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Z Á P I S 
 

z rokovania výboru Regionálneho združenia SKSI Brat islava, 
konaného d ňa 27. mája 2009, Mýtna 29, Bratislava 

 
 
 

Rokovanie sa konalo v budove SKSI Bratislava, v priestoroch Regionálnej kancelárie RZ 
SKSI Bratislava na 2. poschodí,  od 15.30 do 17.30 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č.1) 
 
Ospravedlnení: Ing. Ľuboš Kocka 

  Ing. Ján Marhefka 
                         Ing. Miroslav Maťaščík 
                         Ing. Vladimír Pukančík 
    prof. Ing. Anton Puškár, PhD. 
    prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD. 
    Ing. Vladimír Durbák (zástupca DR)  
                       
Rokovanie zahájil a viedol predseda RZ BA Ing. Jozef Ďurďa, ktorý všetkých prítomných 
privítal a oboznámil s programom zasadnutia. 
 
Program:  

1. Voľba overovateľov zápisu z rokovania 
2. Kontrola uznesenia z rokovania výboru RZ BA 28.01.2009 
3. Stav účtu a prehľad finančných prostriedkov RZ Bratislava 
4. Informácia o poskytovaní príspevkov na odborné podujatia organizované inými 

organizáciami 
5. Odborné sekcie, konkrétne podujatia – schválenie finančných prostriedkov 
6. Informácia 6. zasadnutie predstavenstva 
7. Rôzne 

 
Ad 1. Vo ľba overovate ľov zápisu z rokovania  
Členovia výboru zvolili jednohlasne za overovateľov zápisu z rokovania RZ Ba nasledovných 
členov výboru:  doc. Ing. Štefana Grambličku, PhD. 
   doc. Ing. Michala Božíka, PhD. 
 
 
Ad 2. Kontrola uznesenia z rokovania výboru RZ BA 2 8.1.2009 
Ing. Ďurďa oboznámil prítomných s plnením jednotlivých uznesení výboru. Výbor 
konštatoval, že všetky uznesenia boli splnené nasledovne: 

- Výbor RZ BA 28.1.2009 schválil odmeniť organizátorov Slovensko – českej 
konferencie, ktorá sa konala dňa  5. 12. 2008 formou náhrady za stratu času (počet 
uznaných hodín 10 pre každého organizátora. 

Odmeny boli vyplatené. 
 

Ad 2a. 
- Výbor RZ BA konštatoval postupne čerpanie po sekciách predpokladaných 

finančných náklady na plánované odborné sekcie na rok 2009.  
- Ing. Ďurďa oboznámil výbor s návrhom rozpočtov na rok 2009 a 2010, ktoré boli 

korešpondenčne bez pripomienok. Rozpočty regionálnych združení odovzdali 
predsedovia výborov do 28.2.2009 na základe uznesenia predstavenstva . 

Plánované prostriedky RZ BA na rok 2009: 62.557 €, na rok 2010: 65.430 €. 
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Uznesenie:  
- Výbor RZ BA berie na vedomie výsledky plnenia uznesenia tak ako boli 
prezentované predsedom RZ Bratislava. 
- Výbor RZ BA schválil upravené rozpočty RZ Bratislava na rok 2009 a na rok 2010. 

 
 
Ad 3. Stav ú čtu a preh ľad finan čných prostriedkov RZ Bratislava  
- Ing. Ďurďa oboznámil prítomných o stave účtu RZ SKSI Bratislava ku koncu apríla 2009. 
Ďalej oboznámil prítomných s realizovanými odbornými podujatiami a ich finančnými 
nákladmi, ktoré boli schválené výborom na zasadnutí 28.1. 2009.  
 
Prehľad čerpania finančných prostriedkov OS za obdobie od 1.januára do 27.mája 2009 
podľa odborných sekcií: 

RZ BA:            728,29 € 
Sekcia DS:           2.124,17 € 
Sekcia EZS:         1.500,00 € 
Sekcia PS:         2.660,00 € 
Sekcia SS:         1.280,00 € 

 Sekcia TVS:                 0,00 € 
 Sekcia TCHVS:                  0,00 € 
 Sekcia VHS:                       0,00 € 
 Sekcia VUS:                       0,00 € 
 –––––––––––––––––––––––––––––- 
 Všetky sekcie spolu:        8.292,46 € 
 

Uznesenie:  
- Výbor RZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov odborných sekcií za 
hore uvedené obdobie. Konštatuje, že prostriedky sú čerpané v súlade s plánom 
sekcii v roku 2009.  

 
 
Ad 4. lnformácia o poskytovaní príspevkov na odborn é podujatia organizované inými  

    organizáciami  
- Ing. Ďurďa vyzval k väčšej aktivite ohľadom poskytovania príspevkov na akcie 
organizované odbornými sekciami a inými organizáciami. 
- Členovia výboru zobrali na vedomie, že pri poskytovaní príspevkov iným organizáciám 
budú vypracované zásady poskytovania príspevkov.  Z diskusie  vyplynulo, že by mal byť 
stanovený základný paušálny príspevok na podujatie a ďalší príspevok viazaný na 
účastníkov podujatia – členov komory (forma nižšieho vložného, rozdiel príspevok 
organizátorom). Zborníky neviazať na podujatie, ale ako samostatnú dohodu komory 
s organizátorom. 
- RK BA prispieva na pripravované publikácie statikom, elektrikárom podľa plánu čerpania 
jednotlivých sekcii. 

 
Uznesenie:  
- Výbor RZ BA berie na vedomie vypracovanie zásad na poskytovanie príspevkov 
iným organizáciám.  

 
 
Ad 5. Odborné sekcie, konkrétne podujatia – schvále nie finan čných prostriedkov  
- Ing. Ďurďa vyzval prítomných členov OS, ktorých sekcie nezabezpečili odborné podujatia, 
aby tak učinili a aby postupovali podľa plánu na rok 2009. Aj ostatných členov vyzval 
k zvýšenej aktivite a taktiež požiadal, aby prezentovali aj ďalšie akcie, ktoré neboli 
predložené v pláne pripravovaných akcií jednotlivých odborných sekcií.  
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- Ing. Tomko upozornil na plánovaný seminár „Nové produkty pre projektovanie IS a DOS“, 
ktorý sa prekladá z apríla 2009 na jún 2009.      

 
Uznesenie:  
- Výbor berie na vedomie čerpanie prostriedkov sekciami RZ Bratislava 

 
 
Ad 6. Informácia 6. zasadnutia predstavenstva  
- Ing. Ďurďa oboznámil prítomných o priebehu 6. zasadnutia predstavenstva. Okrem iného 
sa na predstavenstve riešil problém neoprávneného používania pečiatok, čo bude Komora 
riešiť súdnou žalobou. 
- na predstavenstve sa riešil prístup k normám, 
- predstavenstvo schválilo vložné na medzinárodnú konferenciu VELOCITY, 
- predstavenstvo schválilo pamätnú medailu pre prof. Ing.  Martina Halahyju, DrCs. 
- predstavenstvo schválilo nomináciu doc. Grambličku za člena redakčnej rady časopisu 
STAVEBNICTVÍ. 
 

Uznesenie:  
- Výbor berie na vedomie informáciu zo 6. zasadnutia predstavenstva SKSI. 

 
 
Ad 7. Rôzne  
- Ing. Tomko požaduje, aby príspevky za účasť na zahraničných podujatiach zameraných na 
dopravné stavby schvaľovali sekcie dopravných stavieb a ich rozhodnutie bolo akceptované, 
ako príklad uviedol príspevok na Velocity Brusel. Ďalej navrhol aby RZ BA prostredníctvom 
sekcie IS +DS prispel na odmeny v celoslovenskej súťaži usporiadanej Štor CAD, SKSI 
a Autodesk pod názvom Civil projekt 2009. 
- doc. Gramblička predložil návrh zväčšiť kapacitu servera, nakoľko pri doterajšej nízkej 
kapacite servera sa nedajú na našej webovej stránke zverejniť väčšie dokumenty, 
- Ing. Vyskoč sa zaoberal problematikou noriem a možnosti sprístupnených noriem na 
internete cez SÚTN po zaplatení ročného príspevku 35 €. Za tento poplatok je možné vytlačiť 
si ľubovoľné množstvo noriem (každú 1x). Zatiaľ túto možnosť využilo a tento poplatok 
zaplatilo len 12 ľudí. 
- bol podaný návrh, aby členovia komory boli zvýhodnení a platili za prístup k normám nižší 
poplatok,  
- ohľadom skladby projektovej dokumentácie sa konalo sedenie autorizačnej komisie, 
nakoľko v tejto veci existuje určité právne vákuum, (rozsah a obsah, realizačná 
dokumentácia, elektronická podoba a pod.) 
K vyššie uvedeným problematikám bola vedená rozsiahla diskusia prítomných členov 
výboru.  
 

Uznesenie:  
- Výbor berie na vedomie informáciu o súťaži Civil projekt 2009 a Ing. Tomko na 
nasledujúci výbor RZ SKSI BA predloží konkrétny návrh, vrátane návrhu poroty za RZ 
SKSI. 
- Výbor na základe diskusie odporúča predstavenstvu SKSI: 

- zvýšiť informovanosť členov o možnosti vytlačiť si ľubovoľné množstvo 
noriem (každú 1x) za poplatok 35 €, prípadne znížiť poplatok príspevkom 
komory, 
- zabezpečiť pre členov informatívny materiál, publikáciu zaoberajúcu sa 
skladbou projektovej dokumentácie a platnými predpismi, 
- akceptovať vyjadrenia sekcií pri poskytovaní finančných príspevkov svojim 
členom, 
- zohľadniť pri výbere systému elektronizácie SKSI možnosť uverejniť aj 
rozsiahle dokumenty. 
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Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a členovia výboru už nemali žiadne otázky, Ing. 
Ďurďa poďakoval prítomným členom za účasť a o 17:30 zasadnutie výboru ukončil. 
 
V Bratislave 27.05.2009 
 
Zapísala: 
Ing. Ingrid Mokošová 
 
 
 
Schválil: 
Ing. Jozef Ďurďa 
Predseda RZ BA 
 
 
 
Overil: 
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. 
doc. Ing. Michal Božík, PhD. 
 


