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REGIONÁLNE STRETNUTIE INŽINIERSKYCH KOMÔR A ZVÄZOV KRAJÍN V4: 

Susedné krajiny znižujú požiadavky na získanie autorizácie  
Miesto troch rokov už len ročná prax postačuje inžinierom z Poľska a Maďarska, aby mohli legálne 
získať autorizáciu v týchto krajinách Európskej únie. Podľa prehlásenia z  regionálneho rokovania v 
Ostrave považujú  inžinierske komory a zväzy V4 toto skresanie potrebnej praxe za negatívne. 
„Drastické zníženie požiadaviek potrebných pre získanie autorizácie môže spôsobiť odmietanie 
obojstranného rešpektovania kvalifikácie v ostatných štátoch. Predsedovia regionálnych komôr v 
Miskolci a Krakove budú zdieľať túto skutočnosť všetkým predsedom komôr zemí V4,“ prehlásili 
účastníci regionálneho stretnutia, ktoré sa konalo 30. augusta v Ostrave za účasti predstaviteľov 
inžinierskych komôr a zväzov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. 

 „Delegáti zo susedných krajín prejavili na regionálnom rokovaní komôr nesúhlas s takouto zmenou v 
poľskej a maďarskej legislatíve, ročná prax oproti trojročnej sa nedá porovnávať. Pýtam sa, akú 
skúsenosť a z koľkých projektov získa projektant za jeden rok,“ reagoval na diskusiu o zmenách 
legislatívy susedných krajín člen Predstavenstva SKSI Viliam Hrubovčák, ktorý sa zúčastnil na horlivej 
diskusii v Ostrave za slovenskú delegáciu. 

Problematika porovnateľnej kvalifikácie stavebných inžinierov vo všetkých štátoch Európskej únie 
bude pre svoju aktuálnosť aj súčasťou 21. zasadnutia inžinierskych komôr a zväzov Vyšehradskej 
štvorky, ktoré sa bude konať začiatkom októbra v Košiciach. „Odbornú robotu majú robiť odborníci a 
prax v roli odbornosti zohráva veľkú úlohu. Budeme sa otázke znižovania podmienok praxe venovať a 
zastávame názor, že minimálne trojročná prax pre získanie autorizácie zaručuje skúsenosti a kvalitu,“ 
vyjadril sa predseda SKSI Vladimír Benko. 

Súčasťou trojdňového zasadnutia delegácií z krajín V4 v Košiciach, ktoré má pod patronátom 1. 
podpredseda SKSI Ján Petržala, bude aj kľúčová téma honorovania projektových a inžinierskych prác v 
Európskej únii. Stanoveniu minimálnych cien za projekty sa venuje predseda komory Vladimír Benko už od 
roku 2009. Určenie sadzieb a blokovanie šíriacich sa podprahových cien za projekty je podľa neho okrem 
zmien v zákone ďalším faktorom, ktorý pomôže stavebníctvu v našej krajine pozbierať sa z krízy.               red. 

BETONÁRSKE DNI 2014: 

Zachráň vajce betónom 
Vytvoriť taký betónový rámik, ktorý dokáže 
ochrániť vajíčko pred padajúcim závažím čo 
najdlhšie,  je cieľom 1. ročníka súťaže 
„Zachráň vajce betónom“, ktorá sa uskutoční 
v rámci konferencie Betonárske dni 23. 
októbra v Bratislave. Súťaží sa v dvoch 
kategóriách: vláknobetón a vystužený betón. 
Viac informácií nájdete na v pravidlách na 
stránke súťaže. SKSI je generálnym 
sponzorom podujatia.                                       red.      

SECURITY BRATISLAVA 2014: 

Vstupenky nájdete vo svojich mailoch 

V stredu 10. septembra sa v Bratislave začne 19. veľtrh 
zabezpečovacej techniky informačnej bezpečnosti, požiarnej 
ochrany a záchranných systémov Security Bratislava. Komora  sa 
stala odborným garantom tohto najstaršieho špecializovaného 
podujatia v SR, vďaka čomu bola členom SKSI zaslaná čestná 
vstupenka pre dve osoby zadarmo priamo na komorový mail. 
Tešíme sa na vašu účasť.                                                                                                 red. 

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 23. septembra. 
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