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Podujatia: 

Konferencia: BEZPEČNOSŤ 
DOPRAVY NA POZEMNÝCH 
KOMUNIKÁCIÁCH  
18.–20. september 2013, Senec   
 

21. konferencia: HYDROIZOLÁCIE 
MOSTOV A TUNELOV  
6.–8. november 2013,  Podbanské   
 

XVIII. seminár Ivana Poliačka:  
OBNOVA A REKONŠTRUKCIA 
CESTNÝCH KOMUNIKÁCIÍ  
21.–22. november 2013, Bratislava 

 

 

 

POISTENIE CEZ RÁMCOVÚ ZMLUVU SKSI: 

Komora bude chrániť členov pred zbytočným navyšovaním 
poistného rezervného fondu 
Dôvodom zvyšovania poistného je zvyšovanie počtu poistných udalostí. Čím viac škodových 
udalostí vznikne, tým vyššiu poistnú rezervu je potrebné vytvoriť a to má za následok zvyšovanie 
poistného. V minulom roku vzrástla škodovosť až stopercentne. „V roku 2011  sme 
mali   nahlásených  deväť poistných udalostí  fyzických osôb členov SKSI a osem u právnických 
osôb, ktoré sú členmi Komory. Na tieto poistné udalosti bola vyčlenená rezerva poisťovateľom 
Allianz vo výške 119 tisíc eur. Ale v roku 2012  vzrástol  u  fyzických osôb  počet  poistných udalostí 
o sto percent  a  rezerva ku koncu roku 2012 narástla na takmer 540 tisíc, čo malo za následok 
zvýšenie poistného pre členov komory priemerne o štvrtinu,“ priblížila Juliana Vráblová, konateľka 
maklérskej spoločnosti EuroFinancie, ktorá spravuje rámcovú poistnú zmluvu Slovenskej komory 
stavebných inžinierov.  

Predstavitelia poisťovne Allianz, 
v ktorej sú členovia SKSI poistení, sa 
často stretávajú so situáciou, keď 
autorizovaný inžinier škodu nezaviní, 
napriek tomu sa nechá donútiť 
investorom uhradiť ju cez svoju 
poistku. Takto vznikajú zbytočné 
poistné udalosti, ktoré fond rezerv 
zvyšujú natoľko, že môžu spoločnú 
rámcovú poistku pre členov Komory 
zvýšiť a znevýhodniť. „Apelujeme na 
inžinierov, aby si bránili svoju 
profesijnú česť a obhajovali si svoju odbornosť, keď sa im investor snaží vnútiť názor, že spôsobili 
v projekte chybu, za ktorú v skutočnosti nemôžu,“ zdôraznil Michal Májek z oddelenia likvidácie 
poistných udalostí spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa.  

Predstavitelia SKSI sa rozhodli situáciu riešiť a postaviť sa aktívne na stranu svojich členov 
zaujímavým spôsobom. „Každú vyššiu poistnú udalosť, ktorá našim členom vznikne, osobne 
preverí poverený člen Komory a autorizovaný inžinier Jozef Antol, aby sme mohli nášmu 
dotknutému členovi poradiť či vôbec skutočne danú udalosť zavinil. Ak zistíme, že chyba nie je na 
jeho strane, Komora bude chrániť jeho profesnú česť,“ prisľúbil predseda SKSI Vladimír Benko na 
rokovaní so zástupcami poisťovne Allianz a maklérskej spoločnosti Eurofinancie.  

Čo urobiť v prípade vzniku poistnej udalosti 
Najčastejšou poistnou udalosťou, ktorá sa vyskytuje v praxi u autorizovaných inžinierov je podľa 
Vráblovej zlé nadimenzovanie únosnosti. „Pri ňom vznikajú zároveň finančne najvyššie poistné 
udalosti, pričom je potrebné dodatočné vystuženie a armovacie práce, alebo vo výkresoch 
väzníkov nie je zakreslená časť výstuže a takto navrhnutá konštrukcia je už vyrobená 
a zmontovaná,“ priblížila konateľka maklérskej spoločnosti. Náklady na dodatočné opravy 
a sanáciu sa stávajú poistnou udalosťou.  

V prípade, že si u inžiniera uplatní poškodená strana písomne náhradu škody, je potrebné, aby ju 
inžinier nahlásil priamo maklérovi - firme EuroFinancie, ktorá ďalej nahlási prípad poisťovni alebo 
ho posunie na posúdenie Jozefovi Antolovi. Inžinier si musí byť skutočne vedomý, že škodu 
spôsobil on kvôli chybe v jeho projekte. „Ak si ale inžinier myslí, že za škodu nezodpovedá a nevie, 
ako sa má brániť, má možnosť využiť právne poradenstvo v D.A.S. poisťovni právnej ochrany, 
ktorá je k dispozícii 24 hodín denne,“ vysvetlila Vráblová. Po nahlásení škodovej 
udalosti  z profesnej zodpovednosti inžinier uvedie číslo poistnej zmluvy a číslo svojho 
autorizačného osvedčenia, v prípade právnickej osoby IČO. Následne ho bude kontaktovať 
likvidátor, aby si s poisteným projektantom dohodol obhliadku miesta škody. Dôležité je, že 
inžinier musí byť poistený nie len v čase, keď škodová udalosť vznikla a bola nahlásená, ale aj vtedy, 
keď robil daný projekt.  

Ilustračná foto ChinaFotoPress  
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Kontaktujte nás: 

Mgr. Viktória Čapčíková 
Úrad SKSI 

capcikova@sksi.sk  
www.sksi.sk 
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Nesprávne poistenie bráni vyplateniu poistky 
Častým dôvodom zamietnutia škodovej udalosti zo strany poisťovne je nesprávne poistenie. Stáva 
sa, že inžinier je poistený ako fyzická osoba, obchodný vzťah však uzatváral cez svoju eseročku. 
V takomto prípade poisťovňa škodu neuzná. Ďalšou z chýb poistenia je, že poistenci nevedia 
škodovú udalosť zdokladovať. „Po  nahlásení škody si  likvidátor vyžiada doklady, napríklad 
objednávku, zmluvu o dielo, projektovú dokumentáciu, záznamy zo stavebného denníka či 
faktúru, na základe ktorej si poškodený žiada náhradu škody. Likvidátor si tieto doklady vyžiada 
často až po niekoľkých mesiacoch, niekedy to trvá aj rok a inžinier už  nie je schopný doklady 
doručiť,“ povedala Vráblová z EuroFinancií. 

Dokladovať, že škoda fyzicky vznikla, musí aj poškodená strana, teda investor. Podľa konateľky 
spoločnosti Eurofinancie musí vydokladovať, že  dal napríklad vyrobiť nové stĺpy, väzníky, že bol 
dodaný iný, výkonnejší typ zariadenia a hlavne, že mu aj vznikli finančné náklady, ktoré  boli 
uhradené. „Často sa stretávame s nahlásenými udalosťami, ktoré sú zamietnuté, keďže sa v nich 
uplatňujú naviac náklady z dôvodu chybnej výmery, a teda náklady by investor musel vynaložiť aj 
tak,“ dodala Vráblová. Dobrou správou je, že za prvý polrok tohto roku boli  nahlásené len 2 nové 
udalosti.   

Spoločnosť EuroFinancie sa zaoberá poskytovaním finančného poradenstva. Od roku 2009 
spravuje rámcovú poistnú zmluvu uzatváranú SKSI v prospech svojich členov, je v nej inkasným 
maklérom, administrátorom. Spolupracuje pri likvidácii poistných udalostí. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY: 
Tlačivo na hlásenie poistnej udalosti 

EuroFinancie – maklér a správca rámcovej poistnej zmluvy:                  041/5007182-3, 0905 665 730   

                                                                                                                                           0911 428 409,  0915 727 085 

Právne poradenstvo D. A. S.:                                                                                02/49101010 

Číslo poistnej zmluvy členov SKSI poistených cez rámcovú poistku:  411011381                              red.     

 

 

Vítame nových autorizovaných inžinierov v našej Komore 
Vlastnú pečiatku so slovenským štátnym znakom môže začať používať ďalších dvadsať 
autorizovaných stavebných inžinierov. Slávnostný sľub zložili noví autorizovaní stavební 
inžinieri do rúk predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimíra Benka 11. júla 
v sídle SKSI.  

„Sľubu prikladáme vysokú vážnosť. Povolanie stavebného inžiniera je poslaním s veľkou 
zodpovednosťou. Autorizovaní inžinieri projektujú, stavajú a trvalo udržiavajú prostredie, v ktorom 
žijeme a prispievajú tak ku kvalite nášho života každý deň. Budovy a inžinierske stavby - mosty, 
cesty, vodné diela, železnice, tunely, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb – 
majú bezpečne slúžiť nielen nám, ale i ďalším generáciám. Stavební inžinieri sa sľubom zaväzujú 
plniť svoje povolanie svedomite, teda zodpovedne a čestne,“ vysvetlila dôležitosť sľubu riaditeľka 
Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov Diana Krížová. 

Ing. Roman Čupka                              Ing. Ingrid Mintálová  
Ing. Marian Drappan                Ing. Lukáš Mišovič  
Ing. Marek Fašang                                Ing. Csaba Németh,PhD. 
Ing. Juraj Hikker                                  Ing. Jaroslav Štroffek  
Ing. Michal Jaroszewicz                       Ing. Miroslav Šabík  
Ing. Vladimír Kabát                             Ing. Miloš Šatka 
Ing. Ján Kavecký                                 Ing. Miloš Šimko 
Ing. Ľubomír Klimo                               Ing. Jaroslav Štroffek  
Ing. Jan Krsička                                  Ing. Branislav Valent 
Ing. Tomáš Mihok                         Ing. Miroslava Vojteková 

Nových autorizovaných stavebných inžinierov srdečne vítame v našej Komore, prajeme im 
veľa úspechov pri výkone povolania a tešíme sa na spoluprácu. 

Ďalšie číslo nášho Newslettera nájdete vo svojich komorových mailových schránkach  
už 5.augusta.  

 

STAVEBNÝ ZÁKON vo verejnej diskusii do 15. septembra  
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR spustilo 18. júla širokú verejnú 
diskusiu k návrhu nového stavebného zákona. Laici i odborníci môžu svoje pripomienky 
posielať ministerstvu do 15. septembra 2013. Návrh zákona nájdete aj na našej web stránke. 
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