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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 30. mája 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 18.30 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení:  Ing. Peter Gemeran 

Ing. Ján Marhefka  
 
Neprítomný:  prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.  
     
Hostia:   prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda SKSI 
                                   Mgr. Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI 

 
 

Na zasadnutí sa zúčastnilo celkom 14 členov Výboru podľa prezenčnej listiny. Rokovanie zahájil 
a viedol predseda RZ Bratislava Ing. Vyskoč, ktorý privítal všetkých prítomných, ako aj pozvaných 
hostí, pána predsedu SKSI prof. Benka a riaditeľku Úradu SKSI, pani Mgr. Krížovú. 
 
Ing. Vyskoč prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Na základe rokovania 
Predstavenstva bol Výbor RZ požiadaný o prerokovanie a vyjadrenie sa  k niektorým bodom, 
prerokovávaným na Predstavenstve a to aj formou uznesení – ide o body programu 5.1, 5.2 
a 5.3. Ing. Vyskoč oboznámil prítomných aj s návrhmi na doplnenie programu, ktoré obdržal pred 
začatím rokovania Výboru. 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania  

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 5. februára 2013 

3. Príprava VZ SKSI 2013  

    3.1 Navrhovaný program VZ SKSI 2013  

    3.2 Udelenie ocenení SKSI 

    3.3 Hospodárenie SKSI a úprava rozpočtu SKSI na rok 2013 

4. Aktivity SKSI pri príprave nového Stavebného zákona 

5. Rôzne 

   5.1 Navrhovaná úprava členských príspevkov 

   5.2 Vyňatie služby STN-online zo základoného členského príspevku 

   5.3 Nominácie do pracovných skupín SKSI 

   5.4 Riešenie sponzorských zmlúv  

   5.5 Informácie o výsledku súťaže  

   5.6 Návrh ocenenia - ďakovný list 

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

Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 5. februára 2013 

Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI Ba.  
Uznesenia sú splnené.  
Členom Výboru bol rozdaný návrh pracovnej činnosti Prednostu RZ SKSI Bratislava. 
 

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

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
Bod 3. Príprava VZ SKSI 2013 
 
Bod 3.1 Navrhovaný program VZ SKSI 2013 
Ing. Vyskoč krátko informoval o prebiehajúcich prípravách na VZ 2013, ktoré sa bude konať dňa 
22. júna 2013 v Košiciach. 
Body č. 11 a 15 programu VZ 2013  súvisia s našimi bodmi 3.2, 5.1 až 5.3, ktoré má Výbor RZ na  
požiadanie Predstavenstva Komory prerokovať. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie o príprave VZ 2013. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
Bod 3.2 Udelenie ocenení SKSI 
Členovia Výboru boli mailom vyzvaní na zaslanie návrhov na ocenenia. Predložené návrhy na 
ocenenie  – Ing. Ďurďa in memoriam, prof. Majdúch a doc. Makýš boli odsúhlasené na 
Predstavenstve 17. 5. 2013, doplnené o návrhy o bližší popis boli rozdané členom Výboru na 
pripomienkovanie. Ing. Tomko na rokovaní doplnil návrh na ocenenie prof. Medelskej in 
memoriam pri príležitosti 5. výročia úmrtia. Predpoklad Predstavenstva bol navrhnúť 1 až 2 osoby 
z každého RZ na ocenenie na VZ, RZ Bratislava už navrhol 3 osoby. Ing. Vyskoč po návrhu Ing. 
Tomka oceniť prof. Medelskú na pripravovanej akcii OS DSMIÚP pripraví návrh ďakovného listu. 

Uznesenie: 
Výbor RZ schvaľuje nominácie na udelenie ocenení na VZ 2013 Ing. Ďurďa in                 
memoriam, prof. Majdúch a doc. Makýš. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
Bod 3.3 Hospodárenie SKSI a úprava rozpočtu SKSI na rok 2013  
Tento bod súvisí s bodom 14 programu VZ, členov Výboru informoval predseda Komory prof. 
Benko. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie o úprave rozpočtu SKSI na rok 2013. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
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Bod 4. Aktivity SKSI pri príprave nového Stavebného zákona 
Prof. Benko informoval prítomných o návrhoch na zmeny novely Stavebného zákona, na ktorých 
sa aktívne podieľa pracovná skupina a zamestnanci Úradu SKSI.  
Časť územné plánovanie má na starosti člen Predstavenstva Ing. Tokár, prof. Benko zastrešuje 
časť stavebný poriadok. O aktuálnom dianí a aktivitách Komory pri príprave nového Stavebného 
zákona a súvisiacich právnych predpisov sú naši členovia informovaní prostredníctvom webovej 
stránky Komory v členskej zóne.  
Prof. Benko verí, že nový Stavebný zákon bude schválený v súlade s požiavkami Komory 
a členom Výboru, ktorí sa podieľali na spracovávaní požiadaviek nového Stavebného zákona,  za 
prácu poďakoval. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ berie na vedomie informácie o príprave nového Stavebného zákona. 

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

 
 
 
Bod 5. Rôzne 

V rámci uvedeného bodu programu sa prerokovali nasledovné problémy: 
 
Bod   5.1 Navrhovaná úprava členských príspevkov 
Na základe rokovania 6. zasadnutia Predstavenstva bol Výbor RZ požiadaný o prerokovanie 
a vyjadrenie sa k niektorým bodom, prerokovávaným na Predstavenstve a to aj formou uznesení. 
Informácie a vysvetlenie k problémom hospodárenia SKSI predniesol Ing. Vyskoč a prof. Benko. 
Po diskusii sa hlasovalo o uzneseniach ohľadom členských príspevkov. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ odporúča Predstavenstvu SKSI presadzovať na VZ prijatie nasledujúcich 
princípov súvisiacich s hospodárením SKSI: 
 
a ) Navrhnúť jednotný členský príspevok viazaný na platbu ASI ako fyzickej osoby, bez   
     ohľadu na rozlišovanie spôsobu vykonávania ich povolnia (slobodné povolanie, resp.    
     na zodpovednosť právnickej osoby (PO) ako zamestnanec, konateľ alebo spoločník) 
 
b) Navrhnúť členský príspevok za členstvo PO s rozlíšením platby členského príspevku  
    nasledovne: 

- Členský príspevok vo výške 100 Eur na rok pre PO, ktorá má maximálne jedného 
zamestnanca/konateľa/spoločníka ASI (tzv. jednoosobové s.r.o.) 

 

- Členský príspevok vo výške 232 Eur na rok pre PO, ktorá má viac ako jedného 
zamestnanca/konateľa/spoločníka ASI (t.j. všetky ostatné PO) 
 

c) Presadzovať zjednotenie členského príspevku pre ASI, ktorí vykonávajú činnosť ASI  
    ako dôchodcovia na úroveň základného členského príspevku ostatných ASI  
    (zrušenie znížených členských príspevkov pre dôchodcov), s možnosťou  
    automatického prechodu do pozície dobrovoľného šlena SKSI v prípade odovzdania  
    autorizačnej pečiatky. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0   Zdržal sa: 3 
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Bod   5.2 Vyňatie služby STN-online zo základného členského príspevku 
Informáciu o rokovaniach so SÚTN o elekronickom prístupe k STN predniesol prof. Benko, 
doplnila Mgr. Krížová. Po diskusii sa hlasova o uznesení o úprave základného členského 
príspevku o viazaný príspevok na prístup k STN. 
 

Uznesenie: 
Upraviť základný členský prípevok SKSI o viazaný príspevok na elektronický prístup  
členov SKSI k STN. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 

Bod   5.3 Nominácie do pracovných skupín SKSI 
Výbor navrhol do pracovnej komisie na spracovanie návrhov na zmeny v novele zákona č. 
138/1992 Zb. prof Sternovú, ako náhradníka doc. Božíka. 
 

Uznesenie: 
Výbor RZ navrhuje do pracovnej komisie na spracovanie návrhov na zmeny v novele  
zákona č. 138/1992 Zb. prof. Sternovú a doc. Božíka. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 

 
Uznesenie: 
Výbor RZ navrhuje do pracovnej komisie pre spracovanie vykonávacích predpisov   
k stavebnému zákonu prof. Puškára a Ing. Marcíka. 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 14   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
 

Bod   5.4 Riešenie sponzorských zmlúv  
Prebehla diskusia o sponzorovaní odborných podujatí, organizovaných inými organizáciami. RZ 
Bratislava podporuje viaceré takéto podujatia. Prítomní sa zhodli na tom, že pri takomto 
sponzorovaní by sa malo znížiť vložné pre účastníkov podujatia, ktorí sú zároveň členmi Komory. 
Alternatívou je podpora len podujatí organizovaných Komorou. 
 
Bod   5.5 Informácie o výsledku súťaže  
Ing. Hluch, predseda KOS TchVS, informoval o prípade elektronickej súťaže, v ktorej došlo 
k výraznému podceneniu práce autorizovaného inžiniera. Členovia Výboru sa v diskusii vyjadrili 
k problémom ponukových cien s uvedením podobných príkladov. 
 
Bod   5.6 Návrh ocenenia - ďakovný list 
Ing. Hluch, predseda KOS TchVS, navrhol zaslať ďakovný list v mene RZ SKSI Bratislava Ing. 
Havajovi za dlhoročnú prácu vo funkcii predsedu KOS TchVS pri príležitosti ukončenia jeho 
pôsobenia v tejto funkcii. Ing. Vyskoč pripraví návrh ďakovného listu. 
V diskusii členovia vyjadrili ďalšie pripomienky, týkajúce sa hospodárenia SKSI – prof. Sternová 
upozornila aj na potrebné znižovanie výdavkov Komory, Ing. Hanzel upozornil na dlhodobo 
nevalorizované členské príspevky, Ing. Kolada poďakoval za prehľadné vysvetlenie hospodárenia 
SKSI a požadoval vykonať opatrenia na zlepšenie stavu hospodárenia čo najskôr. 
Doc. Božík, poverený vykonávať činnosť prednostu RZ SKSI Bratislava sa tejto funkcie vzdal 
zhľadom na požadované pracovné povinnosti prednostu. Predseda RZ Bratislava dorieši problém 
vykonávania činností prednostu RZ. 
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Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 1. 10. 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 19:00 zasadnutie Výboru ukončil. 
 
 
V Bratislave, 30. 5. 2013 
 
 
zapisovateľ 
Ing. Anton Vyskoč 
 
 
schválil 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
overovatelia: 
doc. Michal Božík 
Ing. Vladimír Hanzel 
 
 
Prílohy: podľa textu 
 
 


