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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 1. októbra 2013, 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 17.30 hod. 
 
Prítomní: 12 členov Výboru RZ SKSI Bratislava, 5 pozvaní hostia (podľa prezenčnej listiny)  
 
Ospravedlnení:  Ing. Ľuboš Kocka 
   Ing. Peter Hluch 

Ing. Miroslav Palacka  
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

       
Neprítomní:  prof. Ing. Anton Puškár, PhD.  
     
Hostia:   prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI 
                                 Mgr. Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI 
   prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. 
   doc. Ing. Oto Makýš, PhD.   

Ing. Štefan Havaj 
 
 

Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 12 členov Výboru podľa prezenčnej listiny. Rokovanie zahájil 
a viedol predseda RZ Bratislava Ing. Vyskoč, ktorý privítal pozvaných hostí a prítomných členov 
Výboru SKSI Bratislava. 
 
Ing. Vyskoč prítomných oboznámil s programom zasadnutia a navrhol zmenu poradia 
prerokovávaných  bodov programu – bod 5 zaradiť za bod 2.  
 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania  

2. Udelenie ocenení 

3. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 30. mája 2013 

4. Informácie zo 7. a 8. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

5. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

6. Činnosť krajských odborných sekcií  

7. Rôzne 

 
Upravený program rokovania bol schválený všetkými hlasmi prítomných. 
 
Bod 1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 
Členovia Výboru zvolili jednohlasne za overovateľov zápisu z rokovania Výboru RZ Bratislava 
Ing. Gemerana a doc. Božíka. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Neprítomní: 5 
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Bod 2. Udelenie ocenení 
Pri príležitosti 100. výročia stavebného inžinierstva na Slovensku boli na VZ SKSI 2013, prof. 
Benkom, predsedom SKSI, ocenení nasledujúci členovia SKSI, ktorých nominovali jednotlivé 
regionálne združenia Komory a nominácie schválilo Predstavenstvo SKSI: 
- prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. - za  celoživotnú spoločenskú, organizačnú činnosť v SKSI, za 
jeho významnú činnosť vo funkcii predsedu SKSI, za významnú publikačnú a výchovnú činnosť, 
za významný podiel na šírení a prezentácii SKSI a prefesie stavebného inžiniera na Slovensku 
i v zahraničí. 
- doc. Ing. Oto Makýš, PhD. – za  celoživotnú odbornú, spoločenskú, organizačnú činnosť v SKSI, 
za odbornú garanciu pri skúškach odbornej spôsobilosti stavbyvedúci a stavebný dozor vo 
všetkých regiónoch SKSI, za odbornú a publikačnú činnosť ako členovi redakčnej rady odborného 
časopisu Projekt a stavba. 
Keďže obaja ocenení neboli prítomní na VZ SKSI v Košiciach, ktoré sa konalo dňa 22. júna 2013,  
ceny im odovzdal Ing. Vyskoč počas dnešného Výboru. 
Ing. Vyskoč odovzdal ďakovný list Ing. Štefanovi Havajovi za jeho dlhoročnú činnosť vo funkcii 
predsedu krajskej odbornej sekcie Technologické vybavenie stavieb a za činnosť člena Výboru 
Regionálneho združenia SKSI Bratislava. 
Ocenení členovia poďakovali za ocenenia v krákych príhovoroch. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie ucelenie ocenení. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0      Neprítomní: 5 

 
 

Bod 3. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 30. mája 2013 

Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI Ba.  
Uznesenia sú splnené.  
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0      Neprítomní: 5 

 
 

Bod 4. Informácie zo 7. a 8. zasadnuta Predstavenstva SKSI 
Ing. Vyskoč, prof. Benko a Mgr. Krížová informovali členov Výboru RZ o niektorých 
prerokovaných témach zo 7. a 8.  zasadnutia Predstavenstva SKSI, ktoré sa konali dňa 22. júna 
v Košiciach  a 13. septembra 2013 v Banskej Bystrici. 
- Ing. Vyskoč informoval o svojom predloženom návrhu zmien Štatútu Inžinierskej ceny, navrhol 
zrušiť osobnú prezentáciu diplomových prác ich autormi pred odbornou porotou. Zároveň navrhol 
zaradiť práce podľa nových kategórií v súvislosti s úpravou kategórii autorizácie v novom 
stavebnom zákone. Každá fakulta z troch zúčastňujúcich sa univerzít by vybrala po dve práce z 
desiatich kategórií.  
- Ing. Vyskoč  nformoval o aktivitách v oblasti prípravy Súťažného poriadku SKSI. Keďže súťažný 
poriadok SKSI nie je doteraz vypracovaný, Ing. Vyskoč navrhol vypracovať ho v paragrafovom 
znení, ktorý by mal upravovať viacero požiadaviek. Na vypracovanie Súťažného poriadku je 
vytvorená pracovná skupina v zložení Ing. Vyskoč, prof. Puškár a Ing. Tokár.  
- Mgr. Krížová informovala, že v júni sme na základe oslovenia Magistrátu mesta Bratislava 
overovali súťažné podmienky, nominovali zástupcu do súťažnej poroty a organizačne 
spolupracovali na verejnej súťaži týkajúcej sa územného generelu dopravy hlavného mesta.  
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie zo 7. a 8. zasadania Predstavenstva SKSI. 

   

Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0      Neprítomní: 5 
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Bod 5. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 
Prof. Benko a Ing. Tokár informovali o pripomienkach k návrhu nového stavebného zákona 
a Zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,  
ktoré Komora zaslala na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR 
SR).  
- Vykonávacími predpismi k stavebnému zákonu sa zaoberá pracovná skupina Komory. 
Pripomienky sa prijímali do 15. septembra 2013.  
- Ing. Vyskoč upozornil, že doteraz neexistuje osobitný záväzný právny predpis, ktorý by 
jednoznačne vymedzoval problematiku obsahu projektovej dokumentácie. Informoval o návrhu 
Ing. Petržalu a možnosti postupov pri tvorbe vyhlášky o obsahu a forme projektovej 
dokumentácie. 
 - Ing. Vyskoč informoval o publikácii Ing. Jozefa Ďurďu o obsahu, skladbe a rozsahu PD z r. 
2000. 
- Spolupráca v pripomienkovaní nového stavebného zákona sa realizovala aj s inými 
organizáciami, akými sú ZMOS a Komora architektov. O nový stavebný zákon sa najmä v časti 
územné plánovanie a mestský inžinier stará Ing. Tokár.  
- Nový stavebný zákon otvorí nové kategórie autorizácie, akými sú kategória mestskýi nžinier a 
krajinné inžinierstvo a plánovanie. Nové kategórie budú podmienené vzdelaním, ktoré musia 
predstavitelia SKSI spolu so zástupcami fakúlt technických univerzít úzko vyšpecifikovať. Dekani 
a zástupcovia štrnástich fakúlt technických univerzít zo SR sa na pôde SKSI stretnú dňa 2. 
októbra 2013.  
- MDVRR SR potvrdilo zavedenie nových funkcií do zákona – kontrolný statik a 
stavebnotechnický dozor. Kontrolný statik bude preverovať správnosť statického posudku, 
stavebnotechnický dozor bude mať širší rozsah oprávnení, ako súčasný stavebný dozor. 
Zavedenie týchto dvoch inštitútov do pripravovanej príslušnej legislatívy iniciovala SKSI.  
- Mgr. Krížová informovala o aktivitách občianskeho združenia Slovenská asociácia stavebných 
dozorov a odborne spôsobilých osôb (SASDARS), ktoré vzniklo v Nitre v roku 2010. Združenie 
SASDARS získalo akreditáciu na vzdelávanie aj pre činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor. 
Združenie SASDARS založilo v júli v Nitre Slovenskú stavebnú a technickú akadémiu SSATA so 
stavebnou a technickou fakultou.  
  

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie z prípravy nových právnych predpisov v 
stavebníctve. 

    

Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0      Neprítomní: 5 

 
 
Bod 6. Činnosť krajských odborných sekcií 

Prítomní sa oboznámili s predloženými materiálmi o odborných podujatiach a ich finančnými 
nákladmi zrealizovaných do 30. septembra 2013. V diskusii bola zdôraznená požiadavka na 
znížené vložné pre členov SKSI na sponzorovaných akciách. 
Z diskusie ďalej vyplynulo odporúčanie na výšku odmeny pre prednášateľov na akciách, 
organizovaných SKSI. Odporúča sa vyšší honorár, v rozmedzí okolo 100€ až 150 € 
s odstupňovaním podľa záujmu (počtu účastníkov), náročnosti prednášanej problematiky 
a poskytnutých materiálov pre účastníkov prednášky.  
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie o doterajšom čerpaní finančných prostriedkov 
odbornými sekciami za obdobie január – september 2013. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0        Neprítomní: 5 
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Bod 7. Rôzne 

V rámci uvedeného bodu programu sa prejednávali nasledovné témy: 
 

7.1) Prof. Benko informoval o možnosti pre inžinierov, ktorí nechcú aktívne vykonávať svoju 
činnosť, môžu požiadať do 31. decembra 2013 prostredníctvom žiadosti o vyčiarknutie zo 
Zoznamu autorizovaných inžinierov o presunutie k dobrovoľným členom a využiť možnosť 
platenia zníženého členského.  
 
7.2) Prof. Benko plánuje 17. októbra 2013 stretnutie v Sasku s právnikmi – expertmi na nemecký 
honorárový poriadok a rokovať s nimi o garantovaných cenách a honorárových poriadkoch v 
súlade s predpismi EÚ. 
 

7.3) Prítomní prerokovali návrh Ing. Vyskoča na úpravu priestorov kancelárie RZ SKSI Bratislava 
tak, aby sa odstránili nevyužívané rokovacie stoly, vytvorilo sa pracovné miesto pre predsedu RZ 
a miesto pre materiály ku skúškam. Na manuálne práce sa využijú služby brigádnika a firmy pre 
úpravu nábytku. Ing. Vyskoč predloží podrobnejší návrh na nasledujúcom zasadaní Výboru RZ BA. 

 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 17. 12. 2013 (utorok) 
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 17:30 zasadnutie Výboru ukončil. 
 
 
V Bratislave, 1. 10. 2013 
 
 
Zapisovatelia: 
Ing. Anton Vyskoč 
Ing. Ingrid Mokošová 
 
 
Schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
overovatelia: 
doc. Michal Božík 
Ing. Peter Gemeran 
 
 
Prílohy: podľa textu 
 
 
 


