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Z Á P I S 
 

z rokovania Výboru Regionálneho združenia SKSI Bratislava 
konaného dňa 21. apríla 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 18:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení: prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 
                     Ing. Ladislav Lehocký 
   
    
Neprítomní: Ing. Karol Kolada 
                   prof. Ing. Anton Puškár, PhD. 
 
Hostia:         prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD. 
  
    
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 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 19. februára  2015 

3. Informácie zo 6. 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  doc. Štefana 
Grambličku a  Ing. Vladimíra Hanzela.  

 

Priebeh hlasovania: 
Za: 11   Proti: 0    Zdržal sa: 0 
 
Výbor schvaľuje za overovateľov zápisu doc. Grambličku a Ing. Hanzela. 
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Bod 2. Kontrola uznesenia z rokovania Výboru RZ BA z 19. februára  2015 
 
Ing. Vyskoč oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení Výboru RZ SKSI BA: 
 

- Ing. Kinčeš  poslal spripomienkované návrhy sponzorských  zmlúv, Ing. Vyskoč o tom  
informoval na predstavenstve - úloha stále trvá, Ing. Vyskoč predloží  pripomienky 
ako návrh úprav smernice 

- Návrh zorganizovať seminár o daňovom priznaní  - v tomto roku sa to už nestihlo pre 
krátkosť času, v r. 2016 je potrebné venovať sa tejto problematike skôr  

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

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

Bod 3. Informácie zo 6. zasadnutia Predstavenstva SKSI 

Ing. Vyskoč: 

- informoval o plnení uznesení Predstavenstva a Valného zhromaždenia, konkrétne o pláne 

vypracovať smernicu o odmenách zamestnancov SKSI,  

- informoval aj o projekte IngREeS, ktorý sa spustil 24. marca 2015 projekt ingREeS. 

Hlavným cieľom projektu je príprava vzdelávacích programov a vyškolenie odborníkov v 

oblasti energetickej hospodárnosti budov. Je financovaný v rámci nového programu 

Európskej únie Horizont 2020 pre financovanie výskumu a inovácií. 

prof. Benko: 

- informoval o legislatívnom procese pripravovaného stavebného zákona, ktorý 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predložilo na prerokovanie 
Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky.  

- zoznam vyhradených stavieb bol zo stavebného zákona presunutý do vyhlášok. 
- prof. Benko informoval aj o pripravovanej novelizácii zákona 138/1992 Zb. o 

autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Novelizáciu 
bude pripravovať Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR hlavne z dôvodov transpozície 
smernice 2013/55/EU.  

- pripomienky k ostatným paragrafom novely zákona 138/1992 mimo paragrafov 4 a 5, 
ktoré boli doteraz pripravované komorou, je potrebné opäť zaslať na ministerstvo. Je 
preto potrebné, aby sa členovia čo najskôr vyjadrili a svoje pripomienky a návrhy 
zaslali na Komoru čo najskôr. 

- prof. Benko informoval o poistení zodpovednosti za škodu cez skupinovú poistku SKSI 
na poistné obdobie od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 na základe zmluvy so spoločnosťou 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom povolania členov SKSI. Maklérskou spoločnosťou aj v tomto roku zostáva 
Renomia s.r.o., ktorá oslovila členov SKSI s ponukou poistenia cez Rámcovú zmluvu 
SKSI aj prostredníctvom pošty.  
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- poistné sadzby zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcom období, aj napriek dvom 
vysokým škodám, ktoré sa objavili na konci roka 2014.  

- prof. Benko pripomenul možnosť využiť na vzdelávanie členov SKSI video 
konferenčné prepojenia. Na Úrade SKSI má na starosti vzdelávanie nová 
zamestnankyňa SKSI Mgr. Dzuricová. 

 
 

Uznesenie:  
     Výbor RZ berie na vedomie informácie zo 6. zasadnutia Predstavenstva SKSI. 

 

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

 

Bod 4. Aktuálne informácie z prípravy nových právnych predpisov v 

stavebníctve 

Bolo súčasťou bodu 3. 
 
 
Uznesenie 
Vybor RZ berie na vedomie aktuálne informácie k novým právnym predpisom. 
 
 
Priebeh hlasovania: 
Za: 13 proti: 0 zdržal sa: 0 
 
 
 

Bod 5. Rôzne 
 
Ing. Vyskoč informoval o nejasnej situácii ohľadne členstva vo výbore RZ BA Ing. Lehockého. 
Ten sa mailom vzdal funkcie člena výboru RZ BA a doteraz nemáme jasné stanovisko.  
Ing. Kinčes sa vyjadril za zachovanie jeho členstva, situáciu prešetrí, nateraz sa bude Ing. 
Lehockému naďalej posielať pozvánka na zasadnutie výboru. 
 
Ing. Vyskoč informoval o neuzavretých sponzorských zmluvách, kedy nedodanie anotácií či 
prezenčných listín vedie k neuzavretiu tejto záležitosti na ekonomickom oddelení. Aby sme sa 
vyhli týmto nedostatkom, treba dodržiavať podmienky v sponzorských zmluvách. 
 
Ing. Tomko informoval o konaní zasadania Vedeckej rady  konferencie Mestské inžinierstvo v 
Trnave  rozpočet na túto akciu bol čerpaný pod stanoveným limitom. 
Najbližšia konferencia sekcie Dopravné stavby sa bude konať v Sitne -  Bezpečnosť dopravy 
na cestách, pozvánka už je na webovej stránke a taktiež je zahrnutá do plánu akcií sekcie 
Dopravne stavby. 
 
doc. Gramblička predniesol návrh, že  v prípade interdisciplinárnych tém, ktoré sú spoločné 
pre viaceré sekcie sa treba navzájom informovať a rozposlať  pozvánky aj do týchto  
ostatných sekcií. 
 
Ing. Kinčeš – vyjadril názor, že informovanie o pripravovaných seminároch je nedostatočné, 
riešením by mohlo byť zapojenie sl. Dzuricovej do plánovania a synchronizácie odborných  
akcií a celoplošné informovanie dotknutých sekcií. 
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Ing. Tomko – informovanie len na webovej stránke je nepostačujúce,  informácie je treba 
posielať priamo na mailové adresy našich členov. Je možné poskytnúť databázu predsedom 
OS, aby tieto informácie mohli rozposielať sami? 
 
prof. Benko - Súkromné mailové adresy komora neposkytuje, rozposielanie relevantných 
mailov zabezpečuje Komora prostredníctvom organizačných pracovníčok RZ. 
Po spustení novej databázy komory by sa mohla otvoriť možnosť pasívneho prístupu 
predsedom OS na mailové adresy členov OS. 
 
prof. Benko ďalej informoval: 

- od 1. 1. 2015 má Komora  zo zákona povinnosť odovzdávať zoznamy autorizovaných 
inžinierov do sociálnej poisťovne 

- Komora architektov podporuje webovú stránku honorárový poriadok – Ing. Moravčík, 
SKSI rozbehla obdobnú webovú stránku v spolupráci s  Ing. Nagyom - 
cenyprojektov.sk, treba zvážiť, či nevyhradiť priestor na informovanie o tejto stránke 
aj na odborných seminároch 

 
 
Nasledujúce zasadanie Výboru RZ SKSI Bratislava je predpokladané dňa 25. 6. 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 18:00 zasadnutie Výboru 
ukončil. 
 
V Bratislave, 21. 4. 2015 
 
 
zapisovatelia: 
Ing. Anton Vyskoč 
Jarmila Komňaťanová 
 
 
schválil: 
Ing. Anton Vyskoč 
predseda RZ SKSI BA 
 
 
overovatelia: 
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.  
Ing. Vladimír Hanzel 
 


