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V tomto vydaní: 

 Hromadná pripomienka SKSI k 
§ 5 
 Ďakujeme vám za aktívnu 

podporu 

 21. zasadnutie inžinierskych 
komôr a zväzov krajín V4: 
 Slováci, Česi, Maďari a Poliaci 

spojili sily, podporili potrebu 
uzákoniť minimálne  ceny  
projektové práce  

 Inžinieri krajín V4 deklarujú 
potrebu minimálne 3-ročnej 
praxe 

 Tradícia rokovaní inžinierov 
na úrovni krajín V4 má 20 
rokov 

 Ďalšie číslo vyjde 4. novembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HROMADNÁ PRIPOMIENKA SKSI K & 5: 

Ďakujeme vám za aktívnu podporu 
Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste od 2. do 20. októbra osobne podporili  Hromadnú pripomienku 
SKSI k paragrafu 5 návrhu zákona 138/1922 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch. Našu hromadnú pripomienku podporilo k 20. októbru presne 1516 
podporovateľov. „Sme radi, že ministerstvo na základe podanej pripomienky pristúpilo k riešeniu 
kompetencií autorizovaných inžinierov zodpovedne a iniciovalo otvorenie ďalších rokovaní s našou 
komorou. Je to dobrý predpoklad na to, že sa zachovajú dnešné kompetencie autorizovaných 
inžinierov, ktoré nám boli súčasným návrhom novely zákona odobraté. Teší ma, že  našu hromadnú 
pripomienku okrem členov komory podporili aj odborníci zo stavebnej oblasti a široká verejnosť. 
Svedčí to o povedomí ľudí, ktorí si uvedomujú, že autorizovaní stavební inžinieri stavajú bezpečné a 
funkčné prostredie okolo nich. Hromadnú pripomienku a zásadné pripomienky SKSI podporili aj 
dekani fakúlt technických univerzít, ktorých absolventi nachádzajú uplatnenie ako autorizovaní 
inžinieri a my im za to ďakujeme,“ uviedol predseda SKSI Vladimír Benko a dodal, že vďaka 
za podporu hromadnej pripomienky SKSI a zásadných pripomienok patrí aj Asociácii 
zamestnávateľských zväzov a združení SR, Konfederácii odborových zväzov, Združeniu stavebných 
podnikateľov Slovenska či Slovenskej živnostenskej komore a mnohým ďalším organizáciám.  

„Vďaka patrí všetkým, ktorí sa aktívne podieľali  na pripomienkovaní  ostatných paragrafov zákona. 
Pripomienky SKSI prerokovalo a schválilo Predstavenstvo SKSI 17. októbra a nasledujúci deň sme 
ich zverejnili na Portáli právnych predpisov,“ ukončil Benko.   

Na portáli teraz.sk a sme.sk nájdete správu vydanú TASR o hromadnej pripomienke SKSI.         red.   

21. ZASADNUTIE INŽINIERSKYCH KOMÔR A ZVÄZOV KRAJÍN V4: 

Slováci, Česi, Maďari a Poliaci spojili sily, podporili potrebu 
uzákoniť minimálne ceny pre projektové práce  
Inžinierske komory a zväzy krajín Vyšehradskej štvorky (V4) zakladajú pracovnú skupinu, ktorá bude 
presadzovať zavedenie uzákonenia minimálnych honorárov na projektové výkony v krajinách 
Vyšehradskej štvorky a Európskej únie. Rozhodli o tom predstavitelia inžinierskych organizácií zo 
Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska na svojom 21. zasadnutí v dňoch 9. – 11. októbra v Košiciach. 

„Odborníci z každej krajiny V4 budú spoločne pripravovať odborné a právne argumenty, ktorými 
zdôvodnia potrebu uzákonenia minimálnych cien za projektové a architektonické práce. Naša komora 

už dlho upozorňuje na to, že nekvalita projektových prác nie je dôsledkom vzdelania či praxe  
a kvalifikačných predpokladov autorizovaných inžinierov. Problémom sú podprahové ceny za 
projektové práce. Dôsledkom takýchto dumpingových cien je nekvalita, možné havárie či zlyhania 
stavieb často s fatálnymi následkami na ľudských životoch. Za nízku cenu nemôžeme očakávať vysokú 
kvalitu a projektant je nútený ponúknuť tú najnižšiu cenu, pretože práve tá je základným kritériom, 

  Účastníci rokovania delegácií zasadnutia inžinierskych komôr a krajín zväzov V4 zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Poľska.     Foto: SKSI     

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=7693&mrEID=395135
https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=7693&mrEID=395135
https://lt.justice.gov.sk/Document/PrintForm.aspx?instEID=141&matEID=7693&docEID=-1&docFormEID=-1&docTypeEID=22&format=Rtf&rOverviewAction=PreviewAll
http://www.teraz.sk/ekonomika/stavebni-inzinieri-kompetencie/102406-clanok.html


 

Najbližšie podujatia: 

19. vedecko-technická 
konferencia: SANHYGA  2014 
23. – 24. október 2014, Piešťany 

Odborná prednáška: MATERIÁLY 
PRE GEOTECHNICKÉ 
KONŠTRUKCIE Z PRODUKCIE 
SPOLOČNOSTI „MACCAFERRI 
CENTRAL EUROPE“ 
29. október 2014, Banská Bystrica 

Odborné prednášky: „SPOJE 
ODBORNÝCH KONŠTRUKCIÍ“ a 
„DIMENZAČNÝ PROGRAM 
PEIKKO“ 
30. október 2014, Banská Bystrica 

Odborný seminár: TEPELNÉ 
ČERPADLÁ STIEBEL ELTRON 
5. november 2014, Košice 

Konferencia: 41. KONFERENCIA 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA 
5. – 6.  november 2014, Poprad 

22. konferencia: 
HYDROIZOLÁCIE MOSTOV, 
TUNELOV A INÝCH OBJEKTOV 
INŽINIERSKYCH STAVIEB 
5.-7.  november 2014, Podbanské 

XIX. seminár Ivana Poliačka:  
VÝSKUM A TECHNICKÝ ROZVOJ 
V CESTNOM STAVITEĽSTVE 
20.-21.  november 2014, 
Bratislava 
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ktoré rozhoduje či zákazku získa, či nie,“ zdôvodnil predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov 
Vladimír Benko návrh na spoluprácu projektantov krajín V4 v oblasti podpory vzniku honorárových 
poriadkov na trhu projektových prác.  

Podľa zástupcu maďarskej inžinierskej komory Gábora Szőllőssy je dôležité spojiť sily nielen v rámci V4: 
„V oblasti honorárových poriadkov by sme mali postupovať spoločne a to nielen v rámci krajín V4, ale 
aj na vyššej úrovni v rámci Európskej rady inžinierskych komôr ECEC (European Council of Engineers 
Chambers). Návrh kolegov zo Slovenska vytvoriť platformu pre  riešenie problému nízkych cien preto 
podporí aj naša komora.“ 

„Myslím si, že potreba regulovania cien za projektové práce je vo všetkých krajinách. Vieme vytvoriť 
program na vypočítanie minimálnych cien za projektové práce, ale je nutné dostať stanovenie 
minimálnych hraníc cien do zákona,“ povedal na rokovaní delegácií inžinierskych organizácií krajín V4 
predseda Českej komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Pavel Křeček.  

Benko navrhuje uzákoniť honorárové poriadky so stanovením minimálnych cien za projektové práce 
podľa vzoru Nemecka. V roku 2013 sa tam podarilo uzákoniť honorárové poriadky platné bez výnimky 
pre všetkých projektantov, ktorí vykonávajú projektové a inžinierske činnosti na území Nemecka.  

Inžinieri krajín V4 deklarujú potrebu minimálne 3-ročnej praxe 
Inžinierske komory a zväzy Vyšehradskej štvorky sa na rokovaní delegácií počas 21. zasadnutia dohodli 
aj na potrebe minimálne trojročnej odbornej praxe pre začatie výkonu povolania  autorizovaného 
inžiniera v krajinách V4 a EÚ. Dôvodom, prečo sa téma odbornej praxe dostala do rokovania a následne 
aj do deklarácie z tohto zasadnutia, je informácia, že v Poľsku a Maďarsku postačuje miesto troch rokov 

už len ročná prax na získanie autorizácie. Predsedovia inžinierskych organizácií považujú takého 
zníženie podmienok autorizácie za drastické. S ohľadom na dodržanie všetkých nediskriminačných 
podmienok uložených Európskou úniou pri mobilite projektantov do členských krajín navrhol predseda 
SKSI Vladimír Benko riešenie. „Pokiaľ sa v niektorej krajine bude vyžadovať prax jeden rok, tak 
autorizovaný inžinier môže v tej krajine začať pracovať a keď tam bude pracovať tri roky, splnil si vlastne 
požiadavku praxe pre krajinu, ktorá má predpísanú trojročnú prax. Pokiaľ by mal záujem ísť projektovať 
do krajiny s vyžadujúcou trojročnou praxou, povedzme po dvoch rokoch praxe, tak táto krajina má 
právo vyžadovať adaptačné obdobie,“ navrhol Benko. Adaptačné obdobie je doba, počas ktorej 
žiadateľ zo zahraničia vykonáva svoju činnosť pod vedením autorizovanej osoby.                                      red. 

Tradícia rokovaní inžinierov krajín V4 má 20 rokov 
Tento rok oslávili inžinierske organizácie  krajín V4 už 
20. výročie zasadania. Zakladajúcim aj súčasným 
predstaviteľom komôr a zväzov odovzdala naša 
komora medaily pre príležitosti okrúhleho výročia. 
Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnil aj druhý 
prezident SR Rudolf Schuster, ktorý je ako projektant 
čestným členom SKSI. Prvé zasadnutie komôr a 
zväzov V4 sa konalo v roku 1994 v Bratislave.  

Cieľom tradičných zasadnutí inžinierov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska a Maďarska je výmena odborných 
názorov a skúseností a spolupráca za účelom 
zvýšenia kvality projektov a zhotovovania stavieb či 

zlepšenia podmienok v stavebníctve. Každoročné organizovanie zasadnutí inžinierov z krajín V4 otvára 
nové možnosti spolupráce a rozvoja v prospech  stavebníctva krajín V4. 

Organizačným garantom celého podujatia bol 1. podpredseda SKSI Ján Petržala v spolupráci s 
Viliamom Hrubovčákom, členom predstavenstva a pracovníčkami Úradu SKSI.                                      red.                                                                                                              

 

Rokovanie zahraničných delegácií  tlmočili dvaja prekladatelia v maďarskom a poľskom  jazyku.                                                                 Foto: SKSI               

Ďalšie číslo Newslettera SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 4. novembra. 

Medailu pri príležitosti 20. výročia zasadnutí inžinierskych komôr 
a zväzov  V4  dostal aj čestný člen SKSI R.  Schuster     Foto: SKSI               
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