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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 26. februára 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. Ján Tomko 

Ing. Ján Marhefka 
Ing. Miroslav Palacka  
prof. Ing. Anton Puškár, PhD. 

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

 
Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 13 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 zasadnutia nebol doplnený 
a bol schválený všetkými hlasmi prítomných členov. 
 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 17. decembra 2013 

3. Informácie z 10. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

4. Hospodárenie RZ Bratislava za rok 2013 

5. Rozpočet RZ Bratislava pre schválenie na Členskej schôdzi 2014 

6. Príprava Členskej schôdze RZ SKSI Bratislava 

7. Návrh kandidátov do volených orgánov SKSI za RZ Bratislava 

8. Rôzne 

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

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 17. decembra 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: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
Bod 3. Informácie z 10. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

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

témach z 10. zasadnutia Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo dňa 21. februára 2014 v Trnave: 

 
3.1) Príprava Valného zhromaždenia SKSI 2014 
Valné zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 31. mája 2014 v Bratislave, bude volebné a taktiež 
bude schvaľovať úpravu rozpočtu na rok 2014 a návrh rozpočtu pre roky 2015 a 2016. Valné 
zhromaždenie organizačne zabezpečí Úrad SKSI v spolupráci s Regionálnym združením SKSI 
Bratislava. Členské schôdze regionálnych združení SKSI (RZ SKSI) sa uskutočnia v marci 2014 a 
budú schvaľovať návrh rozpočtu RZ SKSI a voliť členov výborov RZ. 

3.2) Aktivity SKSI v oblasti prípravy nového stavebného zákona a novely zákona 138/1992    
Komora zaslala MDVRR SR pripomienky k článku V nového stavebného zákona, ktorým sa mení 
zákon č. 138/1992, rokovania na rôznych úrovniach stále pokračujú. Komora v týchto 
pripomienkach okrem iného žiada zachovať súčasné kompetencie inžinierov tak, ako sú 
v dnešnom znení § 5 zákona a doplniť nové kategórie, ktoré si vyžaduje návrh nového  
stavebného zákona, a vychádzajú z platných právnych predpisov okolitých krajín EÚ. 
 
3.3) Honorovania inžinierskych a projektových prác 
Prof. Benko naďalej upozoňuje na  potrebu honorárových poriadkov v slovenskej legislatíve za 
účelom zabezpečenia kvalitných a bezpečných projektov. Prof. Benko navrhol, aby systém 
financovania projektu tvorby honorárových poriadkov navrhla pracovná skupina ECEC, ktorej 
vznik inicioval. 
 
3.4) Ochrana osobných údajov a databáza SKSI oprávnených osôb 
Komora rokuje o podmienkach vypracovania databázy pre SKSI a o bezpečnostných opatreniach 
pri ochrane osobných údajov, spracovávaných SKSI. Aktivitu v oblasti databázy a ochrany 
osobných údajov vyvíja Ing. Hrubovčák, ktorý navrhol komplexné riešenie pre správu databázy 
SKSI. 
 
3.5) Služba STN-online 2014 
Prebiehajú rokovania o prístupe ku všetkým trom balíkom noriem pre všetkých členov SKSI, 
momentálne ÚNM SR nevie poskytovať služby doobjednávania tlače noriem a balíkov.  
 

3.6) Poistenie členov SKSI v roku 2014 cez rámcovú zmluvu SKSI 
Čo sa týka ďalšieho poistného obdobia od 01.04.2014 do 31.03.2015, Komora bude o novej 
maklérskej spoločnosti a nových podmienkach poistenia informovať svojich členov v priebehu 
mesiaca marec 2014. 
 

3.7) Koncepcia organizovania Inžinierskej ceny za diplomovú prácu 
Dňa 6. februára 2014 prebehlo v priestoroch budovy SKSI na Mýtnej ul. slávnostné odovzdávanie 
ocenení Inžinierskej ceny za rok 2012/2013; pripravujú sa zmeny štatútu, skladby zriaďovateľov 
ceny, termínu konania a štruktúry kategórií ocenení za účelom zvýšenia kvality súťaže a zlepšenia 
medializácie SKSI prostredníctvom IC. 
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Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie z 10. zasadania Predstavenstva SKSI. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
Bod 4. Hospodárenie RZ Bratislava za rok 2013 
Ing. Vyskoč všeobecne informoval o výsledkoch hospodárenia RZ SKSI Braislava za rok 2013 
podľa dokumentov obdržaných  z ekonomického oddelenia SKSI. Skutočné náklady RZ boli nižšie 
ako plánované a výnosy vyššie ako boli plánované, predpokladaná strata v rozpočte na rok 2013 
bola nižšia. Dôležitú oblasť v rozpočte SKSI tvoria členské príspevky. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informáciu o hospodárení RZ SKSI BA.  

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

 
 
Bod 5. Rozpočet RZ Bratislava pre schválenie na Členskej schôdzi 2014 
Ing. Vyskoč všeobecne informoval o príprave rozpočtov na schválenie na členskej schôdzi 2014 – 
rozpočet na rok 2014 sa bude preschvaľovať a následne schvaľovať na roky 2015 a 2016. 
Upozornil na rozpor medzi Výborom schválenými finančnými prostriedkami na činnosť krajských 
sekcií (na minulom zasadaní Výboru) a možnou, resp. plánovanou výškou výdavkov RZ na rok 
2014. 

Uznesenie: 
Výbor RZ poveruje predsedu RZ SKSI Bratislava prípravou návrhu zmeny rozpočtu RZ SKSI 
Bratislava na rok 2014 a prípravou návrhu rozpočtov na roky 2015 a 2016. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 0 Neprítomní: 2 

 
 
Bod 6. Príprava Členskej schôdze RZ SKSI BA 2014 
Členská schôdza Regionálneho združenia SKSI Bratislava sa uskutoční dňa 12. marca 2014 
(streda) o 15:00 v Aule D. Ilkoviča v budove STU na Mýtnej č. 36 
Ing. Vyskoč informoval o bodoch programu na pozvánke na Členskú schôdzu Regionálneho 
združenia Bratislava, ktorú bolo potrebné pripraviť v predstihu vzhľadom na dodržanie 
predpísaných termínov odoslania pozvánky. Prípadné doplnenia programu sa budú riešiť v bode 
12. Diskusia. Na pozvánke je uvedené aj pomerné zastúpenie sekcií vo Výbore RZ na základe 
počtu členov jednotlivých sekcií. Všetci členovia doterajšieho Výboru RZ (okrem Ing. Palacku) 
vyjadrili súhlas s kandidatúrou do Výboru RZ pri voľbách na Členskej schôdzi RZ SKSI Ba. Bolo 
dohodnuté rozdelenie úloh pri vedení členskej schôdze a pri zabezpečení priebehu volieb do 
výboru RZ. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie stav prípravy konania Členskej schôdze RZ SKSI BA.  

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 12   Proti: 0   Zdržal sa: 0 Neprítomní: 1 
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Bod 7. Návrh kandidátov do volených orgánov SKSI za RZ Bratislava 
Niektoré sekcie zaslali návrhy kandidátov do volených orgánov SKSI, niektoré uviedli svoje návrhy 
priamo na rokovaní Výboru RZ. Všetky návrhy budú zapracované do zoznamu kandidátov, ktorý 
bude predložený na Členskej schôdzi RZ.   
 

Uznesenie: 
Výbor RZ Bratislava schvaľuje predložený návrh kandidátov do volených orgánov SKSI za    
RZ Bratislava. 

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

 
 
Bod 8. Rôzne 
V rámci uvedeného bodu programu sa prerokovali nasledovné témy: 
7.1) Ing. Vyskoč informoval o nástupe pani Jaroslavy Komňaťanovej do práce po materskej 
dovolenke od 1. marca 2014. S tým súvisí aj nárast nákladov na RZ Bratislava, čo bude potrebné 
zohľadniť v návrhu rozpočtu na ďalšie roky. 
 
7.2) Ing. Vyskoč informoval o neplnení niektorých podmienok sponzorských zmlúv zo strany 
žiadateľov (akcie sponzorované na návrh sekcie TVS), konkrétne sa jedná o nedodanie anotácií, 
čo je v zmysle sponzorskej zmluvy jedna z podmienok zo strany príjemcu sponzorkého príspevku. 
Ing. Vyskoč žiadal o urýchlené dodanie týchto podkladov na uverejnenie na webovej stránke 
SKSI, aby nenastalo ohrozenie uzavretia ďalších sponzorských zmlúv. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie o nástupe p. Komňaťanovej do práce a o plnení 
sponzorských zmlúv. 

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

Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 13.05.2014 (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 17:15 zasadnutie Výboru ukončil. 
 
V Bratislave, 26. 02. 2014 
 
zapisovateľ 
Ing. Anton Vyskoč 
Ing. Ingrid Mokošová 
 
schválil 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
overovatelia: 
doc. Štefan Gramblička 
Ing. Peter Gemeran 
 
 
Prílohy: podľa textu 


