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Z Á P I S N I C A 
z 2. zasadnutia Výboru  Regionálneho združenia SKSI  Košice, 

ktoré sa konalo  v pondelok, 19. septembra 2022 o 14:00  hod. 
v zasadačke RZ SKSI Košice 

 
 
Účasť na 2. zasadnutí  VRZ SKSI Košice vo volebnom období 2022-2024:  ( pozri Prezenčnú listinu ) 
 
Prítomní členovia VRZ: .................................... 14   
Neprítomní (ospravedlnení) členovia VRZ:...... 3 (Ing. Jakubov, Ing. Ďurčáková, Ing. Šoganič) 
 
Prizvaní :  - Katarína Litavcová – organizačná pracovníčka kancelárie  RZ 

   
Zasadanie Výboru otvoril a viedol Ing. Ján Petržala – predseda VRZ SKSI Košice.  

 
 

1. Otvorenie, voľba zapisovateľov a overovateľov, schválenie programu. 
 

Po otvorení  Ing. Petržala pozdravil všetkých prítomných hostí aj členov výboru RZ na jeho 

2.zasadnutí, ktoré sa konalo prezenčnou formou v zasadacej miestnosti RK v Košiciach.  

 

Po kontrole prezenčnej listiny Ing. Petržala konštatoval, že na základe počtu prítomných členov 

VRZ je 2. zasadnutie VRZ schopné uznášať sa. Celkový počet členov výboru je 17, prítomných členov 

VRZ bolo celkove 14.  

 

Na základe dohody z prvého zasadnutia VRZ pre volebné obdobie 2022-2024 sú zapisovateľmi 
zápisnice zo zasadnutí VRZ p. Katarína Litavcová a Ing. Petržala.  

 

Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí nasledujúci členovia VRZ: 
 

Overovatelia :  - Ing. Slavomír Hankovský, Ing. Martin Hromják   

Ing. Petržala dal tento návrh schváliť členom VRZ. Navrhované osoby za overovateľov zápisu boli 

členmi VRZ schválené jednomyseľne. 

 

Uznesenie : 
02.1  VRZ schvaľuje za overovateľov zápisu 2. zasadnutia VRZ SKSI Košice konaného dňa 19.09.2022 

Ing. Slavomíra Hankovského a Ing. Martina Hromjáka. 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 12; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 2 nehlasovali ) 

 
Následne prečítal navrhovaný program 2. zasadnutia VRZ, ktorý bol členom VRZ zaslaný spolu 

s pozvánkou na zasadnutie VRZ a vyzval prítomných na jeho prípadné doplnenie. 

Navrhovaný program: 

1. Otvorenie, program  

2. Kontrola uznesení prijatých VRZ 

3. Informácie z ostatného Predstavenstva 
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4. Informácie zo stretnutia delegácií malej V4 v Bogácsi 

5. Rôzne 

6. Záver 

 
Prítomní navrhli doplnenie programu v bode 5 o nasledujúce body : 

 

5.1  Informácia o účasti RZ SKSI v medzinárodnom projekte SECOVE (predložil Ing. Petržala) 

5.2  Informácie o priebehu odborne – tématického zájazdu ROS PSA 2022 (predložil Ing. Hromják) 

Nasledovalo hlasovanie za prijatie navrhovaného programu 2.zasadnutia VRZ SKSI Košice 
doplneného o body 5.1 a  5.2. 

 
Uznesenie : 
02.2  VRZ schvaľuje predložený program 2. zasadnutia VRZ SKSI Košice konaného dňa 19.09.2022 

v zasadacej miestnosti RK v Košiciach vrátane  jeho doplnenia o body č. 5.1 a 5.2. 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 12; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 2 nehlasovali ) 
 

 

2. Kontrola uznesení prijatých VRZ SKSI Košice 
 

Ing. Petržala zrekapituloval stav plnenia uznesení prijatých VRZ na predchádzajúcom zasadnutí 

VRZ SKSI Košice.   

01.3  VRZ ukladá org. pracovníčke p. K. Litavcovej osloviť predsedov a podpredsedov ROS Košice za 
účelom zvolania ich členských schôdzí, ktorých súčasťou programu bude potvrdenie, resp. 
voľba nových predsedov a podpredsedov ROS a plán ich činnosti na nasledujúce obdobie. 

 - uznesenie VRZ splnené   
 

01.5  VRZ ukladá predsedovi VRZ zabezpečiť odoslanie uznesení prijatých ČS RZ SKSI Košice 2022 na 
Úrad SKSI za účelom ich zaradenia na rokovanie PR SKSI. Ide o nasledujúce uznesenia z ČS RZ 
SKSI Košice : 
- uznesenie ku schváleniu hospodárenia RZ SKSI Košice za roky 2020 a 2021 
- uznesenie ku schváleniu rozpočtov RZ SKSI Košice na roky 2023 a 2024 
- uznesenie ku schváleniu kandidátov RZ SKSI Košice do orgánov SKSI volených na VZ SKSI 2022 
- uznesenie ku schváleniu členov VRZ SKSI Košice na volebné obdobie 2022 až 2024 
- uznesenie ku zaradeniu problematiky zastupovania členov SKSI na zasadnutiach VZ SKSI 

delegátmi na rokovanie PR SKSI a VZ SKSI 2022 
 - uznesenie VRZ splnené   
 
01.7  VRZ odporúča PR SKSI spresniť podmienky pre opätovnú autorizáciu uchádzačov. 

 - uznesenie VRZ trvá 

 

Ďalej skonštatoval, že ostatné uznesenia prijímané VRZ boli splnené. 

 

Uznesenie : 
02.3  VRZ berie na vedomie informácie o stave plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich 

zasadnutiach VRZ SKSI Košice. 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 12; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 2 nehlasovali ) 
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3. Informácie z ostatného PR SKSI  
 

V období od 1.zasadnutia VRZ v júni sa uskutočnili celkom tri zasadnutia PR SKSI, a to dve 

mimoriadne on-line zasadnutia (15.8.2022 a 09.09.2022) a jedno riadne, a to 12. zasadnutie PR SKSI, 

ktoré sa uskutočnilo prezenčne 26.08.2022 v B. Bystrici. Rokovaní sa zúčastnili všetci traja 

zástupcovia nášho RZ Ing. Hrubovčák a Ing. Jakubov - členovia PR SKSI a Ing. J. Petržala – 

podpredseda SKSI, ako aj prizvaní hostia z nášho RZ (Ing. Slosarčík a Ing. I. Valušiak).  

Zástupcovia RZ v PR SKSI podali prítomným členom VRZ informácie z priebehu rokovaní PR 
SKSI, ktoré sa týkali najmä nasledujúcich bodov: 
 

 Príprava VZ SKSI 2022 

 

Ing. Petržala stručne zrekapituloval hlavné informácie ku príprave VZ a jeho programu 

v nasledujúcich témach / bodoch:  

 

- návrhy na úpravu vnútorných poriadkov SKSI 

(problematika delegátov SKSI, RZ ZA: obmedzenie splnomocnení pre voľby do VO SKSI, 

opakované preskúšavanie odborne spôsobilých osôb....) 

- návrh na úpravu / rozšírenie disciplinárnych opatrení (I. Valušiak) 

- úprava základného členského príspevku pre ASI s pozastaveným členstvom: 35,-€/rok 

- úprava základného členského príspevku pre ASI nad 65 rokov: pre rok 2023 vo výške 2,12% 

ročnej min. mzdy a pre rok 2024 vo výške 1,96% ročnej min. mzdy 

- kandidátky do volených orgánov SKSI na obdobie 2022-2024 (rozšírenie kandidatúry T.Petríka 

do DR SKSI) 

 

 Legislatíva v stavebníctve 

 

Informácie ku legislatíve boli predložené najmä pre nasledujúce témy : 

  

- Autorizácia ŠPO (rokovanie so zástupcami Prezídia HaZZ na úrade SKSI) 

- Novelizácia zákona č.138/1992 Zb. 

- Pracovná skupina ku poplatkom pre správne konania a členenie stavieb (J. Petržala, J. 

Jakubov) 

 

Diskusia : 
V rámci širokej diskusie členov VRZ boli prezentované názory najmä na: 

- problematiku požiadaviek na vzdelanie pre autorizáciu ŠPO a jeho posudzovanie 

- novelizácia §5 zákona č.138/1992 Zb. 

 

 26.konferencia „Statika stavieb 2022“  

 

Ing. Petržala pripomenul prítomným hlavné informácie ku konaniu pravidelnej konferencie 

statikov v Piešťanoch . 

- Konferencia sa uskutoční v dňoch 29.-30.9.2022 v hoteli Magnólia v Piešťanoch  

- členovia SKSI majú zľavu z účastníckeho poplatku 20,-€ 
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Uznesenie : 
02.4 VRZ berie na vedomie informácie zástupcov RZ SKSI Košice Ing. Petržalu a Ing. Hrubovčáka 

z priebehu ostatných troch rokovaní PR SKSI konaných v mesiacoch august a september 2022. 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 13; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 1 nehlasoval ) 
 

 

4. Informácie zo stretnutia delegácií malej V4 v Bogácsi 
 

Ing. Petržala, Ing. Hromják a Ing. Kočiš informovali prítomných o priebehu tohoročného 

stretnutia regionálnych inžinierskych komôr a zväzov krajín V4. 

 

Miesto konania mV4 :  Bogács, Széchenyi u.23, Maďarsko 

Termín konania :  18.-21.8.2022 

Delegácia RZ SKSI Košice: Petržala, Hromják, Kočiš 

 

V rámci odbornej časti rokovania vystúpil so svojím príspevkom ku problematike znalcov za 

slovenské delegácie z Košíc a Trnavy Ing. Martin Hromják. 

Bolo skonštatované, že z priebehu rokovania mV4 v Bogácsi nebolo (možno prvý krát ?) na 

návrh organizátora podpisované spoločné prehlásenie delegácií krajín mV4.  

 

Uznesenie : 
02.5 VRZ berie na vedomie informácie zástupcov, členov delegácie RZ SKSI Košice Ing. Petržalu, Ing. 

Hromjáka a Ing. Kočiša z priebehu stretnutia regionálnych delegácií krajín V4, ktoré sa konalo 
v dňoch 18.-21.8.2022 v maďarskom meste Bogács. 

 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 14; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 0 nehlasovali ) 

 

5. Rôzne 
 

5.1  Účasť RZ SKSI Košice v medzinárodnom projekte SECOVE  

Ing. Petržala informoval prítomných , že v rámci regionálnej spolupráce SKSI a TU Košice sa 

podarilo RZ SKSI Košice získať účasť v medzinárodnom projekte s názvom „Sustainable Energy 

Centres of Vocational Excellence“ ( skrátene SECOVE ). Projekt je financovaný z prostriedkov EÚ 

a pre SKSI bude predstavovať o.i. aj externé finančné zdroje. SKSI v iniciatíve o získanie účasti v tomto 

projekte zastupoval Ing. Ján Petržala, predseda VRZ SKSI Košice.  

 

Základné informácie o projekte : 

Výzva :   ERASMUS+ program (Budget based type) Centres of Vocational Excellences 

Názov:   Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence (SECOVE) 

Koordinátor:  George Priniotakis, University of West Altica, Greece 

Účastníci:  22 partnerov z 5 krajín - Grécko, Španielsko, Taliansko, Slovensko a Portugalsko 

Zastúpenie SR: TU Košice (SvF a EkF), SKSI, SPŠS Košice, Izola, s.r.o. Košice (priemysel), Ivega 

(nezisková organizácia)   

FP pre SKSI : 123.218,-€ na 3 roky ( z toho záloha vo výške 49.207,20 € už bola poukázaná na účet 

SKSI ) 
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Ciele projektu : 

 

Cieľom projektu je vytvoriť sieť pre spoluprácu v oblasti excelentného odborného vzdelávania 

v sektore čistej a udržateľnej energie : 

 

- 5 platforiem, štruktúrovaný dialóg na národnej a medzinárodnej úrovni   

- príprava vzdelávacích materiálov vhodných pre súčasný pracovný trh v oblasti udržateľnej energie 

- podpora synergie medzi predstaviteľmi priemyslu a vzdelávacích inštitúcií 

- rozširovanie odborného vzdelávania medzi ženami 

- 28 národných a medzinárodných workshopov 

- mobility, letné školy, 3 konferencie  

 
Uznesenie : 
02.6 VRZ berie na vedomie informáciu Ing. Petržalu o účasti RZ SKSI Košice v medzinárodnom 

projekte „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ ( skrátene SECOVE ) 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 14; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 0 nehlasovali ) 

 

5.2 Informácie o priebehu odborne – tématického zájazdu ROS PSA 2022  

Termín:  11.-16.9.2022 

Krajina : Slovinsko 

 

Ing. Hromják informoval prítomných o uskutočnení a priebehu odborne – tematického zájazdu 

organizovaného ROS PSA Košice v roku 2022. Odborná téma celého zájazdu bola zameraná na 150. 

výročie narodenia architekta Jože Plečnika, ktorého stavby realizované v Slovinsku boli navštívené. 

Okrem nich navštívili účastníci odborne – tématického zájazdu viacero ďalších technicky a historicky 

zaujímavých stavieb v Ľublani a iných mestách Slovinska. Zájazdu sa zúčastnilo celkom 39 záujemcov. 

 

Uznesenie : 
02.7 VRZ berie na vedomie informáciu Ing. Hromjáka o priebehu odborne - tématického zájazdu 

organizovaného ROS PSA Košice, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. až 16.9.2022 v Slovinsku. 
 
 Výsledok hlasovania:   ZA: 14; PROTI : 0  ZDRŽAL SA HLASOVANIA : 0 ; ( 0 nehlasovali ) 

 

6. Záver 
 

Po vyčerpaní oficiálneho programu rokovania predseda VRZ Ing. Ján Petržala poďakoval všetkým 

prítomným za účasť na 2.zasadnutí VRZ SKSI Košice vo volebnom období 2022-2024.  

Zasadnutie VRZ ukončil  o 16,30 hod. 
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Uznesenie z 2. zasadnutia VRZ SKSI Košice : 
 
02.1 VRZ schvaľuje za overovateľov zápisu z 2.zasadnutia VRZ SKSI Košice konaného dňa 19.9.2022 

Ing. Slavomíra Hankovského a Ing. Martina Hromjáka. 
 
02.2 VRZ schvaľuje predložený program 2.zasadnutia VRZ SKSI Košice konaného dňa 19.09.2022 

vrátane  jeho doplnenia o body 5.1 a 5.2. 
 
02.3 VRZ berie na vedomie informácie o stave plnenia uznesení prijatých na predchádzajúcich 

zasadnutiach VRZ SKSI Košice. 
 
02.4 VRZ berie na vedomie informácie zástupcov RZ SKSI Košice Ing. Petržalu a Ing. Hrubovčáka 

z priebehu ostatných troch rokovaní PR SKSI konaných v mesiacoch august a september 2022. 
 
02.5 VRZ berie na vedomie informácie zástupcov, členov delegácie RZ SKSI Košice Ing. Petržalu, Ing. 

Hromjáka a Ing. Kočiša z priebehu stretnutia regionálnych delegácií krajín V4 , ktoré sa konalo 
v dňoch 18.-21.8.2022 v maďarskom meste Bogács. 

 
02.6 VRZ berie na vedomie informáciu Ing. Petržalu o účasti RZ SKSI Košice v medzinárodnom 

projekte „Sustainable Energy Centres of Vocational Excellence“ ( skrátene SECOVE ) 
 
02.7 VRZ berie na vedomie informáciu Ing. Hromjáka o priebehu odborne - tématického zájazdu 

organizovaného ROS PSA Košice, ktorý sa uskutočnil v dňoch 11. až 16.9.2022 v Slovinsku. 
 

 
2. zasadnutie Výboru RZ SKSI Košice trvalo od 14,00 hod do 16,30 hod. 

 

Zapisovatelia: Katarína Litavcová   .......................................................................... 
 
 

Ing. Ján Petržala  .......................................................................... 
 
 

Overovatelia: Ing. Slavomír Hankovský - overujem zápis  .............................................. 
 

 
Ing. Martin Hromják  - overujem zápis  ............................................. 

 
 
 
 
V Košiciach, dňa  19.09.2022 
 
Prílohy : -  Pozvánka  

- Prezenčná listina 
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