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Vážení kolegovia, vážená elektrotechnická verejnosť, 

z viacerých prameňov sa objavila informácia o vzniku „Komory elektrotechniků ČR“, 
a zarezonovala medzi slovenskými elektrotechnikmi ako svetlo nádeje, že možno nasledovať český 
príklad,  ale aj ako sklamanie z toho, že nás Česi zasa predbehli a konečne vytvorili profesijnú komoru 
s potrebnými kompetenciami, zatiaľ čo slovenská elektrotechnická verejnosť  žije a pracuje bez 
programu, bez jednotiacej myšlienky, bez reprezentácie a bez vplyvu nielen na veci verejné, ale aj na 
veci odborné.  

Z  týchto úvodných konštatovaní – ako  obyčajne – niečo je pravda, niečo polopravda a niečo  
vyfabulované  predstavy. 

Ako to teda v skutočnosti  je,  alebo, ako to vidí Slovenský elektrotechnický zväz – Komora 
elektrotechnikov Slovenska (ďalej len SEZ–KEZ). 

Samotný vznik  „Komory elektrotechniků ČR“ je naozaj  vítaný, pretože je to organizácia, 
ktorá sa prezentuje ako čisto občianske neziskové združenie,  teda združenie odborníkov, ktorí si 
svoju činnosť financujú z členských príspevkov a vzdelávacích aktivít a ako „nezisková organizácia“  
investujú získané prostriedky spätne do chodu organizácie a financovania vzdelávania. Samotný 
názov „Komora“ má naznačiť smerovanie  tohto združenia, ktoré aj deklaruje vysoké ambície ako 
v oblasti vzdelávacej, tak zjednocovacej, či aj  vo vzájomnej kolegiálnej výpomoci.  Chce ísť do boja 
za  záujmy svojej profesie – takto aspoň vyzerá súčasná prezentácia. Geograficky vo svojom začiatku 
združuje nová Komora elektrotechnikov  najmä  z  juhomoravských regiónov.  

V doslova záľahe rôznych elektrotechnických organizácií v oboch krajinách bývalej federácie je 
naozaj ťažko sa orientovať. Najmä v Česku je ich naozaj požehnane, s celoštátnou aj regionálnou 
pôsobnosťou, a s rôznym podielom podnikateľskej zložky, často až 100%. Mnohé z nich deklarujú 
rovnako snahu o zjednotenie  elektrotechnikov a ich reprezentáciu navonok, voči štátu, samospráve, 
verejnosti aj komerčným či iným subjektom.  

Žiaden z nich však (bohužiaľ) nemá žiadnu štátom danú kompetenciu a právomoc, ako to 
štandardná  profesijná  komora má mať a to danú zákonom. To platí aj pre novú „Komoru 
elektrotechniků ČR“. 

Federálne dedičstvo spôsobuje rovnakú situáciu aj na Slovensku – tú všetci dobre poznáme a od 
českej sa slovenská líši menším zmätkom v spolkoch a podnikateľských združeniach, pretože ich je 
podstatne menej a s nižšou odbornou a aj spoločenskou aktivitou ich členov, typickou pre slovenské 
verejné dianie všeobecne.  

SEZ-KES  deklaroval svoj zásadný cieľ na vznik profesijnej komory elektrotechnikov zo zákona 
už vo svojich zakladateľských dokumentoch pred 21 rokmi. SEZ prijal doplnenie názvu o Komoru 
elektrotechnikov Slovenska v roku 2007, aby tento trend  dal jednoznačne najavo aj navonok. SEZ 
resp. SEZ-KES to podložil aj konkrétnymi činmi. Za uplynulý čas bol z iniciatívy  SEZ resp. SEZ-
KES  3x  predložený  do parlamentu návrh zákona o Komore elektrotechnikov Slovenska. Predložený 
zákon bol z programu schôdze NR SR stiahnutý alebo bol neprijatý chýbajúcimi šiestimi hlasmi, aj 
keď bola sľúbená podpora parlamentných klubov, ktoré mali v tom čase väčšinu. V ostatných rokoch 
bol zákon o komore elektrotechnikov aj viac krát prerokovaný s vedúcimi pracovníkmi rôznych 
rezortov, kde sme hľadali podporu. Otázka prijatia komory elektrotechnikov zo zákona je veľmi 
zložitá a náročná otázka, pretože vznik nových komôr zo zákona nie je v súčasnosti v určitých 
spoločenských sférach prijímaný kladne z dôvodu presadzovania profesijnej odbornosti, čo sa ale 
často zamieňa za prejav určitej „neposlušnosti“.  

Z článku o vzniku „Komory elektrotechniků ČR“, v ktorom vzniknutá komora deklaruje 
svoju činnosť je zrejmé, že uvedené činnosti už SEZ–KES vykonáva od svojho začiatku a stále tieto 
činnosti vylepšuje. Toho dôkazom je v novembri t.r. už 39. konferencia elektrotechnikov Slovenska 
v Poprade. Trvalé a pravidelné informovanie o zmenách noriem a informácie o nových normách a to 
na našich konferenciách, na panelových diskusiách na ELO SYS, v nových publikáciách, ktoré 
vydávame (napr. ABC pre získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike), prezentácia najnovších 
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technických riešení. Vytvorením verejne dostupného SEZ-FÓRA a v neposlednom rade možnosť 
pripojiť sa k poberateľom prístupného súboru noriem na portáli SÚTN. SEZ–KES, aj keď nie je zo 
zákona, vyvíja činnosti, ktoré sú v kompetencii štandardných, zákonom založených komôr, aj keď nie 
v úplnej šírke, lebo na to by musela mať kompetencie naozaj zo zákona. Dovolíme si ale tvrdiť, že 
v rozsahu svojej odbornej činnosti a regionálnej a celoštátnej pôsobnosti predstavujeme organizáciu, 
aká by mala byť zákonom vytvorená. Tieto skutočnosti si dovolíme tvrdiť aj z dôvodu, že naši 
členovia sú aj vo vrcholových orgánoch „Slovenskej komory stavebných inžinierov“ (Predstavenstvo, 
 Autorizačná komisia, Dozorná rada ) a vieme, akým spôsobom komora zo zákona pracuje a čo pre 
svojich členov vykonáva.  

Dovolíme si konštatovať, že práve SEZ –KEZ je príklad hodný nasledovania, pretože už 21 
rokov vykonávame činnosti, ktoré v súčasnej dobe iba deklaruje „Komora elektrotechniků ČR“. 
Samozrejme, že vítame iniciatívu spoza Moravy, pretože týmto môžeme získať rovnocenného 
partnera s podobnými cieľmi a aktivitami a neostaneme osamotení v našom úsilí o vytvorenie 
klasickej profesijnej komory elektrotechnikov, to znamená založenej zákonom a s príslušnými 
kompetenciami, ale aj zodpovednosťami . 

Deklarovať činnosť a skutočne ju aj napĺňať sú dve veci, ktoré ukáže až čas. Je treba len dúfať 
že to nie je jeden z ďalších podnikateľských, alebo naopak príliš idealistických počinov určitej 
skupiny elektrotechnikov, ako to bolo často za ostatné dve desaťročia v Českej, ale aj v Slovenskej 
republike.  

Na margo ďalšieho postupu pri vzniku samostatnej „Komory elektrotechnikov Slovenska“ zo 
zákona je potrebné vyzvať všetkých, čo by k tomu mali čo povedať a hlavne tých, ktorí by aj mohli 
urobiť určité kroky týmto smerom, aby sa nám ozvali, aby sme sa opätovne  už úspešne mohli pokúsiť 
o vznik profesijnej elektrotechnickej komory zo zákona. 

Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska 

V zastúpení:  Ing. František Kinčeš, prezident  
Ing. Ladislav Lehocký, viceprezident  

December, 2013 
 


