
Odpovede na najčastejšie otázky našich členov k problematike profesijného poistenia 

zodpovednosti za škody... 

 

1. Ako dlho ručím za škody vzniknuté chybou v projekte? 

Fyzické osoby - SZČO zodpovedajú za škody vzniknuté chybou v projektovaní v plnej výške, je dobré ak 

je záruka na projekt zmluvne dohodnutá, zákon túto dobu nestanovuje, sú však zaužívané určité lehoty.  
Skutočnú mieru zodpovednosti nakoniec môže stanoviť až súd. 

Fyzické osoby - zamestnanci zodpovedajú v zmysle Zákonníka práce za chyby spôsobené 
zamestnávateľovi do výšky 4-mesačného hrubého zárobku, avšak len počas trvania pracovného vzťahu. 

Právnické osoby. Ak vykonávate činnosť autorizovaného inžiniera v mene a na zodpovednosť právnickej 

osoby, tak táto ručí do výšky svojho základného imania a to počas doby existencie právnickej osoby. 
To, či zodpovednosť po zrušení PO a do akej miery prechádza na zodpovednú osobu - konateľa alebo 

spoločníka (ktorý pečiatkoval projekty) je právna otázka, na ktorú sme nedostali jednoznačnú odpoveď. 
 

2. Sú poistené pokuty, penále z omeškania a ušlý zisk investora? 

V zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

výkone profesie architekta alebo stavebného inžiniera čl. 4 bod 2b) a 2e) sa poistenie nevzťahuje na 
akýkoľvek nárok na náhradu škody spôsobenú povinnosťou poisteného nahradiť poplatky, pokuty, 

penále, peňažné tresty a to na základe občianskoprávnych, trestnoprávnych, obchodnoprávnych 
predpisov správneho práva alebo na základe zmluvného vzťahu, ďalej na ušlom zisku alebo akúkoľvek 

následnú majetkovú ujmu, ktorá vyplýva zo škody na veci alebo na zdraví. 

 

1. Pre koho je určené udržiavacie poistenie? 

Možnosť dojednať si „udržiavacie poistenie“ je pre členov SKSI jednou z najväčších výhod Rámcovej 
poistnej zmluvy. Je určené pre autorizovaných stavebných inžinierov, stavbyvedúcich a osoby 

vykonávajúce stavebný dozor, ktorí ukončili alebo prerušili výkon svojej činnosti, ktorú vykonávali ako 
slobodné povolanie, resp. SZČO. Podmienkou je, aby ostali dobrovoľnými členmi komory.  

Udržiavacie poistenie je určené aj pre riadnych členov SKSI, ktorí zmenili formu svojho podnikania 

a začali vykonávať činnosť v mene a na zodpovednosť právnickej osoby ako jej konateľ, spoločník alebo 
zamestnanec. 

Poistenie sa vzťahuje na nároky vyplývajúce z porušenia profesijných povinností, ku ktorým došlo počas 

doby, kedy poistený člen SKSI aktívne ako fyzická osoba vykonával činnosť autorizovaného stavebného 

inžiniera, stavbyvedúceho alebo stavebný dozor. 

Udržiavacie poistenie musí nasledovať bezprostredne po skončení pôvodného poistenia a jeho rozsah 

nesmie byť vyšší, ako najvyšší limit dojednaný počas doby predchádzajúceho poistenia. 

V prípade, že po skončení aktívnej činnosti si udržiavacie poistenie neuzatvoríte, všetky potenciálne 

nároky škôd vyplývajúce z Vašej aktívnej činnosti autorizovaného stavebného inžiniera NEBUDÚ 

KRYTÉ.  

 

4. Kryje Rámcová poistná zmluva SKSI aj škody, ktoré nesúvisia priamo s výkonom 

profesie? 

Jednou z výhod Rámcovej zmluvy je aj bezplatné poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu 
spôsobenú právnickými a podnikajúcimi fyzickými osobami a to do výšky 30 000 Eur na jednu a všetky 

poistné udalosti počas poistného obdobia spoločne pre všetkých poistených členov SKSI. Toto poistenie 
nekryje regresné nároky zdravotných poisťovní pri pracovnom úraze a chorobe z povolania. 

 

5. Dá sa cez Vašu spoločnosť uzatvoriť aj úrazové poistenie? 

Na základe podnetu inžinierov pripravujeme aj toto poistenie prostredníctvom hromadnej poistnej 
zmluvy, v súčasnosti rokujeme s poisťovňami a podmienkach a sadzbách úrazového poistenia, ktoré 

bude omnoho výhodnejšie, ako individuálne poistenie. 



 

6. Sú do Rámcovej zmluvy zahrnuté aj jednoduché stavby? 

Áno, pod poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného 
inžiniera v súlade so zákonom č. 138/1992 sa rozumie aj projektovanie jednoduchých stavieb 

definovaných v § 139b ods. 1 až 3 zákona 50/1976 Zb. (stavebného zákona).  
 

7. Môžu byť do poistenia cez Rámcovú zmluvu zahrnutí aj subdodávatelia FO a PO ako 
spolupoistené osoby? 

Ak je PO osoba poistená cez Rámcovú zmluvu, spolupoistené osoby môžu byť len zamestnanci, konatelia 
a spoločníci, do celkového počtu 5 autorizovaných stavebných inžinierov, resp. SV a SD. Ak 

subdodávatelia spôsobia škodu, poisťovňa rieši udalosť cez hlavného nositeľa zmluvného vzťahu, t.j. 

PO poistenú cez RZ a následne si uplatňuje regres u škodcu - subdodávateľa. Subdodávatelia by teda 
mali mať vlastné poistenie. 

 

8. Akú poistnú sumu si mám zvoliť? 

Poistnú sumu - maximálnu výšku poistného krytia si zvolíte podľa veľkosti a zložitosti 
projektu/projektov. Poistná suma by mala zodpovedať maximálnej možnej škode, ktorú môžete svojou 

chybou spôsobiť. Rámcová zmluva ponúka rozpätie od 7 000 Eur – 1 500 000 Eur. Ak potrebujete vyššiu 
poistnú sumu, vieme Vám ponuku poistenia pripraviť individuálne, poistiť si môžete aj konkrétny projekt, 

kde sa ponuka poistenia tiež vypracuje na základe individuálnej požiadavky. 
 

9. Poistné plnenie bude vyplatené do výšky poistnej sumy uzatvorenej v čase porušenia     
profesijných povinností, t.j. v čase, kedy prebiehali projekčné práce za podmienky, že 

subjekt bol celý čas poistený cez Rámcovú poistnú zmluvu SKSI. Keď som mal v čase 
projektovania dojednaný územný rozsah EÚ, potom v ďalších rokoch už len SR 

a nahlásim poistnú udalosť z obdobia, keď som projektoval v EÚ, uzná to poisťovňa 

a bude plniť? 

Áno, poisťovňu zaujíma rozsah poistenia, ktorý ste mali v čase projektovania. 

 

10. Prečo mám po ukončení činnosti ešte ďalej platiť udržiavacie poistenie, keď som celý 

čas bol poistený a ďalej už nebudem projektovať? Nedá sa zmeniť tento princíp, aby 
sme sa nemuseli poisťovať? 

Rokovali sme s poisťovňou o zmene princípu Claims made na Loss occurence, teda aby po ukončení 
činnosti boli aj naďalej poistené možné chyby v projektoch, ktoré boli poistené počas aktívnej činnosti. 

Princíp Caims made, ktorým sa riadi Rámcová poistná zmluva SKSI, sa v dohľadnej dobe meniť nebude. 

Platí teda, že poistenie musí byť platné aj v čase uplatnenia si nároku poškodeným. 
 

11. Poistná dokumentácia Rámcovej zmluvy je prístupná aj v angličtine? 

Na požiadanie vieme zaslať Všeobecné poistné podmienky a Poistný certifikát v angličtine.  

 

12. Ak sa poistím až v čase, keď mám rozpracovaný projekt, bude poisťovňa plniť aj škody 
týkajúce sa tohto projektu? 

Poisťovňa bude preverovať v ktorom štádiu projektovania došlo k porušeniu profesijných povinností, 

teda ku škode. Ak dokážete hodnoverne preukázať pochybenie až po vzniku poistenia, tak poisťovňa 
bude škodu likvidovať. 

 

13. Mám oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru, som 

dobrovoľným členom SKSI a platím si viac rokov poistenie prostredníctvom Vašej 
ponuky. Momentálne som už dôchodca a svoju živnosť som zrušil. Uvedené odborné 



činnosti vykonávam prostredníctvom spoločnosti, ktorá nie je členom SKSI, ale má 

samostatné poistenie. Zároveň vykonávam tieto činnosti prostredníctvom synovej 

živnosti, ktorý nemá samostatné oprávnenie, nie je členom komory, ja figurujem na 
jeho živnostenskom liste ako odborne spôsobilá osoba. Aký spôsob poistenia mi na 

poistenie môjho výkonu činnosti prostredníctvom synovej živnosti. 

Za prípadné chyby spôsobené výkonom činnosti stavbyvedúceho a stavebného dozoru zodpovedá 

subjekt (PO, FO), ktorý je nositeľom zmluvného vzťahu - teda ten, na koho je objednávka. 

Firma, živnostník ktorý vykonáva túto činnosť, musí ju mať zapísanú v predmete činnosti. Vy, ako 
odborne spôsobilá osoba v podstate nemusíte byť poistený, lebo zákon Vám to neukladá ako povinnosť, 

ako v prípade autorizovaných inžinierov. Zodpovedný by ste mohli byť v prípade, ak by medzi Vami bol 
zmluvný vzťah, ale v tomto prípade by zodpovednosť aj tak nemohla byť uplatnená, keďže ste 

v príbuzenskom vzťahu. Platí teda, že poistiť by sa mal syn ako SZČO, či už individuálne, alebo ako 
dobrovoľný člen komory cez Rámcovú zmluvu. 

 

14. Môžem sa cez Rámcovú zmluvu poistiť na iné poistné sumy ako ponúka                                                           

sadzobník,  napr. na 150 000 Eur? 
Nie, taká možnosť nie je. Ak trváte na inej poistnej sume, musíte sa poistiť individuálne. 

 

15. Ak sa poisťujem ako dôchodca nad 65 rokov, do výšky dosiahnutého príjmu sa počíta 

hrubý, alebo čistý príjem? 

Počíta sa skutočne dosiahnutý príjem za predošlý rok, teda príjem mínus výdavky. To isté platí pre 

invalidných dôchodcov a ženy na materskej dovolenke. 

 
16. Prečo po úhrade poistného nedostanem faktúru? 

Do Rámcovej zmluvy vstupujete na základe prihlášky, kde poistníkom je SKSI, poistení ste členovia 

komory uvedení v Rámcovej zmluve, podľa jednotlivých bodov zmluvy. K takejto zmluve sa nevystavuje 

faktúra, ale súčasťou daňového dokladu okrem zmluvy je vyúčtovanie poistného, ktoré Vám doručíme 

hneď po prihlásení do poistenia (príloha e-mailu), poistný certifikát s Vašim menom (názov firmy) 

a sadzobník s poistnými sumami. 

 

 

Odpovede pripravili: Respect Slovakia, s.r.o. poistný maklér SKSI     

Dňa 29.03.2019  


