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Z Á P I S 

 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 

konaného dňa 30. júna 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 17:00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 

 

Ospravedlnení: doc. Ing. Michal Božík, PhD. 

                      Ing. František Kinčeš 

                      Ing. Ľuboš Kocka 

                      Ing. Karol Kolada 

                      Ing. Ladislav Lehocký 

                      prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 

 

Hostia:            prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 

  

    

Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 11 členov výboru podľa prezenčnej listiny. Rokovanie otvoril 

a viedol predseda RZ Bratislava Ing. A. Vyskoč, ktorý privítal hosťa prof. Ing. Vladimíra Benka 

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 21. apríla  2015 

3. Informácie zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI  

4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve  

5. Rôzne 

 

Bod 1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 

Členovia výboru zvolili za overovateľov zápisu z rokovania Výboru RZ Bratislava Ing. Hanzela 

a Ing. Gemeran 

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 10    Proti: 0     Zdržal sa: 0  

 

Výbor schvaľuje za overovateľov zápisu Ing. Hanzela a Ing. Gemerana. 
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA z 21. apríla  2015 

Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA: 

Sponzorské zmluvy – úloha trvá, pripomienky budú zapracované do smernice. 

 

           Uznesenie: 

Výbor RZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 10   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 

 

Bod 3. Informácie zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

Ing. Vyskoč: 

Ing. Vyskoč  informoval o priebehu Inžinierskej ceny, na jej organizáciu boli pozitívne ohlasy, 

do budúcna chce komora osloviť aj ostatné fakulty, ktoré doteraz neboli oslovené. Momentálne 

prebiehajú rokovania s novým prezidentom ABF Slovakia, prof. Kopáčikom o štatúte 

Inžinierskej Ceny.  

 

- Nová databáza SKSI – Komora od polovice mája  začala používať novú databázu, ktorá 

je komplexnejšia a prispôsobená priamo pre  potreby komory a regionálnych kancelárií. 

Momentálne je v testovacej prevádzke, naďalej prebiehajú doplňujúce práce  

na užívateľskom rozhraní aj čo sa týka prístupu do databázy pre samotných ASI, ktorí 

by si mohli takto niektoré zmeny robiť sami – napr. zmena mailu alebo - telefónneho 

čísla. 

- Informácie k poisteniu – od spoločnosti RENOMIA bude komora dostávať štvrťročné 

vyhodnocovanie poistných udalostí, ktoré sa budú zverejňovať aj na webovej stránke 

bez mien a bližších údajov.  

- so spoločnosťou Renomia boli riešené aj prípady poistenia právnických osôb, ktoré nie 

sú našimi členmi, čím došlo k porušeniu zmluvy.  

 

prof. Benko: 

- prof. Benko informoval o aktuálnom stave príprav nového stavebného zákona , ktorý 

bol 1. júna odoslaný na rokovanie Národnej rady SR. Podal priebežnú informáciu 

o naposledy zaslaných pripomienkach zo strany SKSI. Prítomní členovia označili 

terminus technikus „dozorca“ pre označenie vykonávateľa funkcie „stavebný dozor“ 

za nevhodný, Ing. Hudoba s Ing. Kolárom pripravia materiál na pripomienkovanie. 

- Ing. Tokár a Ing. Hudoba boli poverení organizáciou konferencie „Stavebné úrady“ 

prostredníctvom ktorej sa zabezpečí jednotný výklad nového stavebného zákona 

pre stavebné úrady, ako aj pre projektantov. 

- prof. Benko informoval o doplnení sprístupnených noriem cez STN online podľa 

zoznamu, ako aj o finančnej podpore na preklad noriem, ktoré by mohli byť užitočné 

pre členov komory.  

- Ing. Vyskoč vyzval členov výboru, aby predložili zoznam noriem, ktoré by boli 

z finančných prostriedkov komory preložené do slovenčiny.  
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Uznesenie:  

      Výbor RZ berie na vedomie aktuálne informácie zo 7. zasadnutia Predstavenstva SKSI. 

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 11    Proti: 0    Zdržal sa: 0  

 

 

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

 

- Komora bude organizovať konferenciu stavebné úrady (jeseň 2015), treba poskytnúť 

technickú aj odbornú podporu zo strany regiónu 

- Ide o trojdňovú konferenciu  pre pracovníkov stavebných úradov, ktorá bude zahŕňať 

nový stavebný zákon, podrobnosti a rozsah projekt. dokumentácie, v ďalšom kole by 

sa mala organizovať pre projektantov a aj pre SV, SD 

- doteraz konferenciu organizuje Ing. Tokár, je potrebné poskytnúť odbornú pomoc 

od ostatných členov výboru 

- Návrh Ing. Vyskoča – Ing. Andrej Marcík a Ing. Ján Tomko 

 

Uznesenie 

Výbor RZ berie na vedomie aktuálne informácie k novým právnym predpisom 

v stavebníctve. 

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 11   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

 

Bod 5. Rôzne 

5.1 Poistenie – informačné stretnutia ohľadom poistenia pre členov komory – je potrebné 

podať v prvom rade základné informácie pre nových členov, ďalšie stretnutia aj pre ostatných 

členov v rámci odborných akcií napr. statické štvrtky, cestárske akcie a taktiež počas členskej 

schôdze a pred iným odbornými podujatiami 

 

Uznesenie: 

Výbor RZ navrhuje ponúknuť informačné stretnutia ohľadom poistenia na 

sponzorovaných odborných podujatiach a na regionálnej  členskej schôdzi. 

     

Priebeh hlasovania: 

Za: 11   proti: 0    zdržal sa: 0 

 

5.2 V rámci plánu činnosti dozornej rady SKSI – kontrola čerpania rozpočtu RZ 2014  

 - do októbra 2015 – porovnanie plánu a skutočného čerpania, (na r. 2015 bude kontrolu robiť 

Ing. Kolada), na začiatku septembra sa po dohode s Ing. Mokošovou stanoví termín kontroly.  
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5.3 Ponuka futbalového zápasu Jaga Cup – vydavateľstvo Jaga ponúklo komore možnosť 

zúčastniť sa na futbalovom zápase Jaga Cup. v prípade záujmu o reprezentáciu komory je 

potrebné nahlásiť sa v regionálnej kancelárii. 

 

5.4 Ing. Gemeran navrhol opätovne schváliť plán podujatí organizovaných krajskou sekciou 

Vodohospodárske stavby, požaduje zmeniť názov sponzorovanej akcie, pôvodne navrhnutá 

suma zostáva. 

 

Uznesenie: 

Výbor RZ schvaľuje zmenu v pláne podujatí krajskej sekcie Vodohospodárske stavby 

podľa návrhu Ing. Gemerana. 

 

Priebeh hlasovania: 

Za: 9   proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 1. 10. 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, 30. 6. 2015 

 

 

zapisovatelia: 

Ing. Anton Vyskoč 

Jarmila Komňaťanová 

 

 

schválil: 

Ing. Anton Vyskoč 

predseda RZ SKSI BA 

 

 

overovatelia: 

Ing. Peter Gemeran 

Ing. Vladimír Hanzel 


