
Jednoduchá pomoc v spleti paragrafov 
 

Aj keď by si to každý z nás prial, problémy sa nám žiaľ nevyhýbajú, preto je dôležité 
vedieť si poradiť v každej chvíli. Existuje jednoduchá pomoc vo forme poistenia právnej 
ochrany. 

 
Tento poistný produkt zabezpečuje klientovi právne poradenstvo, zastupovanie v 

súdnom i mimosúdnom konaní a uhrádza mu všetky výdavky spojené s týmito činnosťami. 
Klient pritom platí iba poistné. Náklady či poplatky súvisiace s uplatňovaním jeho práv hradí 
poisťovňa, a to až do výšky 10 000 €. Produkt je vyvinutý špeciálne pre ochranu klientov, aby 
im pomohol zorientovať sa v spleti právnych paragrafov. Preto sa nemusia obávať situácie, v 
ktorej si nebudú vedieť rady.  

Je pre nich vždy pripravený  právnik, ktorý im pomôže vyriešiť zložité právne situácie. 
Stačí zatelefonovať na nonstop linku právneho poradenstva: 02/ 33 06 88 20, resp. poslať e-
mail: vaspravnik@wuestenrot.sk, kde je tím špecialistov pripravený pomôcť pri riešení 
vzniknutého problému. 

 
Poistenie právnej ochrany zahŕňa právne poradenstvo, vypracovanie analýzy či 

stanoviska, ako v konkrétnom prípade postupovať. Poisťovňa klienta zastupuje v 
mimosúdnom a súdnom, ako aj v exekučnom konaní, kedy poverí exekútora, aby pre klienta 
predmetnú sumu vymohol. Súčasťou servisu pre klienta sú pravidelné telefonické alebo 
písomné informácie o tom, ako sa jeho prípad vyvíja. 

Ak príde k súdnemu konaniu, poistenie právnej ochrany hradí výdavky a odmeny 
advokáta, náklady na súdne a správne poplatky, služby tlmočníka, prekladateľa či znalca. 
Preplatené sú aj náklady na výkon exekúcie, či na cestu a ubytovanie klienta k súdnemu 
konaniu, ak je jeho prítomnosť nariadená súdom  

  
Členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov môžu využiť toto poistenie, ktoré pre 

nich pripravila Wüstenrot poisťovňa v spolupráci s maklérskou spoločnosťou Respect Slovakia 
s.r.o.a je súčasťou Rámcovej zmluvy . Právna ochrana zahŕňa nasledovné oblasti: 

 
1. Poistná ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom práve sa vzťahuje na 

obhajobu poisteného v konaní vedenom v súvislosti s trestným činom alebo 
priestupkom, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s činnosťou autorizovaných 
stavebných inžinierov, stavbyvedúcich, osôb oprávnených vykonávať stavebný dozor, 
znalcov z odboru stavebníctva a osôb oprávnených vydávať certifikáty EHS s výnimkou 
trestných činov spáchaných úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti. 
 
Príklad: Došlo k zrúteniu stavby, ktorú poistený ako projektant projektoval. Voči 
poistenému bolo začaté trestné konanie pre všeobecné ohrozenie. Poistenému  
poskytneme advokáta a uhradíme všetky náklady na jeho právne zastupovanie v tomto 
trestnom konaní. 
 

2. Právna ochrana v konaní o náhradu škody sa vzťahuje na zastupovanie poisteného pri 
uplatňovaní  nárokov na náhradu škody: 
 



a) spôsobenej nesprávnym výkonom činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, 
stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru, uplatnených voči poistenému poškodeným alebo 
jeho dedičom (pasívny spor – poistený je škodca) alebo  
b) spôsobenej poistenému konaním tretej osoby, ak škoda vznikla z mimozmluvného 
právneho vzťahu v súvislosti s výkonom činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, 
stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru poisteným (aktívny spor – poistený je poškodený). 
 
Príklad: Poistený mal úraz na stavbe, kde vykonával stavebný dozor, nacúval do neho stroj 
a prešiel mu po nohách. Poisteného sme informovali, aké nároky si môže uplatniť, aké doklady 
sú k tomu potrebné a po  ich doložení sme pre neho úspešne uplatňovali náhradu škody na 
zdraví od zodpovednej osoby.  
 

3. Poistná ochrana v pracovnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov 
poisteného (ako zamestnanca alebo ako zamestnávateľa) vyplývajúcich z 
pracovnoprávneho vzťahu, okrem sporov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. 
 

Príklad: Od poisteného ako zamestnanca požadoval zamestnávateľ celú náhradu škody, ktorú 
zamestnávateľ ako zhotoviteľ uhradil objednávateľovi. Výšku uplatneného nároku, ako aj 
zodpovednosť poisteného v rámci pracovnoprávnych predpisov sme preskúmali a následne 
sme poisteného informovali, že postup zamestnávateľa nie je v súlade so Zákonníkom práce, 
nakoľko od zamestnanca je možné požadovať náhradu škody max. do výšky 4 - násobku jeho 
priemerného zárobku. V tomto znení sme adresovali aj list zamestnávateľovi, ktorý následne 
výšku požadovanej náhrady škody prehodnotil. 
 
 

4. Poistná ochrana v poistnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov 
poisteného pri uplatnení nároku poisteného na poistné plnenie v komerčnej poisťovni, 
vrátane sporov s Wüstenrot poisťovňou, a.s. (poistenie vecí, zodpovednosti). 
Nezávislosť posudzovania nároku a riešenia poistnej udalosti poisteného je 
garantovaná. 

 
Príklad: Poisťovňa, kde mal poistený dojednanú profesnú zodpovednosť, zamietla nárok na 
poistné plnenie z dôvodu, že poistná zmluvy zanikla pre neplatenie. Preskúmaním podkladov 
od poisteného vrátane dokladov o úhrade poistného bolo zistené, že poistený sa nedostal do 
omeškania s poistným, ale len s jednou splátkou poistného, preto jeho poistná zmluva nemala 
zaniknúť. Adresovali sme do poisťovne vysvetľujúci list, následne poisťovňa svoje tvrdenie 
prehodnotila a poistné plnenie vyplatila.  
 
            Právna ochrana sa týka tých poistných vzťahov, ktorých predmetom je poistenie vecí 
vo vlastníctve poisteného, využívaných pri činnosti autorizovaného stavebného inžiniera, 
stavbyvedúceho alebo osoby vykonávajúcej stavebný dozor, resp. poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú týmito vecami tretím osobám (notebook, zariadenie firmy). 

 
Služby poskytované v rámci poistenia:  

 
      a)  informácie o postupoch a právnej úprave v oblasti výkonu činnosti autorizovaného 
stavebného inžiniera 



b)  poradenstvo o všeobecnom riešení problému, praktické právne rady o postupe pri 
riešení problémových situácií,  
c)    posúdenie prípadu a návrh riešenia sporu 
d)    právne zastúpenie poisteného v konaní  
e)    sledovanie priebehu konania, resp. vyšetrovania a pravidelné informovanie poisteného 
g)   úhrada správnych alebo súdnych poplatkov 
h)   náklady na výkon rozhodnutia a exekučného konania 
i)    úhrada trov protistrany 
 

Poistenie právnej ochrany je dojednané bez spoluúčasti. Pri poistnej ochrane v konaniach 
o náhradu škody, v pracovnom práve,  a pri sporoch z poistenia sa však právna ochrana 
v súdnom štádiu poskytne iba v prípade, ak hodnota sporu (oprávneného nároku) presiahne 
165,97 €. Nárok na právne poradenstvo má poistený bez ohľadu na hodnotu sporu.  
 
Poistenie právnej ochrany sa dojednáva bez čakacej doby, poistený má nárok na poistné 
plnenie od začiatku poistenia. 
 
Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na všetky poistné udalosti, ktoré vznikli na území 
Slovenskej republiky a o ktorých je príslušný rozhodovať súd resp. iný orgán so sídlom v SR.  

 

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá 
vykonáva: 
a) činnosť autorizovaného stavebného inžiniera, 
b) činnosť stavbyvedúceho,  
c) činnosť stavebného dozoru,  
d) činnosť cestného bezpečnostného audítora, 
e) činnosť znalca v odbore stavebníctvo, alebo  
f) ktorá je osobou oprávnenou vydávať certifikáty EHS,  
ak je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a zároveň je uvedená v aktuálnom 
zozname poistených osôb.  
 
            Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na právnickú osobu s maximálnym počtom 
zamestnancov 5 za predpokladu, že táto má v predmete zapísanom v Obchodnom registri 
uvedenú niektorú z činností uvedenú vyššie (psím. a) – f) a je zapísaná v zozname poistených 
osôb ku dňu vzniku poistnej udalosti. 
 

Dojednaná poistná suma 10.000,- eur je hranica poistného plnenia  na  všetky  
poistné  udalosti vzniknuté v priebehu poistného obdobia jednému poistenému. 
 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie právnej ochrany členov SKSI 
v úplnom znení sú zverejnené na webstránke Slovenskej komory stavebných inžinierov – 
www.sksi.sk.  
 

 Wüstenrot poisťovňa, a.s. týmto poistným produktom nadväzuje na niekoľkoročnú 
úspešnú spoluprácu so SKSI, ktorá spočíva v poistení profesnej zodpovednosti stavebných 
inžinierov. 

http://www.sksi.sk/


Keďže nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc v súvislosti s paragrafmi, poistenie 
právnej ochrany sa oplatí každému. Na porovnanie, cena za hodinu právneho poradenstva 
u advokáta je približne dvojnásobná ako celoročné poistné.  
 

Podstatné je tiež rozlíšenie poistenia právnej ochrany od poistenia zodpovednosti za 
škodu spôsobenú výkonom činnosti stavebného inžiniera (tzv. profesiná zodpovednosť). Ide 
o dve rôzne poistenia, ktoré sa však navzájom nevylučujú, naopak, navzájom sa efektívne 
dopĺňajú.  

Z poistenia právnej ochrany sa poistenému zabezpečuje a uhrádza právne zastúpenie 
napr. voči zmluvnému partnerovi, ktorý si voči poistenému uplatňuje náhradu škody, s cieľom 
zbaviť poisteného zodpovednosti za škodu, resp. ak to právne možné nie je, eliminovať aspoň 
výšku uplatňovanej škody.  

Poistenie profesnej zodpovednosti následne uhradí poškodenému náhradu škody, ku 
ktorej bude poistený zaviazaný.  

Každé z týchto poistení uhrádza iný typ nákladov a ich vzájomnou kombináciou si 
poistený zabezpečí najefektívnejšiu ochranu svojich záujmov. 

 
V polovici marca 2020 každému členovi komory SKSI bude odoslaný prihlasovací e-mail 

s ponukou na poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu prostredníctvom Rámcovej zmluvy 
v  Allianz -Slovenskej poisťovni a.s. a poistenia právnej ochrany Wustenrot poisťovne a.s..  
Odporúčame si k zodpovednostnému poisteniu pripoistiť aj poistenie právnej ochrany. Touto 
kombináciou bude vaša ochrana  efektívna a komplexná. Prípadné ďalšie informácie Vám radi 
poskytneme v maklérskej spoločnosti Respect-Slovakia s.r.o. na tel.čísle 0915630619 alebo na 
mailovej adrese: poisteniesksi@respect-slovakia.sk   
 


