ŠTATÚT
registra architektonických diel
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 1) (ďalej len „register“).
Register je verejne prístupný.
(2) Register sa vedie len v elektronickej forme; zbierku listín spravuje Úrad Slovenskej komory
architektov (ďalej len „komora“)
Článok 2
Obsah Registra
(1) Register obsahuje architektonické diela2) (ďalej len „dielo“), ktoré ich autori vytvorili v čase svojho
členstva v komore a pred vznikom ich členstva v komore.
(2) Každé dielo je uvedené v registri v jednotnom formáte, ktorý obsahuje:
a) meno a priezvisko s titulmi autora alebo spoluautorov diela,
b) názov diela,
c) umiestnenie diela,
d) zdokumentovanie diela
e) stručný autorský opis diela.
(3) Názvom diela sa rozumie názov, pod ktorým autor dielo vyhotovil, alebo pod ktorým bolo
zverejnené alebo realizované.
(4) Umiestnením diela sa rozumie úradný názov miesta alebo územia v ktorom je dielo umiestnené.
(5) Zdokumentovaním diela sa rozumie prezentácia diela, ktoré je predmetom autorskej ochrany,
fotodokumentácia diela, prípadne dokumentácia potvrdzujúca autorstvo.
(6) Autorským opisom diela sa rozumie stručná charakteristika zameraná na jeho originalitu.
Článok 3
Umiestňovanie diela do registra
(1) Návrh na umiestnenie diela do registra podáva autor, jeho dedič alebo iná oprávnená osoba
(ďalej len „navrhovateľ“). Návrh sa podáva elektronicky cez webové sídlo komory formou webového
formulára v jednotnom formáte podľa čl. 2 ods. 2. Podrobnosti pre zaradenie autorských diel do
registra sú uvedené v Metodickom pokyne, ktorý schvaľuje Predstavenstvo komory.

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

(2) Ak niektorý údaj podľa článku 2 ods. 2 chýba alebo 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 návrh vráti navrhovateľovi
a dielo neumiestni do registra a nezobrazí na webovom sídle komory.
(3) Zapísať dielo do registra a umiestniť ho na webovom sídle komory možno až po schválení
návrhu predstavenstvom.
Článok 4
Úhrada
Výšku úhrady určí predstavenstvo v internom predpise Úhrady za výkony Slovenskej komory
architektov. Úhrada ani jej pomerná časť sa nevracia.
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.
Článok 6
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa Štatút registra architektonických diel schválený uznesením autorizačnej komisie
Slovenskej komory architektov zo dňa 13. mája 2005 v znení uznesenia zo dňa 17. septembra 2008
účinný dňa 1. januára 2006.
(2) Zrušuje sa Štatút registra architektonických diel schválený uznesením Predstavenstva
Slovenskej komory architektov zo dňa 9. septembra 2010 účinný odo dňa 1. októbra 2010.
Článok 7
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Ing. Oľga Miháliková, v.r.
zástupkyňa riaditeľky

Ing. arch. Imrich Pleidel, v.r.
predseda
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