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Vážené členky a členovia komory, 

ako mnohí z Vás vedia, 31. marca sa skončí moje pôsobenie na komore. Verím, 
že som mojou prácou pozitívne prispela k súčasnému a budúcemu fungovaniu 
Úradu SKSI a že ste aj vy v posledných dvoch rokoch pocítili zmeny smerujúce 
k profesionalizácii úradu a k skvalitneniu poskytovaných služieb.  

V prvom rade ďakujem predsedovi prof. Benkovi za jeho podporu, vedenie 
a vytvorenie priestoru pre uskutočnenie zmien týkajúcich sa zvýšenia 
informovanosti členov o aktivitách komory, zvýšenia povedomia o komore, 
zefektívnenia elektronických služieb a postupné zavádzanie jednotnej 

komunikácie SKSI smerom k členom a navonok. Výsledky mojej práce sú predovšetkým 
výsledkom práce a prístupu zamestnancov SKSI, za čo im úprimne ďakujem. Všetky zmeny sme 
boli schopní zrealizovať vďaka podpore predsedu a členov Predstavenstva. Osobitne ďakujem 
vám, členom komory, za Vašu podporu a za príležitosť pracovať pre komoru, ktorú si vážim. 
Komora je tu vďaka Vám.       

Slovensko je malá krajina, preto verím, že sa vyskytne ešte veľa príležitostí na naše stretnutie 
a spoluprácu. Prajem Vám všetkým veľa osobných aj pracovných úspechov. Prajem komore 
a profesii autorizovaného inžiniera postavenie a uznanie, ktoré si od našej spoločnosti zaslúži.  

                                                                                                                    Diana Krížová, riaditeľka Úradu SKSI 

POISTENIE CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI OD 1. APRÍLA:   

Nové poistné obdobie prináša rovnako výhodné podmienky 

Rovnako výhodné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania sa podarilo 
vyrokovať vedeniu komory aj na nové poistné obdobie od 1. apríla 2015. Výhody pre členov v poistení 
cez Allianz - Slovenskú poisťovňu, a. s., získal predseda SKSI Vladimír Benko aj napriek vysokým 
rezervám, ktoré vytvorili dve veľké poistné udalosti na konci roka 2014. „Očakával som, že poisťovňa 
bude tlačiť na navýšenie poistných sadzieb kvôli rezervám z uplynulého poistného obdobia, ktoré sa 
navýšili až na 165 tisíc eur. Podarilo sa nám však vyrokovať rovnako výhodné ceny za poistky, nič sa 
teda oproti minulému roku nemení a naši členovia sa môžu začať poisťovať cez rámcovú zmluvu SKSI,“ 
povedal predseda. 

Poistiť sa môžete najneskôr do 15. mája 
Poistné obdobie je 12-mesačné a trvá od 1. apríla 2015 do 31. marca 2016. Poistenie bude členom 
sprostredkovávať maklérska spoločnosť Renomia, s. r. o. „Spoločnosť Renomia poradí členom SKSI 
nájsť optimálne poistné krytie, administratívne spracuje ich 
žiadosť a zároveň bude zabezpečovať likvidáciu prípadných 
poistných udalostí,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Renomia 
Martin Michal.  Podmienkou možnosti poistiť sa cez 
rámcovú zmluvu je aj tento rok uhradený základný členský 
príspevok na rok 2015. Zaradiť sa do poistenia pre obdobie 
od 1. apríla môžu inžinieri zaslaním návratky najneskôr do 
15. mája. „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. Pre autorizovaných inžinierov je v prípade 
možnej poistnej udalosti veľmi dôležité, aby ich poistenie nebolo prerušené. 

Poistné krytie vzniká dňom pripísania poistného na účet. Tento týždeň začal maklér oslovovať členov 
SKSI listami, ktoré budú obsahovať aj návratky. V prípade záujmu o poistenie je potrebné, aby 
vyplnenené návratky zaslali inžinieri priamo na adresu makérskej spoločnosti alebo mailom na 
sksi@renomia.sk. 

Poistenie zohľadňuje aj Vaše podnety  
Počas rokovaní s maklérom kládli predstavitelia komory dôraz na splnenie požiadaviek, ktoré vznikli aj 
na základe podnetov. „Počas uplynulého roka sme registrovali požiadavky, podnety a odozvu na 
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Najbližšie podujatia: 

SKSI na CONECO / RACIOENERGIA 
2015: Lístky pre členov zdarma na 
Sekretariáte Úradu SKSI 
25. – 28. marec 2015, Bratislava 

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

Statický štvrtok: STABILITA 
ZOSUVNÝCH SVAHOV  
26. marec 2015, Bratislava, Trenčín, 
Žilina, Košice 

Konferencia: VÝTAVBA 
A REHABILITÁCIA ASFALTOVÝCH 
VOZOVIEK 
8. – 10. apríl 2015, Podbanské 

Konferencia: TEPELNÁ OCHRANA 
BUDOV 2015 
21. – 22. máj 2015, Štrbské Pleso 

 

Všetky odborné podujatia nájdete 
na web stránke SKSI. 
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spoluprácu makléra a poisťovne s našimi členmi a tie sme pri rokovaniach predostreli kompetentným. 
Verím, že sa nám podarilo vybaviť nielen výhodné poistenie, ale aj skvalitnenie poskytovania tejto 
výhodnej služby našim členom,“ povedala riaditeľka SKSI Diana Krížová. Statikom ostala 
v podmienkach poistenia navýšená výška maximálneho krytia, poistenie majú aj cestní audítori, ktorí 
sú členmi SKSI. Autorizovaný inžinier – zamestnanec pri výške krytia 7 000 eur zaplatí aj tento rok ročnú 
poistku len 20 eur. Maximálna výška krytia zostáva do 1 500 000 eur. Povinnosť pripoistenia právnej 
ochrany, ktorá bývala povinnou súčasťou poistenia cez komoru, je minulosťou na základe požiadaviek 
členov.  

Ak nevyužijete poistenie cez SKSI, nahláste nám svoju poisťovňu  
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 sksi@sksi.sk.  

Všetko o poistení nájdete na web stránke SKSI  
Na komorovej web stránke nájdete základné informácie o poistení a postup, ako si ho dojednať. 
Návratku k prihláseniu do poistenia zasielajte priamo na mail makléra sksi@renomia.sk.            red.  
 

 

PRIPRAVUJEME III. DIEL PUBLIKÁCIE INŽINIERSKE STAVBY V4: 

Nominujte svoju obľúbenú stavbu do 25.apríla 

Slovenská komora stavebných inžinierov v spolupráci s inžinierskymi komorami a zväzmi Česka, 
Maďarska a Poľska pripravuje III. diel publikácie s názvom Inžinierske stavby V4 s cieľom propagovania 
a šírenia povedomia o práci a profesii autorizovaných inžinierov. Pripravovaný III. diel bude zameraný 
na stavby dokončené po roku 1990 a naša komora je hlavným editorom.  

Členovia komory môžu nominovať svoju obľúbenú stavbu zrealizovanú na Slovensku po roku 1990, 
spolu s krátkym zdôvodnením, prečo by sa mala nachádzať v publikácii. Vaše nominácie môžete zaslať 
prostredníctvom online formulára do 25. apríla 2015.  

Stavby, ktoré už boli uvedené v prvých dvoch dieloch publikácie, nebudú  zaradené do hlasovania 
o konečnom výbere , ktoré plánujeme spustiť  už v máji. Prípravu nominácií a hlasovanie o vybraných 
stavbách zastrešuje náš člen Peter Paulík, ktorý sa aktívne podieľal aj na príprave prvých dvoch dielov 
tejto publikácie. 

 

MESTSKÉ INŽINIERSTVO KARLOVE VARY 2015: 

V Trnave rokovala vedecká rada medzinárodnej konferencie 

Vedecká rada medzinárodnej konferencie Mestské inžinierstvo Karlove Vary, ktorá zasadá každoročne 
pred samotnou konferenciou, sa tento rok zišla v Trnave. Trinásťčlenná rada so zástupcami zo 

Slovenska, Česka a Nemecka sa dohodla na jednotlivých príspevkoch, ktoré budú prezentované na 
konferencii. Tá sa bude konať v júni v Karlovych Varoch a jej hlavnou témou bude problematika 
cirkevných stavieb vo väzbe na mesto. Príspevky budú uvedené v zborníku a pozvánku s presným 
programom nájdete na stránke komory.                                                   sprac. podľa správy Ing. Jána Tomka 

Plánovaná prestávka Newslettra SKSI 
Vážení členovia, redakčná rada nášho newslettra bude z technických príčin na krátky čas 
„čerpať dovolenku“. Píšte nám svoje podnety a príspevky na adresu sksi@sksi.sk. Veríme, že 
ďalšie číslo nášho newslettra nájdete vo svojich mailových schránkach čoskoro. 
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