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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI: 

Ukončujeme rokovania s maklérom o poistení členov  
Komory na nové poistné obdobie 
Predstavitelia Komory v súčasnosti ukončujú posledné rokovania so zástupcami maklérskej 
spoločnosti o rámcovom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania. „Maklérska 
spoločnosť oslovila viaceré poisťovne a vypracovala porovnanie poistných sadzieb, rokovania 
prebiehajú v zmysle požiadaviek SKSI a samotných 
členov. Vyberáme poisťovňu, ktorá ponúkne 
najvýhodnejšie podmienky na ďalšie poistné 
obdobie,“ vysvetlil predseda SKSI Vladimír Benko. 

Uplynulé poistné obdobie bolo 15-mesačné, 
v súčasnosti sa rokuje o podmienkach 
s požiadavkou na poistné obdobie v trvaní 12 
mesiacov. Poistenie sa cez rámcovú zmluvu SKSI 
bude podmienené  zaplatením základného 
členského príspevku. Autorizovaný inžinier, ktorý 
nebude mať k dňu záujmu o poistenie uhradený 
základný členský príspevok, nebude poistený cez 
rámcovú zmluvu SKSI.  

Komora sa zároveň bude snažiť čím skôr vybaviť prípadnú poistnú udalosť, aby sa nezvyšoval rezervný 
fond a tým poistné sadzby pre členov Komory. 

„V najbližšom období podpíšeme zmluvu s poisťovňou a maklérskou spoločnosťou, o podpise zmluvy 
a novom poistnom období budeme členov informovať prostredníctvom webovej stránky SKSI 
a mailov, ktoré zašleme členom priamo do ich komorových schránok“, doplnila riaditeľka Úradu SKSI 
Diana Krížová.  

V prípade, že členovia uzatvoria vlastnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom povolania mimo rámcovej zmluvy Komory, sú povinní Komore oznámiť, s ktorou poisťovňou 
takúto poistnú zmluvu uzatvorili a na aké obdobie. Oznámenie by malo obsahovať číslo poistnej 
zmluvy, označenie poisťovne, poistné riziko, poistné obdobie a poistné plnenie. Informáciu o poistení 
môžu inžinieri zaslať mailom na adresu sksi@sksi.sk.                                                                                                  red. 

SLUŽBA STN-ONLINE PRE ČLENOV SKSI V ROKU 2014: 

SÚTN bol zrušený, čakáme na zmluvu s ÚNMS SR 
K poslednému dňu uplynulého roku 2013 bol zrušený Slovenský ústav technickej normalizácie (SÚTN) 
a ako odbor bol včlenený do Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). 
S týmito zmenami nastali aj zmeny v poskytovaní služieb členom Slovenskej komory stavebných 
inžinierov. „Momentálne čakáme na spätnú väzbu z ÚNMS SR, odkiaľ nám majú kompetentní zaslať 
návrh zmluvy o ďalšej spolupráci na rok 2014 vo veci poskytovania služby STN-online. V súčasnosti 
preto nie sú poskytované služby doobjednávania tlače a ďalších balíkov noriem, samozrejme, že normy 
v elektronickej podobe na prezeranie sú členom aj naďalej k dispozícii,“ vysvetlil predseda SKSI 
Vladimír Benko.  

Všetky činnosti, ktoré boli doposiaľ zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie, 
budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav 
technickej normalizácie. Predsedom ÚNMS SR je Jozef Mihok, povereným riaditeľom odboru SÚTN je 
Igor Hladík. O danej situácii informoval predseda SKSI Vladimír Benko aj členov Predstavenstva SKSI 
na ich 10.  zasadnutí, ktoré sa konalo 21. februára v Trnave. Zápis z 10. zasadnutia Predstavenstva 
SKSI nájdete v členskej zóne na webovej stránke Komory. 

 

 

Ilustračná foto. 
Foto: A. Vyskoč 

 
  

SPOLOČNÝ NÁVRH SKSI a SKA na doplnenie ustanovení do článku V návrhu 
nového stavebného zákona,  

ktorým sa novelizuje zákon č. 138/1992 Zb. zo dňa 4. marca. 2014 

mailto:sksi@sksi.sk
http://www.sksi.sk/buxus/docs/documents/10%20PR_zapis_uznesenia_rev1.pdf
http://www.sksi.sk/buxus/docs/stavebny_zakon/2014-03-04_novela138_spol.navrh_SKSI-SKA_1.PDF
http://www.sksi.sk/buxus/docs/stavebny_zakon/2014-03-04_novela138_spol.navrh_SKSI-SKA_1.PDF


Podujatia: 

Členská schôdza: RZ SKSI 
BRATISLAVA 
12. marec 2014, STU Bratislava 

19. konferencia:  STATIKA STAVIEB  
2014  
13. – 14. marec 2014, Piešťany 

10. FÓRUM KOĽAJOVEJ DOPRAVY  
18. – 19. marec 2014, Bratislava 

Členská schôdza: RZ SKSI BANSKÁ 
BYSTRICA 
19. marec 2014, Okresný úrad,  
Banská Bystrica 

Statický štvrtok: VYBRANÉ 
PANELOVÉ SÚSTAVY BD, ČASŤ 1 
20. marec 2014, Bratislava 

Konferencia: SMART CITIES 2014 
20. marec 2014, Bratislava 

Členská schôdza: RZ SKSI KOŠICE 
25. marec 2014, Kulturpark, Košice 

Konferencia: „TEÓRIA 
A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH 
STAVIEB“ – sprievodné podujatie 
stavebného veľtrhu CONECO 2014 
26. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

Partnerský deň ZSPS, SKSI a SvF 
STU 
27. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 
27. marec 2014, Incheba Expo, 
Bratislava 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2014 
31. máj 2014, Bratislava 
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ZAČALI SA ČLENSKÉ SCHÔDZE NAŠICH REGIONÁLNYCH ZDRUŽENÍ: 

V Žiline sa stretli členovia SKSI z celého regiónu 
Členovia Komory z celého žilinského regiónu sa  5. marca stretli po dvoch rokoch pred blížiacim sa 
volebným Valným zhromaždením. Pred členskou schôdzou predseda Výboru Regionálneho združenia 
SKSI Žilina Boris Vrábel zorganizoval stretnutie zástupcov Komory s predstaviteľmi verejnej správy a 
zástupcami realizačných a projekčných firiem v oblasti stavebníctva.  

Svojou prítomnosťou na schôdzi potešil prítomných aj 
podpredseda Úradu Žilinského samosprávneho kraja 
Jozef Štrba, podľa ktorého majú autorizovaní inžinieri 
v rámci stavebníctva pevné miesto. Štrba vyslovil 
dôveru, že nové programové obdobie prinesie aj prílev 
investícií do stavebníctva.  

Desiatky autorizovaných inžinierov a dobrovoľných 
členov Komory volili počas členskej schôdze nových 
členov Výboru Regionálneho združenia SKSI Žilina, ktorý 
bude mať pre nasledujúce obdobie desať členov. Inžinieri 

na včerajšom stretnutí tiež navrhli kandidátov do volených orgánov Komory, ktorí budú volení na 
májovom Valnom zhromaždení. Schválili zmeny v rozpočte pre svoj región na rok 2014 a návrh 
rozpočtov na ďalšie dva roky. 

Predseda SKSI Vladimír Benko predstavil aktivity Komory za posledné dva roky a uistil ich, že vo 
všetkých krokoch, ktoré posúvajú Komoru a jej členov dopredu, bude pokračovať aj naďalej. Hlavným 
cieľom Komory bude skvalitňovať služby, ktoré poskytuje svojim členom.  

V marci sa budú konať členské schôdze aj v ďalších regiónoch, najbližšie 12. marca v Bratislave, 19. 
marca sa stretnú členovia SKSI v Banskej Bystrici, v pondelok 24. marca sa uskutoční Členská schôdza 
Regionálneho združenia SKSI Trnava a 25. marca sa zídu v Košiciach. Posledný májový deň sa  členovia 
stretnú na májovom Valnom zhromaždení SKSI. Svojimi hlasmi budú rozhodovať o členoch volebných 
orgánov SKSI a predsedovi Komory pre ďalšie dvojročné obdobie.                                                                            red.     

VZDELÁVANIE INŽINIEROV V EURÓPE: 

Vznikla pracovná komisia ECEC pre celoživotné vzdelávanie 
Európska rada inžinierskych komôr (European Council of Engineers Chambers -  ECEC) vo februári 
organizovala stretnutie za účelom založenia komisie pre celoživotné vzdelávanie (CPD). Členmi 
komisie CPD pri ECEC sú zástupcovia komôr štátov Rakúska, Chorvátska, Českej republiky, Nemecka, 
Grécka, Talianska, Srbska, Slovinska, Maďarska, Čiernej Hory, Macedónska a Slovenska. Za SKSI sa 
stretnutia zúčastnil Michal Minár, ktorý sa stal aj členom pracovnej skupiny Statika stavieb. Boli 
založené aj ďalšie pracovné skupiny, ktorých členmi sa môžu stať aj slovenskí odborníci v daných 
oblastiach. Na stretnutí boli 
predstavené súčasné trendy 
vzdelávania členov v jednotlivých 
krajinách. Pre členov SKSI vzniká 
do budúcna možnosť zúčastniť sa 
odborných seminárov z iných 
členských krajín aj pomocou 
videokonferencií.  

Komisia vzniká so zámerom 
podpory CPD na národnej aj 
medzinárodnej platforme a hľadá 
čo možno najväčšiu podporu 
medzi členskými štátmi ECEC. Pri 
stretnutiach má dochádzať k výmene informácií a skúseností medzi členmi z jednotlivých krajín ECEC.   

Európska rada inžinierskych komôr v súčasnosti reprezentuje 16 komôr a viac ako 300 000 
autorizovaných inžinierov. ECEC bola založená vo Viedni v roku 2003.                                                M. Minár                                                                                                                                                                     

 

Ilustračná foto. 
Foto: SKSI 

 
  

Členovia novozvniknutej komisie pre celoživotné vzdelávanie. Foto: M. Minár 

 
  

Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 25. marca. 

KONFERENCIA SMART CITIES 2014 

 20. marca 2014 v Bratislave. 
Členovia SKSI majú 50% zľavu zo vstupu. 
Zaregistrujte sa čo najskôr prostredníctvom 

online formulára. 

STRETNUTIE LÍDROV 
SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA  

Najväčšia diskusia o stave slovenského 
stavebníctva sa bude konať v rámci 
medzinárodného veľtrhu CONECO. 
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