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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE POVOLANIA:   

Inžinieri využívajú poistenie cez rámcovú zmluvu v SKSI 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania cez rámcovú zmluvu SKSI využila za 
poistné obdobie od 1. apríla 2014 doteraz viac ako polovica členov komory. Poistenie fyzických osôb 

uzavrelo cez rámcovú zmluvu SKSI 2349 členov 
a poistenie právnických osôb 415 členov. 

Z vyhodnotenia poistenia maklérskou 
spoločnosťou Renomia, s. r. o., vyplýva, že do 17. 
februára  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., 
vyplatila našim členom v tomto poistnom období 
poistné udalosti vo výške 3789 eur. Rok 2014  
však priniesol aj dve veľké poistné udalosti, 
ktorých nahlásenie zvýšilo rezervy poisťovne 
pre poistné udalosti až na viac ako 165 tisíc eur.  

„Na základe zhromaždených podkladov k 
otvorených poistným udalostiam môžeme 
skonštatovať, že evidujeme dve zásadné 

škody, ktoré sú relatívne čerstvé a v štádiu riešenia,“ informovala Marcela Burešová, metodik 
poistenia priemyselných a podnikateľských rizík spoločnosti Renomia, s. r. o.  Jedna poistná udalosť 
s rezervou vo výške 100 000 € je v štádiu šetrenia a momentálne nie je možné presne špecifikovať 
profesiu, ktorá v rámci tohto projektu pochybila. Pri poistnej udalosti s rezervou 62 594 € ide o 
vznesený nárok na náhradu dlžnej sumy za škodu z roku 2010.  Nakoľko ide taktiež o škodu v štádiu 
riešenia, momentálne nie je možné určiť ani oprávnenie nároku ani špecifikovať profesiu, ktorá v 
rámci tohto projektu pochybila.  

Pri podozrení na vznik poistnej udalosti kontaktujte najprv makléra 

„Každé nahlásenie poistnej udalosti, aj to, čo ešte nie je vyhodnotené ako poistná udalosť, poisťovňa 
automaticky odzrkadľuje do rezervy. Tá ovplyvňuje výšku poistného pre všetkých členov komory na 
ďalšie poistné obdobie,“ vysvetlila riaditeľka Úradu SKSI Diana Krížová a dodala, aby členovia pri 
podozrení na poistnú udalosť kontaktovali vždy výlučne makléra zo spoločnosti Renomia, s. r. o. 
„Maklér poskytne členovi dostatočné poradenstvo, postup riešenia udalosti a predbežné 
vyhodnotenie či ide o poistnú udalosť, aby sa zbytočne nenavyšovala nahlasovaním priamo do 
poisťovne rezerva a tým aj poistná suma na ďalšie obdobie,“ vysvetlila riaditeľka Krížová. 

Rokujeme o poistení na poistné obdobie od 1. apríla 

V súčasnosti platné poistenie cez rámcovú zmluvu SKSI zahŕňalo viacero výhodných podmienok, ktoré 
členom šetrili financie. Kým v minulom poistnom období zaplatil autorizovaný inžinier – zamestnanec pri 
výške krytia 2000 eur sumu 44 eur ročne, dnes pri výške krytia 7000 eur zaplatil ročnú poistku len 20 eur. 
Zároveň došlo k zvýšeniu maximálneho poistného plnenia pre kategóriu Inžinier pre statiku stavieb. 
Niektorí členovia uvítali aj zrušenie povinnosti pripoistenia právnej ochrany, ktorá bola v minulom období 
povinnou súčasťou poistenia cez komoru a ďalší zasa  využili aj iné výhodné poistné produkty – napríklad 
zvýhodnené úrazové poistenie.  

Prinajmenšom rovnako výhodné podmienky sa pokúsia predstavitelia komory vyrokovať aj na najbližšie 
poistné obdobie od 1. apríla 2015. „Držíme sa myšlienky profesionalizácie nášho úradu a poskytovania čo 
najvýhodnejších služieb pre našich členov. Sme tu preto, aby sme im vytvárali výhodné podmienky pri 
výkone ich profesie a poistenie patrí k najatraktívnejším výhodám členstva v našej komore, súčasne 
s poskytovaním služby STN-online. Urobíme všetko pre to, aby boli naši projektanti spokojní s poistením 
aj počas ďalšieho obdobia,“  prisľúbil predseda SKSI Vladimír Benko.                                                              red. 

VZDELÁVANIE ODBORNÍKOV V SKSI CEZ EUROFONDY: 

Komora rozbieha vzdelávanie cez projekt ingREeS  
Vzdelávanie vo viacerých vzdelávacích programoch, vyškolenie odborníkov pre vzdelávací program 
a rekvalifikovanie odborníkov v stavebníctve, to je náplň vzdelávacieho projektu ingREeS,  

Ilustračná foto.                                                                                                            Foto: MS 



  

Najbližšie podujatia: 

Statický štvrtok: SANÁCIE 
A ZOSILŇOVANIE 
MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ  
26. február 2015, Bratislava 

Odborná prednáška: MATERIÁL 
PRE GEOTECHNICKÉ 
KONŠTRUKCIE Z PRODUKCIE 
SPOLOČNOSTI MACCAFERRI 
CENTRAL EUROPE  
26. február 2015, Žilina 

Špecializovaný seminár: PRE 
ZANLCOV V ODBORE 
STAVEBNÍCTVO – zľava 10% pre 
členov SKSI 
od februára 2015, Košice 

Odborný seminár: EUROKÓD 1: 
ZAŤAŽENIA KONŠTRUKCIÍ 
2. marec 2015, Žilina 

Konferencia: VYKUROVANIE 
2015  
2. – 6. marec 2015, Stará Ľubovňa 

Odborný seminár: 
GEOSYNTETIKA 2015  
11. marec 2015, Bratislava 

20. konferencia: STATIKA 
STAVIEB 2015  
12. – 13. marec 2015, Piešťany 

42. konferencia 
ELEKTROTECHNIKOV 
SLOVENSKA  
18. – 19. marec 2015,  

Konferencia: TEÓRIA 
A KONŠTRUKCIE POZEMNÝCH 
STAVIEB – OD 
ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU 
OBNOVY BUDOVY AŽ PO 
REALIZÁCIU 
25. marec 2015, Piešťany 

 

Všetky odborné podujatia 
nájdete na webe SKSI. 
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ktorý bude spolufinancovať Európska únia.  

Hlavným cieľom projektu je rozšírenie Národného systému kvalifikácie a ďalšieho vzdelávania v 
oblasti energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie o profesie stavbyvedúci, 

stavebný dozor, energetický poradca, 
projektant, plánovač, hodnotiteľ 
dosiahnutých energetických výsledkov, 
certifikátor a tiež kontrolór. „Komora sa 
týmto projektom zapojila do napĺňania 
Cestovnej mapy (Roadmap) prijatej na 
Slovensku v roku 2013 k rozvoju zručností 
a znalostí pracovníkov na stavbách pre 
zabezpečenie cieľov EÚ do roku 2020 v 
oblasti zvyšovania energetickej 
efektívnosti, znižovania skleníkových 
plynov v atmosfére a využitia 
obnoviteľných zdrojov energie,“ 

informoval František Doktor zo spoločnosti ViaEuropa, ktorá je koordinátorom projektu.  

V rámci projektu SKSI v spolupráci s Technische Universität Graz (Rakúsko) a Universität für 
Bodenkultur Wien (Rakúsko) spracuje a implementuje vzdelávacie programy pre spomínané 
profesie. Komora bude na projekte spolupracovať aj so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska 
a Národným ústavom celoživotného vzdelávania a za podpory českých partnerov sa uvedené 
vzdelávacie programy zavedú aj v Českej republike v spolupráci so Svazem stavebních podnikatelů 
ČR a Střediskem pro efektivní využívání energie SEVEn. 

Celkový rozpočet projektu je 1,4 milióna eur, z ktorého SKSI získa  na prípravu a rozbeh ďalšieho 
vzdelávania stavebných inžinierov na Slovensku 400 000 eur. V rámci pilotnej fázy národného 
systému ďalšieho vzdelávania sa bude školiť 400 našich inžinierov a 300 inžinierov v Českej republike. 
Každý program vzdelávania bude ukončený skúškou a získaním certifikátu. Projekt sa prvým „kick-
off meetingom“ rozbehne 24. marca 2015 a potrvá do roku 2018.                                                             red. 

 

AKTUÁLNE PRÁVNE PREDPISY: 

Materiály na rokovaní vlády SR: 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
schválený na rokovaní vlády SR dňa 18.2.2015. Návrh má nadobudnúť účinnosť dňa 1. 7. 2015. 

 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov schválený na rokovaní vlády SR dňa 18.2.2015. Vyhodnotenie 
pripomienok SKSI z Medzirezortného pripomienkového konania k novele zákona nájdete 
v materiáloch programu rokovania vlády SR.  

 

Ďalšie číslo Newslettra SKSI nájdete vo svojich e-mailových schránkach 10. marca. 
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