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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 19. februára 2015, 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 18:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení:     Ing. Ladislav Lehocký  
                         Ing. Daniel Tarča 
                         Ing. Ľuboš Kocka 
                         Ing. Karol Kolada 
                                
Neprítomní:         Ing. Otto Tokár     
 
Hostia:              Mgr. Diana Krížová, riaditeľka úradu SKSI 
                       prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.      
                       Ing. Ján Petržala, 1. podpredseda SKSI 
                             
Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 12 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 Bratislava 9. decembra  2014 

3. Informácie z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI  

4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

5. Smernica SKSI o činnosti prednostu RK 

6. Rôzne 

 

Bod 1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 
Členovia Výboru zvolili  za overovateľov zápisu z rokovania Výboru RZ Bratislava Ing. Petra 
Gemerana a doc. Michala Božíka.  

 

Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti:  0   Zdržal sa: 1 
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 9. decembra  2014 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA.  
 
Smernica SKSI o činnosti prednostu  RK – uznesenie z minulého zasadnutia:  
Členovia Výboru predložia návrhy na prednostu RK do ďalšieho zasadnutia výboru, Výbor RZ 
sa bude návrhmi zaoberať na najbližšom zasadnutí  

- je predmetom rokovania v bode 5 programu 
 

 
Uznesenie: 

Výbor RZ berie na vedomie informáciu o kontrole uznesení z rokovania výboru dňa 9. 
decembra. 

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

Bod 3. Informácie z 5. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

zapísané podľa diskusie prítomných, pozvaných hostí a záznamu z rokovania Predstavenstva: 

INFORMÁCIA O AKTUÁLNOM STAVE PRÍPRAVY NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA A NOVELY 

ZÁKONA 138/1992  

prof. Benko informoval, že dňa 15. decembra 2014 sa na Ministerstve dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) konalo prvé rozporové konanie k pripomienkam 
vzneseným k novému stavebnému zákonu. SKSI vypracovala spolu 23 zásadných 
pripomienok, z ktorých ministerstvo ako predkladateľ návrhu nového stavebného zákona 
väčšinu pripomienok akceptovalo. Jedna pripomienka vznesená SKSI k §26 návrhu 
stavebného zákona o spracovateľovi územnoplánovacej dokumentácie (UPD) bola postúpená 
na rozporové konanie k štátnemu tajomníkovi Františkovi Palkovi. Na rozporovom konaní na 
MDVRR SR dňa 22. januára 2015 ministerstvo akceptovalo poslednú z 23 pripomienok. 
 
NÁVRH KVALIFIKAČNÝCH PREDPOKLADOV PRE NOVOVYHRADENÉ ČINNOSTI V NOVOM 

STAVEBNOM ZÁKONE  

Ing. Vyskoč informoval, že kvalifikačné predpoklady pre novovzniknutú kategóriu kontrolný 
statik sú prerokovávané aj s jednotlivými odbornými sekciami komory. 
 
INFORMÁCIA O ZÁSADNÝCH PRIPOMIENKACH SKSI K NÁVRHU NOVELY ZÁKONA 

314/2001 O OCHRANE PRED POŽIARMI  

Ing. Lehocký a Ing. Olbřímek pripravili návrh pripomienok k novele zákona 314/2001 Z. z. o 
ochrane pred požiarmi a komora po konzultáciách aj s právničkou Autorizačnej komisie SKSI 
Luciou Žákovou zverejnila štyri zásadné pripomienky. Zástupcovia SKSI sa zúčastnili dňa 22. 
januára 2015 na rozporovom konaní k danej novele zákona.  Výsledkom rozporového 
konania je akceptovanie troch zo štyroch pripomienok SKSI. Pre projektovanie stabilných a 
polostabilných hasiacich zariadení, zariadení na odvod tepla a splodín horenia, zariadení 
elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) vrátane hlasovej signalizácie, ako aj zariadení na 
trvalú dodávku elektrickej energie a núdzového osvetlenia, budú zohľadnené požiadavky a 
kritériá, ktoré vyplývajú zo zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch. Projektovať uvedené požiarnotechnické zariadenia budú môcť len 
fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zákona č.138/1992 Zb. v platnom znení, teda 
autorizovaní inžinieri. V súčasnosti toto kritérium na projektovanie požiarnotechnických 
zariadení nie je požadované.  
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INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA AUTORSKÝ ZÁKON  

Mgr. Krížová  informovala  o novele zákona o registri právnických osôb podnikateľov a 
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predkladateľom novely je 
Štatistický úrad SR a zákon je predložený v medzirezortnom pripomienkovom konaní od 30. 
januára 2015 s ukončením medzirezortného pripomienkového konania 19. februára 2015.  
Prof. Benko skonštatoval, že komora by potrebovala zamestnanca na monitoring právnych 
predpisov a spracovávanie pripomienok za SKSI k novelám zákonov v pripomienkových 
legislatívnych procesoch.  
 
INFORMÁCIA O NOVELE ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  

Ing. Marcík informoval, že od 1. marca 2015 začne fungovať zavádzaný elektronický 
kontrakčný systém, kde sa budú obstarávať stavby až do päť miliónov eur cez elektronické 
trhovisko. Tu vidí možnosť vzniku problému podmienky získania zákazky s kritériom najnižšej 
ceny za projektové práce.  
 

PROJEKT SOFTVÉROVÉHO RIEŠENIA PRE VÝPOČET HONORÁRU  

3. decembra 2014 sa uskutočnil videokonferenčný seminár Honorár projektanta. Podľa 
ankety zo seminára najvyššiu podporu 145 zo 160 zúčastnených respondentov získalo 
zavedenie honorárových poriadkov na Slovensku podľa vzoru nemeckého HOAI. Anketa 
pokračovala v newslettri SKSI, kde sa za zavedenie honorárových poriadkov na Slovensku 

podľa vzoru nemeckého HOAI vyjadrilo opäť až 91,52 percent respondentov. 
 
ŽIADOSTI O ZNÍŽENIE/ODPUSTENIE ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU NA ROK 2015  

Prof. Benko predložil členom predstavenstva zoznam členov, ktorí požiadali o 
zníženie/odpustenie základného členského príspevku. Komora vráti členský príspevok na rok 
2015 tým členom, ktorí už príspevok na rok 2015 uhradili a následne im predstavenstvo 
schválilo odpustenie členského príspevku na rok 2015. 
 
Odovzdané slovo Ing. Jánovi Petržalovi 
VYHODNOTENIE 21. ZASADNUTIA INŽINIERSKYCH KOMÔR A ZVÄZOV KRAJÍN V4  

Ing. Petržala vyhodnotil po organizačnej a finančnej stránke priebeh 21. zasadnutia 
inžinierskych komôr a zväzov krajín V4, ktoré sa konalo v dňoch 9. – 11. októbra v Košiciach. 
Ing. Petržala sa poďakoval zamestnancom SKSI za spoluorganizáciu a predsedovi SKSI za 
podporu podujatia.  
 

Uznesenie:  
     Výbor RZ berie na vedomie informácie z 5. zasadania Predstavenstva SKSI. 
 
     Priebeh hlasovania: 
     Za:  12   Proti:  0   Zdržal sa: 0 
 

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

Prerokované v rámci bodu 3 
 

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

stavebníctve 

 

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



4 

 

Bod 5. Smernica SKSI o činnosti prednostu RK 

 
Uznesenie zo zasadnutia výboru dňa 9.decembra 2014: 
Členovia Výboru predložia návrhy na prednostu RK do ďalšieho zasadnutia výboru, Výbor RZ 
sa bude návrhmi zaoberať na najbližšom zasadnutí.  

 
Členovia Výboru nepredložili žiadne návrhy na prednostu RK BA. 
Momentálne je RK BA bez prednostu, činnosti, ktoré prislúchajú k tejto pozícii vykonáva Ing. 
Vyskoč v spolupráci s Ing. Mokošovou, príp. s ekonomických oddelením – Ing. Fukasom.  
prof. Puškár -  predniesol návrh na finančnú náhradu straty času pre predsedu výboru RK, 
ktorá bude vyplácaná na základe výkazu. 
doc. Božík – poukázal na problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vykonávaní práce prednostu 
RK predsedom  výboru RZ Ing. Vyskočom 
 -  duálnosť pri rozhodovaní o financiách – schvaľuje aj rozhoduje  o čerpaní financí iba 
jedna osoba 
  – organizačné pracovníčky RK nemajú toľko odbornej spôsobilosti  na posúdenie odbornej 
stránky prihlášky na skúšky  
doc. Gramblička – prednosta nemôže posudzovať odbornosť uchádzačov, na toto má 
kompetencie iba odborný garant – v prípade autorizačných skúšok je to autorizačná komisia, 
v prípade SV, SD je to doc. Makkýš. 
prof. Benko –  je potrebné zvážiť, či zvolenie prednostu pomôže regiónu BA. Rozhodnutie 
o zvolení či nezvolení prednostu je možné kedykoľvek prehodnotiť.  

 
Uznesenie: 
Výbor RZ SKSI BA navrhuje nezvoliť prednostu regionálnej kancelárie SKSI BA 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 10     Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 
Bod 6. Rôzne 
6.1 Sponzorské zmluvy 
Uznesenie zo zasadnutia výboru konaného dňa 9. 12. 2014 ohľadom sponzorských zmlúv: 
 
Výbor RZ odporúča podmienky pre prideľovanie sponzorských príspevkov prehodnotiť za 
účelom zvýšenia podpory vzdelávania členov SKSI. 
 
Členovia výboru RZ BA mali mailom poslať svoje návrhy a pripomienky na prehodnotenie 
podmienok prideľovania sponzorského príspevku. 
 
Diskusia: 
Ing. Vyskoč -  sprísnenie sponzorských zmlúv má zabezpečiť lepšiu prehľadnosť a kontrolu 
financií a taktiež  umožnuje sprístupniť anotácie v členskej zóne pre našich členov 
Ing. Tomko  –  zmluvy sú neprehľadne napísané čo sa týka vložného a zliav z poplatku  
Mgr. Krížová  –  navrhla upraviť zmluvy a sprehľadniť informácie o vložnom a poskytnutej 
zľave 
Ing. Vyskoč – môže prísť za DČ PO zástupca firmy na seminár?  
Mgr. Krížová – nemôžeme poskytnúť napr. 20 členom jednej firmy seminár zdarma 
prof. Benko – členské príspevky sú  na podporu našich členov, treba zvážiť možnosť poslať 
za jednu firmu DČ napr. dvoch zástupcov firmy, aby aj DČ PO mali túto výhodu 
Ing. Kinčeš – text v smernici sme v SEZ – KEZ kontrolovali  a smernica je v poriadku, ale 
znenie zmluvy nezodpovedá zneniu tejto smernici 
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Návrh: pošle návrhy na úpravu zmluvy na kontrolu na región BA a Ing. Vyskoč predloží návrh 
zmien na predstavenstvo 

 
6.2 Seminár pre členov  
Návrh Ing. Vyskoča – zorganizovať seminár o zmenách k daňovým zákonom, ako pomoc pre 
mladších členov komory.  
doc. Gramblička príp. ostatní členovia výboru navrhnú daňového poradcu, ktorý by vedel 
odprednášať túto tému pre našich členov.   
Do zápisu: 

Výbor súhlasí s organizáciou seminára o daňových priznaniach, ak je RK BA schopná 
to zabezpečiť a zorganizovať. 
 
6.3 Databáza a ochrana osobných údajov našich členov  
prof. Sternová – treba zabrániť zneužívaniu databázy našich členov na rozposielanie 
reklamných mailov  
Mgr. Krížová – od apríla 2012 SKSI neposkytuje databázy nikomu, ak niekto chce rozposlať 
hromadný mail na adresy našich členov, rozposiela sa priamo z úradu SKSI príp. 
z regionálnej kancelárie 
 
6.4 Členské príspevky: 
doc.Božík – členské DČ - FO dôchodcovia musia  priložiť kópiu rozhodnutia o priznaní 
starobného  dôchodku a podať žiadosť o výnimku, je potrebný takýto postup? 
Mgr. Krížová – podľa dátumu narodenia sa nedá zistiť, či daný člen poberá starobný 
dôchodok, preto je potrebné to zdokladovať 
 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 23. 4. 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 otázky 
pripomienky, Ing. Vyskoč poďakoval prítomným členom za účasť a o 18:00 zasadnutie 
Výboru ukončil. 
 
V Bratislave, 19. 2. 2015 
 
zapisovatelia: 
Ing. Anton Vyskoč 
Jarmila Komňaťanová 
 
 
schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
overovatelia: 
Ing. Peter Gemeran 
Ing. Michal Božík 
 


