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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 9. decembra 2014, Mýtna 29, Bratislava 

 
 

Rokovanie sa konalo v budove SKSI Bratislava, v zasadacej miestnosti SKSI na 3. poschodí. 
Zasadnutie sa uskutočnilo na základe pozvánky zaslanej členom Výboru RZ SKSI Bratislava 
kanceláriou RZ. Rokovanie prítomných členov Výboru RZ prebiehalo od 15.00 do 17:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení:       Ing. Ladislav Lehocký 
                                
Neprítomní:         Ing. Daniel Tarča, Ing. Otto Tokár 
 
Hostia:                  Mgr. Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI 
                              
    
Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 14 členov Výboru podľa prezenčnej listiny. Rokovanie 
otvoril a viedol predseda RZ Bratislava Ing. A. Vyskoč, ktorý privítal pozvaných hostí 
a prítomných členov Výboru SKSI Bratislava. 
 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol následne  schválený 
členmi výboru RZ. 
 
Program: 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 30. septembra  2014 

3. Informácie zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

5. Smernica SKSI o činnosti prednostu RK 

6. Schválenie plánu finančných nákladov odborných sekcií na rok 2015 

7. Rôzne 

 

Bod 1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 
Členovia Výboru zvolili jednohlasne za overovateľov zápisu z rokovania Výboru RZ Bratislava  
Ing. Jána Tomka a  Ing. Karola Koladu.  

 

Priebeh hlasovania: 
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 
Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 30. septembra  2014 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA.  
Ing. Vyskoč a Ing. Tomko odovzdali ocenenia, ktoré boli schválené na zasadnutí Výboru 30. 
septembra na XIX. odbornom seminári Ivana Poliačka – bod bol splnený. 
Ostatné uznesenia zo zasadnutia Výboru konaného dňa 30. septembra boli iba brané na 
vedomie. 
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Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 10    Proti: 0    Zdržal sa:0  
 

Bod 3. Informácie zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

Ing. Vyskoč informoval o 4. zasadaní Predstavenstva SKSI: 
- udelenie čestného členstva SKSI prof. Kaldararovi a prof. Kollárovi, prof. Kaldararovi bolo 
odovzdané na zasadaní Predstavenstva 
- Novela zákona 138/1992 bola stiahnutá, má na tom zásluhu aj hromadná pripomienka SKSI 
- v medzirezortnom konaní prišlo vyše 6000 pripomienok k novému Stavebnému zákonu 
- na regiónoch SKSI sa dňa 3. 12. 2014 uskutočnila videokonferencia „Honorovanie 
projektových prác“ –  zúčastnených bolo 169 záujemcov 
- schválenie Smernice SKSI o činnosti prednostu regionálnej kancelárie SKSI   
- tlač noriem v budúcom roku bude umožnená až po 10.1.2015 - tlač noriem bude pre členov 
volených orgánov zdarma, tlač je možná iba 1x z jedného konta, podľa objednávok SKSI 
- schválenie finančnej podpory na vydanie štvrtého dielu publikácie Kontrola kvality na 
stavbách za podmienky, že pri predaji členovi SKSI bude poskytnutá 30% zľava 
 

Uznesenie:  
     Výbor RZ berie na vedomie informácie zo 4. zasadania Predstavenstva SKSI. 

 

     Priebeh hlasovania: 
     Za: 12    Proti:  0   Zdržal sa: 1 
 

 

Bod 4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

bolo prerokované v rámci bodu 3 
 

 
Bod 5. Smernica SKSI o činnosti prednostu RK 
Smernica bola schválená 5. 12. 2014. Smernica definuje náplň práce prednostu RK (príloha 
č. 2)  Výbor môže zvoliť prednostu RK, alebo rozhodne o jeho nezvolení. Je na zvážení 
členov Výboru, či je táto funkcia potrebná na RK v Bratislave.  
Predseda Výboru dal členom Výboru na zváženie voľbu prednostu RK BA.  
doc. Božík 
    -     prednosta dohliada na odbornosť práce RZ, na kontrolu financovania RZ, organizačná 
pracovníčka nie je dostatočne odborne zdatná na posudzovanie napr. prihlášok na skúšky 
SV, SD, pozícia prednostu RK je potrebná  
Mgr. Krížová 
    -    na posudzovanie odbornej stránky prihlášok pre SV, SD je odborný garant doc. Makýš, 
ktorý bol zvolený predstavenstvom, na posudzovanie prihlášok na autorizačné skúšky sú 
odborné sekcie príp. Autorizačná komisia. Organizačná  pracovníčka kontroluje iba formálnu 
stránku prihlášky a kompletnosť dokladov. 
Ing. Kinčeš 

- RK v Bratislave funguje bez prednostu úspešne niekoľko rokov, nie je potrebné túto 
pozíciu obsadzovať 

prof. Puškár 
-    činnosti prednostu prevzal po prof. Valášekovi, Ing. Vyskoč –  súhlasí naďalej   
     s výkonom tejto činnosti, je táto práca zvládnuteľná aj bez prednostu RK?  
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Ing. Vyskoč 
- túto činnosť zatiaľ vybavuje v spolupráci s Ing. Mokošovou, prípadné problémy sa 

riešia operatívne 
 

Uznesenie: 
Členovia Výboru predložia návrhy na prednostu RK do ďalšieho zasadnutia výboru, 
Výbor RZ sa bude návrhmi zaoberať na najbližšom zasadnutí.  
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12    Proti: 0    Zdržal sa: 1 
 

Bod 6. Schválenie plánu finančných nákladov odborných sekcií na rok 2015 
Prílohou pozvánky na rokovanie výboru RZ Bratislava boli aj návrhy plánov činností všetkých 
KOS ako ich zaslali na RK. 
Ing. Kinčeš 

- po sprísnení pravidiel na sponzorské príspevky kleslo čerpanie príspevkov na polovicu 
- sekcia Elektrotechnické zariadenia stavieb by pri zjednodušení administratívy dokázala 

urobiť viac podujatí 
- doterajšia prax - ak bude vyplatená záloha a nebudú splnené podmienky na 

poskytnutie príspevku (nedodanie anotácií, prezenčnej listiny a pod.), zálohu bude 
nutné vrátiť  

Ing. Tomko  
- Je potrebné dodať anotácie, ak je dodaný kompletný zborník? 

Mgr. Krížová  
     -    áno, pretože zborník môžeme na stránku SKSI dať až po uplynutí troch mesiacov  z    
           dôvodu ochrany autorských práv 
 
Ing. Kolada 

- ak administratíva bráni vzdelávaniu a organizovaniu seminárov, treba zmeniť pravidlá 
na poskytnutie príspevkov 

Mgr. Krížová 
- sprísnenie pravidiel sa týka príspevkov na vzdelávanie pre iné firmy, netýka sa to 

podujatí, ktoré organizuje komora 
prof. Puškár 

- vzdelávanie členov treba podporiť, aby nevypadlo z činnosti RZ. 
- organizovanie odborných seminárov a vzdelávacích akcií by malo byť jednou z 

hlavných úloh RZ 
Diskusia: 
prof. Sternová, doc. Božík, Ing. Tomko, Ing. Kinčeš, Ing. Kolada 

 
Uznesenie: 
Výbor RZ BA schvaľuje finančné plány OS tak, ako boli predložené. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13    Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ odporúča podmienky pre prideľovanie sponzorských príspevkov prehodnotiť 
za účelom zvýšenia podpory vzdelávania členov SKSI. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13    Proti:  0   Zdržal sa: 0 
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Bod 7. Rôzne 
Ing. Vyskoč navrhol predbežné  termíny ďalších zasadnutí Výboru RZ BA na rok 2015 - 19.2, 
23.4, 25.6, 1.10, 12.11, 17.12. 

 
         Uznesenie:  

          Výbor RZ schvaľuje termíny zasadnutí Výboru RZ BA na rok 2015. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13    Proti:  0   Zdržal sa: 0 

 
 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 19.2.2015 o 15:00 
hod. Pozvánka bude poslaná členom Výboru RZ Bratislava 7 dní vopred. 
  
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a členovia Výboru už nemali žiadne pripomienky 
a otázky, Ing. Vyskoč poďakoval prítomným členom za účasť a o 17:00 zasadnutie Výboru 
ukončil. 
 
V Bratislave, 9. 12. 2014 
 
 
 
zapisovatelia: 
Ing. Anton Vyskoč 
Jarmila Komňaťanová 
 
 
schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
overovatelia: 
Ing. Ján Tomko 
Ing.  Karol Kolada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


