
Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 30. septembra 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:  
                            doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 
                            Ing. Norbert Jókay 
                            Ing. Ladislav Lehocký 
                            prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 
    
 
Neprítomní:  Ing. Peter Hluch, Ing. Ing. Daniel Tarča  
 
Hostia:   prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda 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 zasadnutia bol 
doplnený v bode rôzne a schválený členmi výboru RZ. 
 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 22. júla  2014 

3. Informácie z 3. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

5. Rôzne  

5.1) Návrh na ocenenie členov RZ BA 

5.2) Termíny zasadnutia  Výboru RZ BA 

5.3) Informácie o podujatiach   SKSI 

 
 
 
 
 



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

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

 
 
 

Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 22. júla  2014 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA.  
O uzneseniach sa nehlasovalo, boli iba brané na vedomie.  
 

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

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

 
 
 

Bod 3. Informácie z 3. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

Informácie o niektorých prerokovávaných témach z 3. zasadnutia Predstavenstva konaného 

25. septembra predniesol Ing. Vyskoč, prof. Benko a Ing. Tokár  

 
- Nový stavebný zákon a novela 138/1992 – bolo predložených približne 6000 

pripomienok, najviac sa týkalo časti územné plánovanie  
- Kvalifikačné predpoklady pre výkon novovyhradených činností a ich prerokovanie s AK 
- ESTAK – elektronické služby stavebného poriadku – Ing. Tokár bol s účinnosťou od 

12. 8. 2014 menovaný dekrétom za člena pracovnej skupiny ministerstva dopravy  
- Organizácia 4. ročníka  Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho 

štúdia 2013/2014 
- Účasť komory na konferencii Stavebné úrady 2014 – zúčastní sa Ing. Tokár a Ing. 

Olšakovská s prednáškou o druhoch rozsahu oprávnení vydávaných úradom SKSI 
- Stavba roka – nominácia do poroty za RZ Bratislava – za RZ BA bol navrhnutý doc. 

Božík, odsúhlasený Ing. Piliar 
- Organizácia zasadnutia zväzov krajín V4 – bude sa prerokovávať honorovanie 

inžinierskych a projektových prác a nové právne predpisy v krajinách V4 súvisiace 
s výkonom regulovaného povolania autorizovaný inžinier 

- Služba STN pre členov komory – od 26. septembra je podpísaná zmluva 
o poskytovaní noriem pre členov Komory 

- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám – Predstavenstvo schválilo predložený 
návrh smernice 

- Smernica o seminároch k Aut. skúške – návrh Ing. Vyskoča na zmenu názvu 
prednášky k autorizačnej skúške organizovanej IKS 

- Informácia o vybraných členských príspevkoch – cca 17% neuhradených, budú sa 
posielať mailové výzvy   

- Schválenie odpustenia člen. príspevku na 2014 – Ing. Pôcik – dlhodobá 
práceneschopnosť 

- Návrh na udelenie čestného členstva prof. Karolovi Kaldarárovi a prof. Pavlovi 
Kollárovi 



- Informácia o prenajatí priestorov na prízemí budovy SKSI firme Corwin Capital, a.s. 
 
Uznesenie:  

Výbor RZ berie na vedomie informácie z 3. zasadania Predstavenstva SKSI. 
 

Priebeh hlasovania: 
Za: 9   Proti:  0  Zdržal sa: 0 

 
 

Bod 4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v 

stavebníctve 

Odovzdané slovo prof. Benkovi 

- Informácie o novelizácii zákona 138/1992 – možnosť spripomienkovať do 20.10.2014  

- na podporu pripomienok je potrebné zozbierať 500 podpisov, čomu by pomohlo 
vytvorenie  návodu pre verejnosť a rozposlanie na mailové adresy členov 

- padol návrh na oslovenie stavebných fakúlt a študentov na podporu pripomienok 
Diskusia – doc. Božík, prof. Benko, Ing. Tokár, prof. Puškár, Ing. Kolada, Ing. Vyskoč 

 
Odovzdané slovo Ing. Tokárovi k programu ESTAK 

- Ing. Tokár informoval o zasadnutí pracovnej skupiny k programu ESTAK, ktoré by 
malo uľahčiť a sprehľadniť agendu stavebných úradov. Ďalšie zasadnutie sa bude 
konať koncom októbra. 

 
Uznesenie: 

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

 
Priebeh hlasovania: 
Za: 9    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 
 

Bod 5. Rôzne 
V rámci uvedeného bodu programu sa prerokovali nasledovné témy: 
 
5.1) Návrh na ocenenie členov RZ BA na XIX. odbornom seminári Ivana Poliačka, 

ktorý sa bude konať v Bratislave  

- návrhy predložil Ing. Tomko 
- na ocenenie boli navrhnutí: prof. Ing. Ivanovi GSCHWENDTOVI, DrSc. 
                                                                                                                                                        Dr.h.c. Ing. Zdeňkovi LOVEČKOVI, CSc. 
                                           Ing. Ľubomírovi POLAKOVIČOVI, CSc. 
 
 

 
Uznesenie: 
Výbor RZ schvaľuje návrhy na udelenie ocenení za významnú publikačnú 
a normotvornú činnosť.   
Ocenenie odovzdá  Ing. Vyskoč a Ing. Tomko 20. novembra v Bratislave 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 9    Proti: 0    Zdržal sa: 0 

 
 



5.2) Termíny zasadnutí výboru RZ BA 
- ďalší termín zasadnutia bol navrhnutý na 9. decembra 2014 
- pri určovaní termínov sa bude brať do úvahy aj zasadnutia SEZ-KEZ a ostatných sekcií, 
najvyhovujúcejší deň sa ukázal ako utorok a po zasadnutí predstavenstva. V prípade potreby 
sa určí dodatočný termín zasadnutia.  
 
 
5.3) Informácie o uskutočnených podujatiach  
- doc. Božík informoval o podujatí „STRETNUTIE NA HRANICI“, ktoré sa tradične  koná 
v spolupráci s ČKAIT. 

 
 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 9.12.2014 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. 09. 2014 
 
 
zapisovatelia: 
Ing. Anton Vyskoč 
Jarmila Komňaťanová 
 
 
 
schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
 
overovatelia: 
Ing. Peter Gemeran 
Ing. Vladimír Hanzel 
 
 


