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NEWSLETTER  
Slovenskej komory stavebných inžinierov 

 Informačný e-bulletin pre členov SKSI  

V tomto vydaní: 

 Prečo sa tento rok  zvýšilo 
poistné  pre  poistenie cez 
rámcovú zmluvu SKSI 

 Zákonná povinnosť 
autorizovaných inžinierov: 
Poistenie zodpovednosti za 
škodu 

 Ako sa poistiť cez rámcovú 
zmluvu SKSI 

 Čo robiť v prípade individuálneho 
poistenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najbližšie podujatia: 
 

Odborný seminár: Použitie 
regulačných a vyvažovacích armatúr 
vo vykurovacích sústavách 
4. jún 2013, Trnava 

Odborná prednáška: Sanácia stien 
poškodených vlhkosťou a soľami, 
mikroorganizmy na fasádach 
4. jún 2013, Banská Bystrica 

Odborno - prezentačný seminár: 
HILTI- najnovšie kotevné systémy 
5. jún 2013, Žilina 

Konferencia: Inovatívne riešenia 
spevnených plôch  
4. jún 2013, Bratislava 
5. jún 2013, Banská Bystrica 
6.jún 2013, Košice 

2. stretnutie krajských odborných 
sekcií pre Statiku stavieb pre Prešov 
a Košice 
6. jún 2013, Košice 

Vážené kolegyne a kolegovia,  

tí z Vás, ktorí využívate jednu z výhod členstva v Komore - poistenie 
zodpovednosti cez rámcovú komorovú poistku - ste si určite všimli, že tento 
rok sa poistné navýšilo. Na základe reakcií niektorých z Vás venujeme poisteniu  
a príčinám zvýšenia poistného dnešné číslo nášho e-bulletinu. 

Rokovania s poisťovňou trvali minulý rok vyše troch mesiacov a som rád, že sa 
nám napokon podarilo dohodnúť a zabezpečiť pre Vás všetkých možnosť 
poistenia sa cez Komoru za poistné cenovo výhodnejšie, ako v prípade 

individuálneho poistenia.  

Hoci ďalšie poistné obdobie začína 1. apríla 2014, s rokovaniami začneme už tento rok  a budeme 
Vás o ich priebehu informovať. Dúfam, že sa nám podarí nájsť poisťovňu, ktorá nám všetkým  aj 
v roku 2014 ponúkne rámcové poistenie výhodnejšie ako poistenie individuálne. 

Vladimír Benko, predseda SKSI  
 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI: 

Prečo sa tento rok zvýšilo poistné? 

Napriek tomu, že sa poistné za zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 
povolania oproti minulému roku zmenilo, stále je pre členov Komory tou najvýhodnejšou 
možnosťou, ako sa poistiť. Šetrenie desiatok a v niektorých prípadoch až stoviek eur zabezpečila 
Komora pre svojich členov ako jednu z výhod členstva v Komore cez rámcovú zmluvu SKSI.  

Stará poistka nepokryla vzniknuté poistné udalosti  

Zmenu výšky poistného pre Komoru iniciovala poisťovňa. Za uplynulé obdobie  suma za škodové 
udalosti našich členov podstatne prekročila vyzbierané poistné (Súhrn poistných udalostí 
členov SKSI je zverejnený v členskej zóne našej webovej stránky).  

„Keď si to premietneme do čísiel,  za rok 2012  vyzbierala poisťovňa na poistkách od členov 
Komory  294 480  eur. Vyplatené plnenie za roky 2011 a 2012  bolo  vo výške  186 910  eur s 
rezervným fondom  539 758 eur. Z toho vyplynula poisťovni nutnosť zmeniť výšku poistného,“ 
vysvetlil predseda SKSI Vladimír Benko.  

Vďaka mnohým rokovaniam predsedu s maklérom a predstaviteľmi poisťovne sa poistka 
nezvýšila desaťnásobne, o čo sa poisťovňa usilovala, ale v priemere  len o 25 percent.  Na zaslanie 
ponuky Komore reagovali len ďalšie tri poisťovne a ich ponuky boli aj cenovo nevýhodnejšie ako 
ponuka poisťovne  Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.  

Predĺžilo sa poistné obdobie  

Okrem zmeny poistného sa zmenilo aj poistné obdobie pre členov Komory. Cieľom  tejto zmeny 
je presunúť povinnosť poistenia na mesiac marec v danom roku, aby nedochádzalo ku kolízii 
s platením základného členského príspevku. Pokiaľ  sme v minulosti boli poistení na 12 mesiacov, 
tento rok sa poistná doba predĺžila na 15 mesiacov. To spôsobilo ďalšiu zmenu výšky poistky 
o štvrtinu za konkrétny predĺžený štvrťrok.  

Poistná suma: 
35.000 € 

Poistka 2012 
 

Pre porovnanie:  
Poistka 2013 vypočítaná 

na 12 mesiacov 

Poistka 2013 
Cena za poistku 

na aktuálne poistné obdobie 

Poistná doba 12 mesiacov 12 mesiacov 15 mesiacov 

Výška poistky 30 € 39 € 49 € 

POROVNANIE: Poistenie cez rámcovú zmluvu SKSI v rokoch 2012 a 2013 

Poistenie cez Komoru stále lacnejšie ako poistenie „z ulice“ 

Suma, ktorú dnes platia členovia za povinné poistenie, je však napriek jej zvýšeniu pre inžinierov 
stále výhodná. Ak by sa totiž ktorýkoľvek člen nepoistil cez Komoru, ale túto zákonom 
stanovenú povinnosť by si splnil individuálnou poistkou „z ulice“, poistné by sa podľa informácií 
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Ďalšie podujatia: 

Seminár: Zmeny v energetickej 
certifikácii 
12. jún 2013 

Statický štvrtok: Revolučná 
technológia CLOUD v statike pre 
členov SKSI so softvérom Idea RS  
13. jún 2013, Bratislava 

Odborný seminár: Certifikácia podľa 
EN 1090 - Posudzovanie zhody 
konštrukčných dielcov oceľových 
konštrukcií podľa EN 1090-1+A1 
20. jún 2013, Košice 

Valné zhromaždenie SKSI 2013 
22. jún 2013, Košice 
 
Odborný seminár: Navrhujeme a 
staviame budovy s takmer nulovou 
potrebou energie IV:  
Využitie rekuperácie v budovách 
26. jún 2013, Trenčín 

 

 

 
 

Valné zhromaždenie 
2013: 

v členskej zóne  našej webovej stránky 
aktuálne nájdete: 

 Pozvánka a program 

 Splnomocnenie  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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nášho makléra vyšplhalo minimálne na trojnásobok sumy, akú dnes platí vďaka svojmu členstvu 
v Komore. 

Ak inžinier platil v roku 2012 napr. pri poistnej sume 35 000 eur za povinné poistenie zodpovednosti 
30 eur (na 12 mesiacov) a podľa nového poistenia cez Komoru je to dnes 49 eur (na 15 mesiacov), 
za individuálne poistenie mimo Komory by dnes za 12 mesiacov zaplatil od 150 - 200 eur. 

POROVNANIE: Individuálne poistenie „z ulice“ vs. komorová poistka 

Poistná suma: 
35.000 € 

Individuálne poistenie 
 

Individuálne poistenie 
 

Rámcová poistka 2013 
Poistné na aktuálne  

poistné obdobie 

Rok / 
poistná doba 

2013/ 
12 mesiacov 

2013/ 
15 mesiacov 

2013/ 
15 mesiacov 

Výška poistky 150 - 200 € 188 – 250  € 49 € 

Výšku spoluúčasti si znížite celoživotným vzdelávaním  

Kým v uplynulom roku platil člen Komory  napríklad pri päťpercentnej spoluúčasti 30 eur na 12 
mesiacov, dnes platí pri desaťpercentnej spoluúčasti 49 eur na 15 mesiacov.  Tu mu však vzniká 
možnosť znížiť 10-percentnú spoluúčasť na polovicu. „Každý člen, ktorému vznikne poistná 
udalosť a za posledných 12 mesiacov preukáže, že sa v rámci svojho celoživotného vzdelávania 
vzdelával cez Komoru minimálne 7 hodín, zníži sa jeho spoluúčasť na polovicu,“ vysvetlil ďalej 
predseda Benko. Zníženie spoluúčasti o polovicu môže teda poistenec ovplyvniť svojim 
vzdelávaním sa. Poisťovňa tým motivuje inžinierov, aby zostali edukačne aktívni.  

Povinnou právnou ochranou chránime Vás aj samotnú poistku 

Okrem cenovo priaznivej poistky získali členovia aj poistenie právnej ochrany, ktoré ich bude 
chrániť pri vzniku poistnej udalosti. Pre poistenie právnej ochrany ako povinnú súčasť komorovej 
poistky sa Predstavenstvo rozhodlo z dôvodu ochrany členov a samotnej rámcovej poistky.  

Poistenie právnej ochrany zároveň chráni členov pred možnými špekuláciami s poistením. 
Členov Komory investor alebo stavebník niekedy tlačí do nahlásenia poistných udalostí, hoci 
poistná udalosť nevznikla príčinou nášho člena. Automaticky sa tak navýši rezervný fond 
a znevýhodňuje to rokovania s poisťovňami v ďalšom roku. V konečnom dôsledku sa zvýši výška  
poistného pre všetkých členov, čo sa stalo aj pri poistke na tento rok.  

Poistenie právnej ochrany pritom nestojí ani polovicu z toho, koľko by zaň člen zaplatil, keby ho 
nemal poskytnuté s balíkom rámcovej poistky cez SKSI. 

POROVNANIE: Poistenie cez Komoru vs. individuálne poistenie 

Poistná suma: 
35.000 € 

Poistenie  
za škodu 

Poistenie 
právnej ochrany na 15 

mesiacov 

Poistenie  
SPOLU 

Výška poistky  

CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI 
49 € 25 € 74 € 

Výška poistky 

 INDIVIDUÁLNE POISTENIE 
188 – 250 € 275 € 463 – 525 € 

Člen Komory ušetrí: 139 až 201 € 250 € 389 až 451 € 

Skupinová poistka prináša nižšie sadzby poistného a lepšie podmienky. Na druhej strane všetci 
poistení v skupinovej poistke znášajú poistnú históriu a škody všetkých poistených.  

Veríme, že  Komora  bude aj naďalej schopná zabezpečovať pre autorizovaných inžinierov  
možnosť poistenia sa cez rámcovú zmluvu. 

 

 

 

 

 

 

 

V PRÍPADE  
INDIVIDUÁLNEHO POISTENIA  

Autorizovaní inžinieri, ktorí sa 
poistili individuálne; t. j. zabezpečili 
si vlastné poistenie, majú zákonnú 
povinnosť nahlásiť túto informáciu 
Komore.   

Môžete tak urobiť: 
mailom: masloviecova@sksi.sk  
alebo 
faxom:       02/52 44 40 93 

VÝHODY VÁŠHO ČLENSTVA V KOMORE 

Poistenie cez rámcovú zmluvu SKSI 
Komora Vám zabezpečila možnosť poistenia zodpovednosti za 
škodu a poistenia právnej ochrany, ktorú môžete využiť po 
uhradení základného členského príspevku na rok 2013. 

Pre poistné obdobie do 30.3.2014 je pre SKSI maklérskou 
spoločnosťou EuroFinancie, s.r.o.. Okrem poistenia pre Vás 
zabezpečuje i vedenie a spracovanie poistného záujmu Komory 
a komunikuje s Vami v záležitostiach poistenia. 

Sadzby, rámcové poistné zmluvy Komory a ďalšie informácie  

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI = ZÁKONNÁ POVINNOSŤ AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV 

Podľa §12 Zákona č. 138/1992 Zb. ste ako autorizovaní inžinieri povinní mať uzavreté poistenie 
zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom Vášho povolania. 
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