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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 17. decembra 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 17:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení:  Ing. František Kinčeš 

Ing. Ľuboš Kocka 
Ing. Ján Marhefka 
Ing. Miroslav Palacka  
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. 
Ing. Otto Tokár  
 

     
Hostia:   prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI 
                               Mgr. Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI 
    

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 11 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 prítomných oboznámil s programom zasadnutia, program zasadania nebol doplnený 
a bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov 
 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 1. októbra 2013 

3. Informácie z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

4. Príprava Členskej schôdze RZ SKSI Bratislava 

5. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

6. Schválenie plánu finančných nákladov odborných sekcií na rok 2014 

7. Rôzne 

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

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Neprítomní: 2 
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 1. októbra 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: 9   Proti: 0   Zdržal sa: 0    Neprítomní: 2 

 
Bod 3. Informácie z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

Ing. Vyskoč, Mgr. Krížová a prof. Benko informovali členov Výboru RZ o niektorých prerokovaných 

témach z 9. zasadnutia Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo dňa 6. decembra 2013 v Bratislave: 
 

3.1) Poistenie členov SKSI v roku 2014 a výber poistného makléra.  
Čo sa týka ďalšieho poistného obdobia od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015, SKSI rokovala s troma 
maklérskymi spoločnosťami o uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb poisťovacieho makléra na toto 
obdobie.  
Predstavenstvo SKSI prostredníctvom hlasovania určilo poradie rokovaní s maklérskymi 
spoločnosťami, rokovania sa uskutočnia v priebehu mesiaca február 2014. Pri výbere maklérskej 
spoločnosti vedenie SKSI bude brať ohľad na servis a poskytovanie služieb, dôležitá je aj tvorba 
rezervného fondu.  

3.2) Ochrana osobných údajov a databáza SKSI oprávnených osôb. 
Podľa Zákona 275/2006 Z.z. je SKSI povinná výkonávať verejnú správu v zmysle zákona č. 
305/2013 Z.z. Preto je nevyhnutné, aby bola vytvorená nová databáza, ktorá bude funkcionalitou 
spĺňať súčasné požiadavky. SKSI podlieha pri vedení evidencii aj zákonu č. 305/2013 
o eGovernmente, v zmysle ktorého SKSI do 1. januára 2014 vypracuje smernicu na ochranu 
osobných údajov a informačný systém spolu s databázou. Ohľadom zabezpečenia novej databázy 
SKSI rokovala s troma spoločnosťami. 

3.3) Predstavenstvo schválilo novú Smernicu SKSI o poskytovaní finančného príspevku na odborné 
podujatia a publikácie iných organizácií. V zmysle novej Smernice sú aktualizované vzory 
sponzorských zmlúv, ktoré sú zosúladené so súčasným znením platných právnych predpisov. 
Dôležitou zmenou je napríklad určenie termínov pre odovzdanie sponzorskej zmluvy do príslušnej 
regionálnej kancelárie SKSI Bratislava a spôsob schvaľovania príspevku. Nová Smernica so vzormi 
sponzorských zmlúv bude od januára 2014 zverejnená na webovej stránke SKSI.  

3.4) Kvalifikačné predpoklady pre výkon kontrolného statika, pre stavebnotechnický dozor 
a vedenie uskutočňovania stavieb.  
Prebehli rokovania na úrovni celoslovenskej odbornej sekcie (COS) Statika stavieb, na 23. 1. 2013 
je naplánovaná COS VUS v Banskej Bystrici. 

3.5) Služba STN-online 2014.  
Vedenie Komory rokovalo so SUTN o poskytovaní služby STN-online pre členov SKSI v roku 2014. 
Valné zhromaždenie SKSI schválilo dňa 22. júna 2013 vyňatie služby STN-online zo základného 
členského príspevku navýšením členského o 25 Eur ako viazaného členského príspevku na túto 
službu. Cieľom Komory je sprístupniť všetky balíky noriem pre všetkých členov SKSI.  

3.6) Vydávanie tlačeného časopisu SKSI. 
Je potrebné oživiť tlačené Inžinierske informácie, tento tlačený štvrťročník by mal byť 
samofinancovateľný z reklamného priestoru.  

3.7) Neplatiči 2013.  
Do 20. decembra 2013 bude zaslané listom Rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu tým 
autorizovaným inžinierom, ktorí aj napriek písomným výzvam poštou a mailom a telefonickým 
kontaktom neuhradili základný členský príspevok za rok 2013. Každý člen dostane ešte pred 
Vianocami 2013 na svoju komorovú e-mailovú adresu osobný predpis členského príspevku na rok 
2014. 
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3.8) Honorovanie inžinierskych a projektových prác a súčasné aktivity Komory. 
Prof. Benko informoval o histórii vzniku honorárových poriadkov pre inžinierske a architektonické 
služby v Nemecku, kde sa zaviedli honorárové poriadky v r. 2009 a ich nedodržanie je porušením 
zákona. Honorárový poriadok už platí pre všetkých inžinierov, ktorí vykonávajú svoju profesiu na 
území Nemecka. Minimálne a maximálne ceny sa pokúšajú uzákoniť aj v Maďarsku a Česku. 
Predsedovi Komory bola po rokovaniach o honorárových poriadkoch prisľúbená z Nemecka 
podpora a spolupráca pri presadzovaní honorárových poriadkov u nás. 

3.9) Príprava Valného zhromaždenia SKSI 2014. 
Predstavenstvo schválilo termín konania Valného zhromaždenia dňa 31. mája 2014 v Bratislave. 
Valné zhromaždenie organizačne zabezpečí Úrad SKSI v spolupráci s Regionálnym združením SKSI 
Bratislava. Valné zhromaždenie bude okrem volieb schvaľovať úpravu rozpočtu na rok 2014 a 
návrh rozpočtu pre roky 2015 a 2016. Členské schôdze RZ SKSI budú schvaľovať návrh rozpočtu 
RZ SKSI a voliť členov výboru RZ. Kandidáti na predsedu SKSI sa zúčastnia všetkých členských 
schôdzí, kandidáti na podpredsedov SKSI sa môžu zúčastniť všetkých členských schôdzí. Členské 
schôdze sa uskutočnia v marci 2014. Úrad SKSI zašle návrhy termínov jednotlivých členských 
schôdzí RZ na schválenie predsedom výborov RZ. 

 
Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie z 9. zasadania Predstavenstva SKSI. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0     

 
 
Bod 4. Príprava Členskej schôdze RZ SKSI BA 2014 
Predstavenstvo SKSI na svojom 9. zasadnutí navrhlo termín konania Členskej schôdze 
Regionálneho združenia Bratislava na stredu, 12. marca 2014. Členská schôdza bude volebná,  
Ing. Vyskoč vyzval na vyjadrenie sa ku kandidatúre všetkých členov Výboru aj na doplnenie 
kandidátky najmä o mladých členov SKSI  na najbližšej schôdzi Výboru. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie termín konania Členskej schôdze RZ SKSI BA. Potvrdenie 
navrhovaného termínu bude zaslané pani riaditeľke Úradu SKSI v termíne do 19.12.2013. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0     

 
Bod 5. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 
Prof. Benko a Mgr. Krížová informovali o podiele SKSI na príprave návrhu nového stavebného 
zákona a Zákona 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch. 
Napriek úsiliu SKSI generálna rada ministerstva neakceptovala pripomienky SKSI, následkom čoho 
sa v novom návrhu zákona vyskytli len pripomienky architektov. Prof. Benko ubezpečil členov 
Predstavenstva, že Komora bude robiť všetko preto, aby sa pripomienky SKSI dostali do nového 
zákona.  

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

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0     
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Bod 6. Schválenie plánu finančných nákladov odborných sekcií na rok 2014 
6.1) Všetci členovia Výboru boli vopred e-mailom informovaní o plánoch finančných nákladov 
ôsmich odborných sekcií RZ SKSI BA na rok 2014. 
Návrh čerpania finančných prostriedkov OS za obdobie od 1. januára do 30.12.2014 podľa 
odborných sekcií: 

 
Sekcia DSMIÚP:        5.480 Eur 
Sekcia EZ:         6.400 Eur 
Sekcia PSA:         5.400 Eur 
Sekcia SS:         4.070 Eur 

 Sekcia TchVS:           1.000 Eur 
Sekcia TVS:                  2.100 Eur 

 Sekcia VHS:                1.200 Eur 
 Sekcia VUS:                2.850 Eur 
 ––––––––––––––––––––––––––––– 
 Všetky sekcie spolu:     28.500 Eur 
 
Ing. Vyskoč informoval o doterajšom čerpaní finančných prostriedkov odbornými sekciami za 
obdobie január – december 2013.  
 

Uznesenie: 
Výbor RZ Bratislava schvaľuje návrh čerpania finančných prostriedkov odborných sekcií na 

 rok 2014. Zámena podujatí, prípadne nové podujatia budú schvaľované Výborom RZ   
Bratislava aktuálne pred ich uskutočnením. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0     

 
Bod 7. Rôzne 
V rámci uvedeného bodu programu neboli navrhnuté žiadne témy. 

 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 25. február 2014 (utorok) 
o 15:00 hod. Pozvánka bude poslaná členom Výboru RZ Bratislava 7 dní vopred. Ďalšie 
predpokladané termíny zasadania Výboru RZ SKSI sú 25. marec 2014 a 13. máj 2014. 
  
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a členovia Výboru už nemali žiadne pripomienky a 
otázky, Ing. Vyskoč poďakoval prítomným členom za účasť, zaželal všetkým príjemné sviatky  
a o 17:00 zasadnutie Výboru ukončil. 
 
V Bratislave, 17. 12. 2013 
 
zapisovatelia: 
Ing. Ingrid Mokošová 
Ing. Anton Vyskoč 
 
schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
overovatelia: 
Ing. Peter Gemeran 
Ing. Ján Tomko 
 
Prílohy: podľa textu 


