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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI:   

Dohodli sme pre vás možnosť poistenia sa cez Komoru               
s novým maklérom a rovnakou poisťovňou od 1. apríla 
Bodka za rokovaniami Komory so zástupcami  poisťovní a novej maklérskej spoločnosti Renomia, 
s.r.o., nesie pozitívnu informáciu - je ňou podpísaná rámcová zmluva s Allianz - Slovenská poisťovňa, 
a.s. na výhodné poistenie zodpovednosti za škodu. Vďaka aktu podpisu zmluvy si môžu členovia SKSI 
uzatvárať poistky na ďalšie poistné 
obdobie. 

„Výber makléra a poisťovne na nové 
poistné obdobie sme rozbehli už 
začiatkom  novembra  2013 s cieľom 
dojednať výhodné podmienky 
poistenia a poistné sadzby pre našich 
členov, a zabezpečiť  kvalitnú službu“, 
priblížil predseda SKSI Vladimír 
Benko.  

Novým maklérom Komory je 
spoločnosť Renomia, s. r. o. a 
zmluvnou poisťovňou je Allianz - 
Slovenská poisťovňa, a. s., ktorá ponúkla pre našich členov najvýhodnejšie sadzby zo všetkých 
oslovených poisťovní. „Som za Komoru aj našich členov vďačný členom pracovnej skupiny pre 
poistenie, ako aj členom Predstavenstva na čele s  podpredsedom Komory Jánom Petržalom, ktorí sa 
podieľali na výberových procesoch makléra aj poisťovne a venovali tomu svoj čas,“ poznamenal Benko. 
V porovnaní s minuloročnými podmienkami poistenia nastalo niekoľko zmien. Poistné obdobie je 
tentokrát 12-mesačné a trvá od 1. apríla 2014 do 31. marca 2015. Maklérska spoločnosť Renomia, s. r.o. 
bude sprostredkovávať poistenie každému členovi so záujmom poistiť sa, ktorý bude mať v SKSI 
uhradený základný členský príspevok na tento rok. 

Autorizovaní inžinieri - zamestnanci ušetria na poistnom  

Výraznú výhodu oproti minulému obdobiu pocítia autorizovaní inžinieri, ktorí sú zamestnancami, 
vďaka členovi Predstavenstva SKSI Františkovi Kinčešovi, ktorý sa bližšie venoval oblasti sadzieb 
zamestnancov a SZČO. „Minulé poistné obdobie zaplatil autorizovaný inžinier - zamestnanec pri výške 
krytia 2000 eur sumu 44 eur ročne, dnes pri výške krytia 7000 eur zaplatí ročnú poistku len 20 eur,“ 
uviedla príklad riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová. Sadzby poistného pre autorizovaných inžinierov 
sa zlúčili. Zamestnanci sa môžu poistiť už od výšky poistného krytia 7 000 eur a SZČO od 20 000  eur. 
Maximálna výška krytia zostáva  do 1 500 000 eur. 

Statikom sa zvýšila výška maximálneho krytia 

Toto poistné obdobie došlo k zvýšeniu maximálneho poistného plnenia pre kategóriu Inžinier pre 
statiku stavieb. „Kým v minulom období sa statici mohli poistiť len do výšky krytia 200 000 eur, pre toto 
poistné obdobie sa nám podarilo dohodnúť maximálne poistné plnenie až 500 000 eur,“ prezradila 
Krížová. 

Požiadavky na poistenie vyplynuli aj z vašich návrhov 

Niektorí členovia uvítajú aj zrušenie povinnosti pripoistenia právnej ochrany, ktorá bola v minulom 
období povinnou súčasťou poistenia cez Komoru. Predstavitelia Komory túto požiadavku predložili 
novému maklérovi po ohlasoch od členov, ktorým tento spôsob poistenia nevyhovoval. „Sme tu pre 
to, aby sme našim členom poskytovali čo najlepšie služby. Preto je pre nás dôležitá spätná väzba 
a ohlasy našich autorizovaných inžinierov, len vďaka nim môžeme služby skvalitňovať a prispôsobovať 
ich potrebe,“ vyjadrila riaditeľka Krížová spokojnosť s návrhmi aktívnych členov, ktorí sa zapájajú do 
diania v Komore. V súčasnom poistení zodpovednosti za škodu je zahrnuté  aj poistenie právnej 
ochrany – informácie o rozsahu tohto poistného krytia nájdete na komorovej webstránke k poisteniu 
a s Vašimi otázkami sa môžete obrátiť priamo na maklérsku spoločnosť. 

Ilustračná foto. 
Foto: M Stromko 
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Podujatia: 

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, Bratislava 

SKSI NA CONECO 
26. – 29. marec 2014, Incheba, 
Bratislava 

PARTNERSKÝ DEŇ ZSPS,  
27. marec 2014, Incheba, Bratislava 

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

Odborný seminár: PROJEKTOVÝ 
MANAŽMENT V STAVEBNÍCTVE 
28. marec 2014, Incheba, Bratislava 

Odborný seminár: PORUCHY 
SVAHOV A ZEMNÝCH TELIES, 
OPORNÉ A ZÁRUBNÉ 
KONŠTRUKCIE A ICH 
NAVRHOVANIE 
31. marec 2014, Banská Bystrica 

Odborný seminár 
vodohospodárskych stavieb: 
TERMÁLNE VODY, OSOBITNÉ 
VODY A ICH OCHRANA.  
4. apríl 2014, Trenčín 

Odborný seminár PRE 
PROJEKTANTOV V ODBORE 
VYKUROVACIE A KLIMATIZAČNÉ 
ZARIADENIE, TEPELNÉ 
ZARIADENIA 
A ZDRAVOTECHNICKÉ 
ZARIADENIA A INŠTALÁCIE 
24. apríl 2014, Trnava 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKSI 2014 
31. máj 2014, Bratislava 

 
 

 

 
Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
tlacove@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Celoživotné vzdelávanie prináša výhodu aj pri poistení 

Ak autorizovaný inžinier poistený cez Komoru absolvoval v rozsahu minimálne 7 hodín 
vzdelávanie,  ktorého organizátorom, spoluorganizátorom  alebo garantom  je SKSI za posledných 12 
mesiacov, v prípade škodovej udalosti sa jej/jeho spoluúčasť automaticky zníži na polovicu. 

V novej poistnej zmluve s Allianz - Slovenskou poisťovňou, a. s. sa tentokrát nájdu okrem iných profesií 
aj cestní audítori, ktorí sú členmi Komory ako autorizovaní inžinieri. Ako výhodu členstva v 
Komore môžu členovia využiť aj ďalšie druhy poistenia, ako je napríklad udržiavacie poistenie pre 
autorizovaného inžiniera, ktorý ukončil svoju činnosť.  „Inžinieri, ktorí využijú možnosť poistiť sa cez 
rámcovú zmluvu Komory, môžu zároveň využiť aj ďalšie výhodné poistné produkty - napríklad 
zvýhodnené úrazové poistenie či zľavu na poistenie domácnosti a poistenie malých podnikateľov,“ 
informovala riaditeľka Úradu SKSI. 

Kedy sa môžete poistiť? 

Svoj záujem o 12-mesačné poistné obdobie od 1. apríla 2014 môžu členovia nahlásiť do 15. mája 2014. 
„Po tomto termíne sa prvým dňom poistenia bude počítať deň pripísania poistného na účet 
sprostredkovateľa – rozhodujúci je dátum pripísania platby a poistený uhrádza alikvotnú časť 
poistného za celé mesiace poistného obdobia,“ vysvetlil bližšie Martin Michal, riaditeľ maklérskej 
spoločnosti Renomia. Pre autorizovaných inžinierov je v prípade poistnej udalosti veľmi dôležité, aby 
ich poistenie nebolo prerušené.  

Čo v prípade individuálneho poistenia? 

V prípade, že si uzatvoríte vlastnú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom povolania mimo rámcovej zmluvy SKSI, vzniká vám zo zákona povinnosť oznámiť Komore, s 
ktorou poisťovňou ste poistnú zmluvu uzatvorili. Oznámenie by malo obsahovať číslo poistnej zmluvy, 
označenie poisťovne, poistné riziko, poistné obdobie a poistné plnenie. Informáciu o poistení zašlite na 
adresu masloviecova@sksi.sk.   
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ďalšie číslo newslettera nájdete vo svojich e-mailových schránkach už 8. apríla. 

Vaše príspevky do Newslettra SKSI  

Vážení členovia, Newsletter SKSI je e-bulletin, ktorý odzrkadľuje dianie a aktivity v našej 
Komore. Vítame každú informáciu od našich členov a tešíme sa z vašich návrhov, postrehov či 
námetov, či už z vášho regiónu alebo vo vašej odbornej sekcii. Píšte nám na tlacove@sksi.sk.  

VŠETKO O POISTENÍ NÁJDETE NA WEB STRÁNKE SKSI  
Na komorovej webstránke nájdete ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O POISTENÍ a postup, ako si 
dojednať poistenie. Autorizovaných inžinierov oslovil komorový maklér Renomia s. r. o aj 
poštou.  NÁVRATKU K PRIHLÁSENIU DO POISTENIA zasielajte priamo na mail makléra: 
sksi@renomia.sk. Bankový účet makléra pre úhradu vybratej sadzby nájdete aj na webe. 

Vítame nových členov SKSI 
Sľub autorizovaného inžiniera zložilo v marci  
do rúk predsedu Komory dvadsaťtri inžinierov:  

Ing. Marek Baláž                  Ing. Michal Krucina 
Ing. Peter Bohuš                  Ing. Kulhavý Tomáš,  
Ing. Tomáš Cesnek                Ing. Katarína Kyselová 
Ing. Barbora Černá                 Ing. Martina Lešinská 
Ing. Petr Čihák                 Ing. Viliam Michálek 
Ing. Peter Diko                  Ing. Michal Osuský 
Ing. Pavol Fedorčák               Ing. Miloš Pecho 
Ing. Karol Ferenczy                Ing. Petr Pilnáček 
Ing. Peter Hanuliak                Ing. Rastislav Tiža 
Ing. Daniela Harčariková     Ing. Michal Učník 
Ing. Pavel Hodulík                  Ing. Juraj Urban 
Ing. Peter Káčerik     

 

Predstavenstvo SKSI vo februári schválilo 
nových dobrovoľných členov Komory: 

Jana Grausová                  Ing. Lucián Lesňák 
Bc. Adam Heveši             Ing. Rudolf Mládenek  
Ing. Peter Chobot           Ing. Tibor Roth  
Lucia Jantoláková           INGPRO, spol. s r. o. 
Ing. Ondrej Kubica          PC statik s. r. o. 
Ing. Pavol Kutlák             TALUX, s. r. o. 

Vítame vás a tešíme sa na spoluprácu. 

 

 

Vítame aj nových dobrovoľných členov, ktorí 
donedávna pôsobili ako autorizovaní inžinieri: 

Ing. Oľga Beňová                Ing. arch. Štefan Macháč  
Ing. Július Blažej              Ing. Pavol Moťovský  
Ing. Richard Bočkay          Ing. Jozef Pavlásek  
Ing. Matej Ciger                  Ing. Peter Povrazník  
Ing. Ladislav Figura           Ing. Jolana Pohlová  
Ing. Anna Harnasová        Ing. Jaroslav Prokop  
Anton Híreš                          Ing. Brigita Ročáková  
Zuzana Janíková                Ing. Anton Rodziňák  
Ing. Dagmar Knietlová    Ing. Jozef Sekerec  
Anna Kotránová                 Jiří Slezák  
Ing. Ladislav Kravčík        Ing. Alojz Zachar  
Ing. Ferdinand Lendvaj   Mária Záhymská   
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