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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 5. februára 2013, Mýtna 29, Bratislava 

 
 
Rokovanie sa konalo v budove SKSI Bratislava, v zasadacej miestnosti SKSI Bratislava na 2. 
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 
17.30 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení:  Ing. Andrej Marcík 

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 15 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. 
 
 
 
Program: 
 
1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania  

2. Kontrola uznesení z rokovania Výboru RZ BA 11. októbra 2012 

3. Aktuálne informácie zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

4. Činnosť prednostu RZ SKSI Bratislava 

5. Činnosť krajských odborných sekcií 

6. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v stavebníctve 

7. Rôzne 

 
 
 

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: 15   Proti: 0   Zdržal sa: 0     
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA 11. októbra 2012 

Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA.  
Vzhľadom na posunutý termín zasadania Výboru RZ, malo Uznesenie o plánoch OS na rok 2013 
termín splnenia taktiež posunutý. Uznesenie je splnené.  
Uznesenie uložené Ing. Tomkovi o dodatku zmluvy a podpísaní štatutárnym zástupcom SKSI – 
predĺžený termín do nasledujúceho zasadania výboru RZ SKSI Bratislava. 
  

Uznesenie: 

- Výbor RZ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení. 
Priebeh hlasovania: 
Za: 15   Proti: 0   Zdržal sa: 0     

 
 
 
Bod 3. Aktuálne informácie zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI 
Ing. Vyskoč, Mgr. Krížová a prof. Benko informovali členov Výboru RZ o niektorých 
prerokovaných témach zo 4. zasadnutia Predstavenstva SKSI, ktoré sa konalo dňa 23. 
novembra 2012 v Bratislave: 
 

3.1) Príprava nového stavebného zákona. 
Prof. Benko informoval o aktivitách SKSI okolo prípravy nového Stavebného zákona. Spomenul 
stretnutie s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, na ktorom ho informoval 
o požiadavkách Komory – zabezpečiť kontrolu v oblasti kvality projektov a zhotovovanie stavieb 
a presadiť, aby autorizované osoby pripravovali projektovú dokumentáciu vo všetkých fázach - 
od územného konania až po kolaudáciu. 
 

3.2) Poistenie členov SKSI na rok 2013 cez rámcovú zmluvu SKSI. 
Komora zabezpečila pre svojich členov od 1.1.2013 výhodné poistenie zodpovednosti za škodu, 
ktorého súčasťou je aj poistenie právnej ochrany. Poistné obdobie je predĺžené na 15 mesiacov 
– od 1. januára 2013 do 31. marca 2014. Výška ročného poistného týmto jednorazovo vzrástla 
s ohľadom na dĺžku poistenia o 25%. 
Ing. Vyskoč, ako aj prof. Benko informovali o poistných udalostiach členov SKSI, ktoré spôsobili 
niekoľkonásobný nárast vyplateného plnenia oproti predchádzajúcemu poistnému obdobiu. 
 

3.3) Prof. Benko informoval členov Výboru o priebehu udeľovania Inžinierskej ceny SKSI 
absolventom Slovenskej technickej univerzity. 
 
3.4) Ing. Vyskoč a prof. Benko informovali o príprave upomienkových predmetov v rámci 
medializácie a propagácie SKSI ale aj RZ BA SKSI. 
 

Uznesenie: 

- Výbor RZ berie na vedomie informácie zo 4. zasadania Predstavenstva SKSI. 
Priebeh hlasovania: 
Za: 15   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 
 
 
Bod 4. Činnosť prednostu RZ SKSI Bratislava 
Ing. Vyskoč informoval, že prof. Valášek sa v júni 2012 vzdal funkcie Prednostu RZ SKSI 
Bratislava. Následne navrhol členom Výboru poveriť vykonávaním činnosti prednostu pána doc. 
Ing. Michala Božíka, PhD. Náplň činnosti prednostu bude upravená do nasledujúceho 
zasadania Výboru RZ BA. 
 

Uznesenie: 

- Výbor RZ schvaľuje poveriť vykonávaním činnosti prednostu doc. Božíka. 
Priebeh hlasovania: 
Za: 15   Proti: 0   Zdržal sa: 0 
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Bod 5. Činnosť krajských odborných sekcií 

5.1) Prítomní sa oboznámili s odbornými podujatiami a ich finančnými nákladmi zrealizovanými 
v roku 2012.  
Ing. Vyskoč upozornil na dodržiavanie schválených názvov odborných sekcií Pozemné stavby 
a architektúra (PSA) a Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie (DSMIÚP). 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s návrhmi plánov odborných podujatí a ich predpokladaným 
finančným čerpaním na rok 2013.  
Návrh čerpania finančných prostriedkov OS za obdobie od 1. januára do 31. 12. 2013 podľa 
odborných sekcií: 

 
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie:  5.800 €           
Elektrotechnické zariadenia:                     4.500 € 
Pozemné stavby a architektúra:       5.600 €  
Statika stavieb:              4.470 € 

 Technologické vybavenie stavieb:                          900 € 
 Technické vybavenie stavieb:               1.800 € 
 Vodohospodárske stavby:                    1.800 € 
 Vedenie uskutočňovania stavieb:                   4.150 € 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Všetky sekcie spolu:                     29.020 € 
 

Uznesenie: 

- Výbor RZ Bratislava schvaľuje návrh čerpania finančných prostriedkov odborných 
sekcií na rok 2013.  

- Predseda sekcie Pozemné stavby a architektúra Ing. Marcík, doplní plán sekcie 
o konferenciu Tepelná ochrana budov 2013 s predpokladanými nákladmi 800 €.  

- Zámena podujatí, prípadne nové podujatia budú schvaľované Výborom RZ 
Bratislava aktuálne pred ich uskutočnením. 
 
 
 

Bod 6. Rôzne 

V rámci uvedeného bodu programu sa prejednávali nasledovné problémy: 
 

6.1) Dobrovoľní členovia  
Ing. Vyskoč stručne informoval o prihláškach za dobrovoľneho člena SKSI, ktore podávajú 
fyzické a pravnické osoby a ktoré on ako predseda RZ SKSI BA po kontrole organizačnou 
pracovníčkou RZ SKSI BA odsúhlasuje. Následne sú ním odsúhlasené prihlášky predkladané na 
schválenie na najbližšie zasadnutie Predstavenstva SKSI. 
Výbor viedol rozsiahlu diskusiu ohľadom prihlášky za Dobrovoľného člena – právnická osoba, 
spoločnosti PKISA, s.r.o., ktorej zamestnancom a konateľom spoločnosti je člen Komory, ktorý 
v roku 2011 a  2012 spôsobil 2 rozsiahle poistné udalosti. V prihláške za dobrovoľného člena je 
uvedený ako dôvod prihlásenia možnosť využitia poistenia zodpovednosti za škodu cez 
hromadnú poistku zabezpečenú SKSI. 

 
Uznesenie: 

- Výbor RZ neodporúča prijať za dobrovoľného člena SKSI uvedenú právnickú osobu 
PKISA, s.r.o. 

Priebeh hlasovania: 
Za: 15   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

 
 

6.2) Prof. Benko  informoval o možnostiach vzdelávania prepojením dát Soitron a zároveň 
upozornil, že zatiaľ je celoživotné vzdelávanie nepovinné, čím by sa mala SKSI zaoberať. 
 

6.3) Mgr. Krížová informovala, že v blízkej budúcnosti bude vyhlásené vyberové konanie na 
miesto hovorcu SKSI. 
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Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 26.03.2013 (utorok) 
o 15:00 hod. Pozvánka bude poslaná členom Výboru RZ Bratislava 7 dní vopred. 
Návrhy ďalších termínov zasadnutí Výboru RZ BA: 23.05.2013; 01.10.2013; 17.12.2013. 

 
Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a členovia Výboru už nemali žiadne pripomienky a 
otázky, Ing. Vyskoč poďakoval prítomným členom za účasť a o 17:30 zasadnutie Výboru 
ukončil. 
 
 
V Bratislave, 5. 2. 2013 
 
 
zapisovatelia: 

doc. Ing. Michal Božík, PhD.  

Ing. Ingrid Mokošová 

 

schválil 

Ing. Anton Vyskoč 

predseda RZ SKSI BA 

 

overovatelia: 

Ing. Peter Gemeran 

Ing. Vladimír Hanzel 
 
 
Prílohy: podľa textu 


