte rok (rozpätie od do). V prípade, ak dielo nebolo
realizované, ponechajte polia prázdne. (povinné)

10. Kontaktný email (povinné)
11. Webové sídlo (nepovinné)
12. Fotografie diela (nepovinné)
13. Ocenenia (nepovinné)
V prípade, ak dielo získalo ocenenia za architektúru na národnej úrovni, o ktorom rozhodovala
nezávislá medzinárodná odborná porota, alebo je laureátom ocenenia v oblasti stavebníctva na národnej
úrovni, o ktorom rozhodovala nezávislá odborná porota, uveďte o aké ide (napr.: CE ZA AR, Cena
Dušana Jurkoviča, Česká cena za architekturu, EU Mies Van der Rohe, Europa Nostra, Wienenberher
Brick Award, Worls Monuments Fund/ Knoll Modernism Prize a pod.)
14. Ohlasy v publikáciách (nepovinné)
V prípade, ak bolo dielo recenzované v domácich periodických a neperiodických printových
publikáciách alebo na domácich a zahraničných webových portáloch, uveďte o aké ide (napr.: časopis
ARCH, Ročenka slovenskej architektúry, ERA21, Architect+, Ročenka české architektury,
archdaily.com, dezeen.com a pod.)
15. Či bolo architektonické dielo realizované verejným investorom (áno/nie)
16. Či sa nachádza architektonické dielo na exponovanom mieste (áno/nie)
17. Či má architektonické dielo závažnú spoločenskú funkciu (áno/nie)
18. Kľúčové slová (tagy) (nepovinné)
Uveďte akékoľvek identifikátory, na základe ktorých bude jednoduchšie dielo vyhľadať napr.:
- podľa typológie/ funkcie: plaváreň, park, horská chata, byt a pod.;
- na základe stupňa realizácie diela napr.: ideový návrh, štúdia, projekt a pod.;
- podľa materiality: drevo, oceľ, biela, štuka a pod.;
- podľa názvu ateliéru;
- iné (napr.: funkcionalizmus, brutalizmus, konverzia, obnova, rekonštrukcia, adaptácia a pod.)
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