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Zápis a uznesenia 
 

z ČLENSKEJ SCHÔDZE  
Regionálneho združenia SKSI Bratislava 

 
konanej dňa 9. marca 2016 o 15:00 hod 

 v Aule Dionýza Ilkoviča v budove STU na Mýtnej ulici č. 36 v Bratislave 
 
 
 
Prítomní: 71 (podľa prezenčnej listiny) 
z toho: 
Autorizovaní stavební inžinieri: 57   
Dobrovoľní členovia – fyzické osoby: 8    
Dobrovoľní členovia – právnické osoby: 6    
Splnomocnenia: 89   
Oprávnených hlasov: 160, čo predstavuje 9,3 % z celkového počtu 1.732 členov Regionálneho 
zdruţenia SKSI Bratislava 
 
Pracovné predsedníctvo: 
Ing. Anton Vyskoč – predseda Výboru Regionálneho zdruţenia SKSI Bratislava 
Ing. František Kinčeš – člen Predstavenstva SKSI, podpredseda Výboru RZ SKSI BA 
 
Hostia:  
prof. Dipl. - Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI 
prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - predseda SKSI v rokoch 2003 – 2012 
prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. – dekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave 
 
Program Členskej schôdze RZ SKSI Bratislava 
1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti Členskej schôdze 
2. Vystúpenie hostí 
3. Schválenie programu Členskej schôdze 
4. Voľba pracovných komisií (zapisovateľov a overovateľov, voľba mandátovej volebnej a 

návrhovej komisie) 
5. Správa o činnosti Regionálneho zdruţenia SKSI Bratislava 
6. Správa o hospodárení Regionálneho zdruţenia SKSI Bratislava 
7. Návrh úpravy rozpočtu RZ SKSI Bratislava za rok 2016 a návrh rozpočtu RZ na roky 2017 a 

2018 
8. Diskusia k bodom 2 aţ 7 
9. Správa mandátovej komisie 
10. Voľba Výboru RZ Bratislava pre obdobie 2016 – 2017 
11. Návrh kandidátov do volených orgánov komory pre Valné zhromaţdenie 2016 a vystúpenie 

kandidátov navrhovaných na funkciu predsedu SKSI 
12. Diskusia 
13. Správa volebnej komisie 
14. Návrh a prijatie uznesení 
15. Ukončenie rokovania Členskej schôdze 
 
 
Bod 1: Otvorenie, kontrola unášania schopnosti Členskej schôdze 
Ing. Vyskoč privítal prítomných a otvoril Členskú schôdzu (ČS) regionálneho zdruţenia Slovenskej 
komory stavebných inţinierov (ďalej RZ SKSI) Bratislava dňa 9. 3. 2016 o 15:00 hod. Nakoľko 
schôdza nebola po otvorení uznášaniaschopná, predsedajúci schôdzu v zmysle Štatútu RZ SKSI 
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BA (článok 5, odsek 5) prerušil a znova  ju otvoril o 15:30 hod po ukončení prezentácie všetkých 
prítomných. 
 
 
Bod 2: Vystúpenie hostí 
Členská schôdza pokračovala vystúpením a príhovormi pozvaných hostí. 
Prof. Unčík pozdravil všetkých prítomných, poďakoval za pozvanie, informoval o význame 
stavbárskej profesie a o zapájaní sa absolventov stavebnej fakulty do praxe, ako aj o dlhoročnej 
úzkej spolupráci stavebnej fakulty s SKSI.   
 
Prof. Majdúch pozdravil prítomných, poďakoval za pozvanie a vo svojom príspevku zaspomínal na 
svoje pôsobenie na Komore počas jeho vedenia na poste predsedu v rokoch 2003 aţ 2012. Je 
presvedčený o potrebe zapojiť do diania v SKSI aj členov mladších ročníkov. 
 
Prof. Benko privítal a pozdravil všetkých prítomných, vyjadril sa k nasledovným témam:  
- príprava nového stavebného zákona - prioritou Komory je schválenie vyhotovovania príslušných 
stupňov projektovej dokumentácie oprávnenými osobami; predseda vyjadril presvedčenie, ţe 
nový stavebný zákon bude schválený v súlade s poţiadavkami SKSI, ktoré sa nám doteraz 
podarilo presadiť  
- pripravovaná novela Zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inţinieroch. 
- moţnosť tzv. prerušenia členstva v Komore pre tých autorizovaných inţinierov, ktorí aktívne  
nevykonávajú svoje povolanie formou podania ţiadosti o vyčiarknutie zo Zoznamu autorizovaných 
inţinierov a súčasne podanie prihlášky za dobrovoľného člena 
- vzdelávanie a celoţivotné vzdelávanie, prepojenie regionálnych kancelárií s moţnosťou 
nahrávať odborné prednášky  
- SKSI bude vzdelávať odborníkov v stavebníctve v oblasti energetickej efektívnosti cez EÚ 
program IngREeS; kaţdý program vzdelávania odborníkov v stavebnej oblasti na Slovensku aj 
v Čechách  bude ukončený skúškou a získaním certifikátu. 
- treba zlepšiť medializáciu Komory, inţinieri by mali výsledky svojej práce prezentovať 
sebavedomo a budovať pozitívny obraz svojej profesie, v médiách chýbajú správy, ktoré hovoria 
o ich kvalitnej práci 
- SKSI bola organizátorom konferencie Stavebné úrady, ktorá sa konala 11. aţ 13. novembra 
2015 v zámockom hoteli The Grand Vígľaš, záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 
- predseda ďalej informoval o vytvorení databázy SKSI autorizovaných inţinierov a odborne 
spôsobilých osôb (stavbyvedúcich a stavebných dozorov) – na jej príprave niekoľko mesiacov 
pracovali a naďalej pracujú zamestnanci Úradu, vedenie SKSI a externá firma; nová databáza je 
prispôsobená potrebám bezpečnosti a aktuálnosti údajov, má zníţiť byrokraciu a umoţniť 
prepojenie s pripravovaným elektronickým stavebným konaním. 
- výber nového poistného makléra – predseda informoval, ţe na tieto účely zriadenou výberovou 
komisiou bol na nasledujúce poistné obdobie od 1. apríla 2016 do 31. marca 2017 pre 
zabezpečenie poistenia členov SKSI cez rámcovú zmluvu SKSI vybraný nový POISTNÝ MAKLÉR - 
spoločnosť Respect Slovakia s.r.o.; všetky potrebné informácie o výhodnom poistení cez komoru 
budú dostupné v členskej zóne na webovej stránke SKSI 
 
 
Bod 3: Schválenie programu Členskej schôdze 
Slova sa ujal predseda Výboru RZ SKSI BA Ing. Vyskoč, privítal všetkých zúčastnených a vyzval 
na prípadné doplnenie programu Členskej chôdze. Keďţe nepadol ţiadny návrh na doplnenie 
programu, Ing. Vyskoč dal hlasovať o schválení programu Členskej schôdze. 
 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0     

Program Členskej schôdze bol schválený.  

http://www.sksi.sk/buxus/generate_page.php?page_id=223&follow_page=92
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Bod 4: Voľba do pracovných komisií (zapisovateľov a overovateľov, voľba  
            mandátovej volebnej a návrhovej komisie) 
Ing. Vyskoč predniesol návrh na zloţenie pracovných komisií, na zapisovateľa a overovateľa 
zápisu. 
 
Zapisovateľ, overovateľ zápisu 
Vyhotovením zápisu bol poverený člen Výboru RZ SKSI BA Ing. Andrej Marcík a organizačná 
pracovníčka RZ SKSI Bratislava Ing. Ingrid Mokošová.  
Za overovateľov zápisu boli navrhnutí Ing. Peter Gemeran a Ing. Miloš Kedrovič. 
 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Zapisovateľ a overovatelia zápisu Členskej schôdze boli schválení. 
 
Mandátová komisia 
Výbor RZ SKSI navrhol členov mandátovej komisie v zloţení: 
Ing. Branislav Čamek, doc. Michal Boţik, Ing. Ondrej Sova 
 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Mandátová komisia Členskej schôdze bola schválená. 
 
Volebná komisia 
Výbor RZ SKSI navrhol členov volebnej komisie v zloţení: 
Ing. Vladimír Hanzel, prof. Zuzana Sternová, Ing. Ján Tomko 
 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Volebná komisia Členskej schôdze bola schválená. 
 
Návrhová komisia 
Výbor RZ SKSI navrhol členov návrhovej komisie v zloţení: 
doc. Štefan Gramblička, Ing. Martin Hoťka, prof. Peter Turček 
 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Návrhová komisia Členskej schôdze bola schválená. 
 
 

 
Bod 5: Správa o činnosti Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
Správu o činnosti Regionálneho zdruţenia SKSI BA predniesol predseda Výboru RZ BA Ing. Anton 
Vyskoč (príloha). 
 

Počet členov RZ SKSI Bratislava ku dňu 9. 3. 2016 je nasledovný: 

Členovia 
SKSI       BA zahraničie 

BA + 
zahraničie 

autorizovaní stavební inţinieri (ASI): 1 356 66 1 422 

dobrovoľní členovia – fyzické osoby (DČ-FO):   119 3 122 

dobrovoľní členovia – právnické osoby (DČ-PO): 185 3 188 

spolu členovia Komory z BA + zahraničie: 1 660 72 1 732 

 
Bratislavský región je najpočetnejším regiónom Komory a predstavuje 30,3 % z  celkového počtu 
členov Komory.  
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Výbor RZ SKSI BA pracoval v tomto volebnom období v zložení:  
Dopravné stavby, mestské inţinierstvo a územné plánovanie: Ing. Otto Tokár, Ing. Ján Tomko 
Elektrotechnické zariadenia: Ing. František Kinčeš, Ing. Karol Kolada, Ing. Ladislav Lehocký  
Pozemné stavby a architektúra: Ing. Andrej Marcík, prof. Anton Puškár, prof. Zuzana Sternová  
Statika stavieb: doc. Štefan Gramblička, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Anton Vyskoč 
Technologické vybavenie stavieb: Ing. Peter Hluch, Ing. Daniel Tarča 
Technické vybavenie stavieb: Ing. Norbert Jókay, Ing. Luboš Kocka  
Vedenie uskutočňovania stavieb: doc. Michal Boţík 
Vodohospodárske stavby: Ing. Peter Gemeran 
 
Predsedami krajských odborných sekcií za Bratislavu sú členovia súčasného Výboru:  
Ing. Tomko (DSMIÚP), Ing. Kinčeš (EZ), Ing. Marcík (PSA), doc. Gramblička (STA), Ing. Hluch 
(TchVS), Ing. Kocka (TVS), doc. Boţík (VUS), Ing. Gemeran (VS). 
Ing. Gemeran a Ing. Tomko boli zvolení za predsedov celoslovenských odborných sekcií.  
 
Zasadnutie Výboru je vzhľadom k zastúpeniu súčasne aj zasadnutím odborných sekcií. V roku 
2014 zasadal Výbor v súčasnom zloţení 5x, v roku 2015 5x, tento rok zatiaľ 1x.  
 
Ing. Vyskoč ďalej oznámil, ţe činnosť RZ SKSI BA je zhrnutá v jednotlivých zápisniciach z 
rokovaní Výboru RZ Bratislava, všetky zápisnice sú zverejnené na našej webovej stránke 
www.sksi.sk. 
 
Regionálna kancelária vybavuje agendu súvisiacu s členskou základňou SKSI, organizuje odborné 

semináre a najmä odborné skúšky, ktoré sa v rokoch 2014 a 2015 konali nasledovne: 

Autorizačné skúšky – 4 x (229 uchádzačov) 

Skúšky SV/SD – 4 x (210 uchádzačov) 

Skúšky EHB – 1 x (9 uchádzačov) 

Cez Regionálnu kanceláriu SKSI Bratislava týmto prejde odbornými skúškami najväčší počet 

uchádzačov zo všetkých RZ SKSI. 

 
 
 
Bod 6: Správa o hospodárení Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
Ing. Vyskoč predniesol správu o hospodárení RZ SKSI Bratislava (príloha). 
 
 
 
Bod 7: Návrh rozpočtu RZ SKSI BA na rok 2014 a návrh rozpočtu RZ na roky 2015 a  
            2016 
Návrh rozpočtu predniesol Ing. Vyskoč (príloha). 
 
 
 
Bod 8: Diskusia k bodom 2 až 7 
So svojimi diskusnými príspevkami vystúpili: 
 

- Ing. Vasiľ Deďo - navrhuje vrátiť sa k platbe 33 Eur ročne pre dôchodcov, ako je beţné pri 
iných zľavnených poplatkoch 
 

- doc. Štefan Gramblička - zmena štatútu RZ o zasielaní pozvánok na členskú schôdzum navrhuje 
zasielanie pozvánok elektronicky, teda e-mailom 
 

- Ing. Kinčeš - RZ SKSI BA ţiada, aby SKSI vyzvala politické strany, ktoré vytvoria vládu SR aby 
zahrnuli do vládneho programu našu poţiadavku prijať okamţite novelu terajšieho Stavebného 

http://www.sksi.sk/
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zákona č. 50/1976 Zb. vo vzťahu k bezpečnosti stavieb a vypracovania realizačných projektov 
autorizovaným inţiniermi. Prijatie nového Stavebného zákona najneskôr do konca roku 2017. 
 
- Ing. František Kinčeš - ţiada, aby SKSI uverejnila na webovej stránke právnu informáciu 
o dopadoch a dôsledkoch autorizácie v SKSI vo vzťahu k sociálnej poisťovni a z toho 
vyplývajúcich daňových povinností a to v minimálnom rozsahu. 
 
- Ing. Ladislav Komlóssy - za hosťovanie českého projektanta zaplatí dotyčný z Čiech cca 170 Eur 
za jednorazovú účasť. Tým vlastne nie je záujem dať prácu projektantovi zo Slovenska. A keď 
len za „opečiatkovanie“ za napr. 200 Eur. Tá horná suma vlastne limituje cenu. Treba zvýšiť sumu 
za hosťovanie. 
 
- Ing. Pavel Kučera - rozdeliť platenie členského 100 Eur a poplatku 25 Eur za prístup k STN. 
Poplatok 25 Eur platiť len na báze dobrovoľnosti. 
 
- doc. Milan Nič predkladá návrh k znaleckej činnosti: 
Zintenzívniť znaleckú a expertíznu činnosť autorizovaných inţinierov v záujme aktívneho 
ovplyvnenia vývoja stavebníctva v nadväznosti na postupné uplatňovanie precedensov v súdnych 
a správnych konaniach. 
Zabezpečiť vytvorenie databázy porúch stavieb slúţiacej ako: prevencia, zdroj nápadov, nových 
poznatkov a výziev pre rozvoj stavebníctva. 
 
- Ing. Nina Parajková - členský príspevok pre dôchodcov by mal byť polovičný. 
 
- prof. Ján Ravinger - diskutoval o vzťahu statika a eurokódy 
 
- prof. Peter Turček - nie je vhodné, aby sa poloţkám do rozpočtu dávali záporné čísla, aby 
nevznikol schodok  
 
- Ing. Jozef Ţivner - treba pozvať Ministerstva vnútra do diskusie, rovnako vedenie ZMOS na 
zasadanie celoštátnej konferencie SKSI 
 
Keďţe nebol prednesený ţiadny ďalší príspevok do diskusie, predsedajúci Ing. Vyskoč diskusiu 
ukončil a odovzdal vedenie schôdze Ing. Kinčešovi. 
 
 
 
Bod 9: Správa mandátovej komisie 
Predseda mandátovej komisie doc. Boţík predniesol správu: 
Prítomní: 71 (podľa prezenčnej listiny) 
z toho: 
Autorizovaní stavební inţinieri: 57  
Dobrovoľní členovia – fyzické osoby: 8 
Dobrovoľní členovia – právnické osoby: 6 
Splnomocnenia: 89 
Oprávnených hlasov: 160 (čo predstavuje 9,2 % z celkového počtu 1.732 členov RZ SKSI BA 
 

Skonštatoval, ţe Členská schôdza je uznášania schopná v zmysle platných predpisov. 
 
 
Bod 10: Voľba Výboru RZ Bratislava pre obdobie 2016 – 2017 
Následne prebehli voľby Výboru RZ SKSI Bratislava pre obdobie 2016-2017. 
 
Predseda volebnej komisie Ing. Hanzel oboznámil prítomných so spôsobom úpravy hlasovacích 
lístkov a predstavil kandidátov do Výboru RZ BA.  
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Ďalej Ing. Hanzel podal návrh na tajnú voľbu do Výboru RZ BA. 
 

Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Návrh na tajnú voľbu Výboru RZ SKSI BA bol schválený. 
 
 

 
Bod 11: Návrh kandidátov do volených orgánov Komory pre Valné zhromaždenie a  
              vystúpenie kandidátov navrhovaných na funkciu predsedu SKSI 
Ing. Kinčeš odovzdal slovo Ing. Vyskočovi, ktorý predstavil kandidátov do volených orgánov SKSI 
(príloha). 
Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

 
Prebehlo schvaľovanie kandidátov do volených orgánov SKSI pre VZ 2016: 
na funkciu predsedu SKSI: prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. 
na funkciu podpredsedu SKSI: Ing. Anton Vyskoč 
 

za členov Predstavenstva SKSI: 
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. 
Ing. František Kinčeš  
Ing. Andrej Marcík 
Ing. Otto Tokár 
Ing. Anton Vyskoč  
 

do Autorizačnej komisie: 
Ing. Bohumil Bohunický 
doc. Ing. Michal Boţík, PhD. 
Ing. Miloš Kedrovič 
Ing. arch. Eugen Rehorovský 
Ing. Ján Tomko 
 

do Disciplinárnej komisie: 
Ing. Vladimír Hanzel 
 

do Dozornej rady: 
Ing. Peter Gemeran 
 

do Etickej rady: 
Ing. Peter Macháč 
Ing. Ladislav Rajczy 
 

Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Návrh kandidátov do volených orgánov Komory prijatý. 
 
V ďalšom vystúpil kandidát na predsedu SKSI a doterajší predseda prof. Benko. Hovoril o svojej 
doterajšej činnosti vo funkcii predsedu SKSI, vyzdvihol najmä nasledovné: 
- sluţba STN-ONLINE pre členov Komory – moţnosť vyuţívania elektronického prístupu 
k technickým normám vo formáte PDF. Aktuálna zmluva o poskytovaní tejto sluţby zjednocuje 
elektrotechnické, stavebné a technologické balíky noriem do jedného spojeného balíka. Dnes má 
kaţdý člen k dispozícii prístup ku všetkým týmto skupinám zahŕňajúcich viac ako 11 000 noriem 
za jeden poplatok 
- zavedenie uţ spomínanej databázy 
- SKSI podporuje práva inţinierov, ich profesijné, sociálne a hospodárske záujmy a obhajuje ich 
stavovskú česť; Komora dbá o to, aby inţinieri vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade 
s jeho etikou a spôsobom, ktorý ustanovujú zákony a vnútorné predpisy. 
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Bod 12: Diskusia 
Ing. Vyskoč vyzval prítomných ku všeobecnej diskusii. Podal návrh na dĺţku diskusného príspevku 
na 10 minút, faktická pripomienka k diskusnému príspevku 2 minúty. 
  

Výsledky hlasovania: Za: 160    Proti: 0    Zdrţal sa: 0 

Návrh bol schválený. 
 

- doc. Michal Boţík predkladá návrh: 
RZ BA na výročnej členskej schôdzi navrhuje, aby v ďalšom volebnom období po 2018 bolo 
schválené 4 ročné volebné obdobie a prostredníctvom VZ zaviazalo Predstavenstvo SKSI 
o prerokovanie a schválenie na MDVRR SR. 
 

- prof. Benko: 
hovoril ohľadom financií Komory, delenie financií z členských príspevkov na chod Úradu SKSI 
a regionálnych kancelárií SKSI 
- predseda pripomenul jednotlivé organizačné kroky predchádzajúce Valnému zhromaţdeniu, ako 
aj volebné zásady z predošlého volebného Valného zhromaţdenia SKSI 2014, navrhol zachovať 
totoţný systém volieb aj pre rok 2016 
 
 

 
Bod 13: Správa volebnej komisie 
Správu volebnej komisie predloţil jej predseda Ing. Hanzel (príloha). 
 

Výsledky volieb Výboru RZ SKSI Bratislava podľa správy volebnej komisie za jednotlivé odborné 
sekcie: 
Dopravné stavby, mestské inţinierstvo a územné plánovanie: Ing. Otto Tokár, Ing. Ján Tomko 
Elektrotechnické zariadenia: Ing. Miloš Červenka, Ing. František Kinčeš, Ing. Karol Kolada  
Pozemné stavby a architektúra: Ing. Andrej Marcík, prof. Anton Puškár, prof. Zuzana Sternová  
Statika stavieb: doc. Štefan Gramblička, Ing. Vladimír Hanzel, Ing. Anton Vyskoč 
Technologické vybavenie stavieb: Ing. Peter Hluch, Ing. Daniel Tarča 
Technické vybavenie stavieb: Ing. Norbert Jókay, Ing. Luboš Kocka  
Vedenie uskutočňovania stavieb: doc. Michal Boţík 
Vodohospodárske stavby: Ing. Peter Gemeran 
 
 

 
Bod 14: Návrh a prijatie uznesení 
Návrhová komisia navrhla prijať tieto uznesenia: 
Členská schôdza  RZ SKSI Bratislava ako orgán SKSI podľa paragrafu 32 zákona č. 138/1992 Zb. 
v znení neskorších predpisov bola zvolaná pozvánkou zo dňa 22. 2. 2016. 
 

Na schôdzi sa z 1.732 členov RZ Bratislava zúčastnilo a prezentovalo 71 členov SKSI a 89 
zastúpených členov, čo predstavuje 9,2 % z celkového počtu členov RZ SKSI BA.  
 

Návrhy uznesení predniesol predseda návrhovej komisie Ing. Hoťka. 
 

Členská schôdza berie na vedomie návrhy uznesení, ktoré bol prednesené v diskusii: 
 

Doc. Michal Boţík – navrhuje po r. 2018 bolo schváliť 4 ročné volebné obdobie.  
Výsledky hlasovania: Za: 109    Proti: 17    Zdrţal sa: 4    Neprítomní: 30 

Návrh bol schválený. 
 
Ing. Vasiľ Deďo – navrhuje vrátiť sa k platbe 33 Eur ročne pre dôchodcov. 
Výsledky hlasovania: Za: 13    Proti: 106    Zdrţal sa: 9    Neprítomní: 32 

Návrh nebol schválený. 
 



8 

 

Doc. Štefan Gramblička – zmeniť v štatúte RZ zasielanie pozvánok na členskú schôdzu e-mailom. 
Výsledky hlasovania: Za: 110    Proti: 10    Zdrţal sa: 14    Neprítomní: 26 

Návrh bol schválený. 
 

Ing. Kinčeš - ţiada, aby SKSI vyzvala politické strany novej vlády SR, aby zahrnuli do vládneho 
programu naše poţiadavky najneskôr do konca roku 2017. 
Výsledky hlasovania: Za: 131    Proti: 1    Zdrţal sa: 2    Neprítomní: 26 

Návrh bol schválený. 
 
Ing. František Kinčeš - ţiada, aby SKSI uverejnila na webovej stránke potrebné informácie vo 
vzťahu k sociálnej poisťovni. 
Výsledky hlasovania: Za: 134    Proti: 0    Zdrţal sa: 0    Neprítomní: 26 

Návrh bol schválený. 
 

Ing. Ladislav Komlóssy – navrhuje zvýšiť sumu za hosťovanie. 
Výsledky hlasovania: Za: 0    Proti: 83    Zdrţal sa: 41    Neprítomní: 36 
Návrh nebol schválený. 
 

Ing. Pavel Kučera – navrhuje rozdeliť platenie členského na 100 Eur a na dobrovoľný poplatok  
25 Eur.  
Výsledky hlasovania: Za: 6    Proti: 102    Zdrţal sa: 26   Neprítomní: 26  

Návrh nebol schválený. 
 
Doc. Milan Nič - predkladá návrh k znaleckej činnosti. 
Výsledky hlasovania: Za: 115    Proti: 6    Zdrţal sa: 3    Neprítomní: 36 

Návrh bol schválený. 
 

Ing. Nina Parajková – navrhuje polovičný členský príspevok pre dôchodcov. 
Výsledky hlasovania: Za: 12    Proti: 94    Zdrţal sa: 24    Neprítomní: 30 

Návrh nebol schválený. 
 

Ing. Jozef Ţivner – navrhuje pozvať predstaviteľov Ministerstva vnútra a ZMOS-u na zasadanie 
celoštátnej konferencie SKSI. 
Výsledky hlasovania: Za: 94    Proti: 3    Zdrţal sa: 37    Neprítomní: 26 

Návrh bol schválený. 
 
Uznesenia z ČS RZ SKSI Bratislava 
1. Členská schôdza prerokovala: 

a) Správu o činnosti výboru RZ a odborných sekcií SKSI Bratislava prednesenú predsedom 
RZ Bratislava Ing. Antonom Vyskočom. 

b) Správu o hospodárení RZ SKSI Bratislava prednesenú Ing. Antonom Vyskočom  
c) Návrh úpravy rozpočtu RZ SKSI Bratislava na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017 

a 2018 prednesený Ing. Antonom Vyskočom. 
 
2. Členská schôdza schvaľuje: 

a) Správu o činnosti RZ SKSI Bratislava a Výboru RZ za roky 2014 a 2015 
b) Správu o hospodárení RZ SKSI Bratislava za rok 2015 
c) Výsledky volieb Výboru RZ SKSI Bratislava podľa správy volebnej komisie: 

za sekciu Dopravné stavby, mestské inţinierstvo a územné plánovanie: Otto Tokár, Ján Tomko 
za sekciu Elektrotechnické zariadenia: Milan Červenka, František Kinčeš, Karol Kolada 
za sekciu Pozemné stavby a architektúra: Andrej Marcík, Anton Puškár, Zuzana Sternová   
za sekciu Statika stavieb: Štefan Gramblička, Vladimír Hanzel, Anton Vyskoč 
za sekciu Technologické vybavenie stavieb: Peter Hluch, Daniel Tarča 
za sekciu Technické vybavenie stavieb: Norbert Jókay, Ľuboš Kocka  
za sekciu Vedenie uskutočňovania stavieb: Michal Boţík 
za sekciu Vodohospodárske stavby: Peter Gemeran 
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d) kandidátov do volených orgánov SKSI: 
 do Predstavenstva SKSI:  
            na funkciu predsedu SKSI: Vladimír Benko 
  na funkciu podpredsedu SKSI: Anton Vyskoč 

členov predstavenstva: Vladimír Benko, Anton Vyskoč, Otto Tokár, František  
                                 Kinčeš, Andrej Marcík 

 do Autorizačnej komisie: Bohumil Bohunický, Michal Boţík, Miloš Kedrovič, Eugen   
                                              Rehorovský, Ján Tomko  
 do Disciplinárnej komisie: Vladimír Hanzel 

do Dozornej rady: Peter Gemeran 
 do Etickej rady: Peter Macháč, Ladislav Rajczy 
  
Výsledky hlasovanie o uznesení z Členskej schôdze ako celku: 
Za: 123    Proti: 0    Zdrţal sa: 1    Neprítomní: 36 
Text uznesenia bol prijatý. 
 
 

 
Bod 15: Ukončenie rokovania Členskej schôdze 
Nakoľko bol program Členskej schôdze vyčerpaný, Ing. Vyskoč poďakoval prítomných členom za 
účasť a o 18:45 ukončil rokovanie Členskej schôdze.  
 
V Bratislave dňa 9. marca 2016 
 
 
Prílohy originálu zápisu: 
pozvánka 
správa o činnosti RZ SKSI Bratislava 
rozpočet na roky 2016 a 2017 
prezenčná listina 
správa volebnej komisie 
splnomocnenia 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Ing. Andrej Marcík 
zapisovateľ 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ing. Ingrid Mokošová 
zapisovateľ 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ing. Peter Gemeran  

overovateľ zápisu 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ing. Miloš Kedrovič 
overovateľ zápisu 


