
 
Platí od 1.1.2009 

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK                            
„V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike sa konečné 
sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší euro 
cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1. 1. 2009 je mena uvedená v SKK len 
informatívna.“      
 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

N á v r h   p o i s t n e j   z m l u v y 
 

č. 60 603 51 48 
 

PRE  POISTENIE  ZODPOVEDNOSTI  ZA  ŠKODU  SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE 
ČINNOSTI ZDRAVOTNÍCKEHO  ZARIADENIA 

 
 
KOOPERATIVA pois ťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
Štefanovičova 4 
816 23 Bratislava 
 
zastúpená:  Ing. Jurajom Lelkesom 
   predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom 
   a 
   Mgr. Zdenom Gossányim 
   členom predstavenstva a riaditeľom 
zapísaná:   Okresný súd–obchodný register Bratislava 1, oddiel: SA, vložka č. 79/B 
právna forma:  a.s. 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu            : 0175126457/0900 
IČO       : 00 585 441 
IČ DPH      : SK2020527300 
(ďalej len “KOOPERATIVA“) 
 

a 
 

Poistený:   
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Rastislavova 43 
041 90  Košice  
zastúpená:  MUDr. Iveta Marinová, MPH 
   riaditeľ 
 

Zriadená na základe Zriaďovacej listiny MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 
právna forma:  Príspevková organizácia 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu      : 7000280550/8180 
IČO       : 00 606 707 
DIČ       : 202 1141969 
 

d o j e d n á v a j ú 
podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších predpisov) 
túto poistnú zmluvu. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné 
podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu č. 605 (ďalej len „VPPZ č. 605“). 



 

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
 
 

Článok I 
Predmet a rozsah poistenia 

 
1. Odchylne od čl. I ods. 1 VPPZ č. 605 sa poistenie vzťahuje na profesnú zodpovednosť 

poisteného (ako prevádzkovateľa nemocnice) (ďalej len „poistený“) za škodu vzniknutú 
inému pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

2. Odchylne od čl. I ods. 1 VPPZ č. 605 z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú 
v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti má poistený právo, aby 
KOOPERATIVA za neho nahradila škodu vzniknutú inému 
a) na zdraví alebo usmrtením, 
b) poškodením, zničením alebo stratou veci, za ktorú poistený zodpovedá, a ktorá bola 

prvý raz písomne uplatnená poškodeným voči poistenému v čase trvania poistenia 
(claims made) 

3. Odchylne od článku II, bodu   2, písm. f) VPP č.   605 sa   poistenie  vzťahuje  aj na škody    
      spôsobené   aplikáciou   akéhokoľvek   ionizujúceho   žiarenia   používaného  v   súvislosti    
      s poskytovaním  zdravotnej starostlivosti, okrem genetických poškodení.  
4. Odchylne od článku II, bodu  3, písm. k) VPP č.   605 sa   poistenie  vzťahuje  aj na škody    

spôsobené osobe, s ktorou poistený žije v spoločnej domácnosti, s príbuzným v priamom 
rade, súrodencovi, manželovi alebo inej osobe, ktorá je s poisteným v pomere rodinnom 
alebo obchodnom  

5.   Odchylne od článku II, bodu   3, písm. i) VPP č.   605 sa   poistenie  vzťahuje  aj na škody    
      spôsobené na ušlom zisku 
  
6.   Odchylne od článku II, bodu l) OPPZ sa dojednáva, že KOOPERATIVA uhradí aj  škodu 

vzniknutú inému 
kozmetickým zákrokom uskutočneným z estetického dôvodu (plastická chirurgia), 
 

poisťuje sa  - nepoisťuje sa, 
(nehodiace sa prečiarknite) 

 
7.   Odchylne od článku II, bodu h) OPPZ sa dojednáva, že KOOPERATIVA uhradí aj  škodu 

vzniknutú inému z titulu neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti 
 

                                                     poisťuje sa – nepoisťuje sa. 
                                                             (nehodiace sa prečiarknite) 
   
 
 
 

Článok II 
Výluky z poistenia 

 
Okrem výluk stanovených v čl. II ods. 2 a 3 VPPZ č. 605 sa  poistenie zodpovednosti za 
škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nevzťahuje ani na 
zodpovednosť za škodu vzniknutú: 

a) inému zdravotníckemu zariadeniu, 
b) škodu na zdraví zamestnanca poisteného alebo inej osoby poverenej poisteným na 

výkon zdravotnej starostlivosti, ak škoda na zdraví vznikla počas alebo v dôsledku 
vykonávania akýchkoľvek činnosti pre poisteného vrátane pracovného úrazu alebo 
choroby z povolania, 
tento článok v plnom rozsahu nahrádza čl. II, bod b) OPPZ 



 

c) škodu, z ktorej vyplývajúce nároky  sú uplatňované navzájom medzi poistenými, 
pokiaľ im nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť alebo prvá pomoc, 

d) porušením alebo zanedbaním odbornej starostlivosti, ktorú možno vzhľadom na 
okolnosti, osobné pomery a profesiu poisteného očakávať, pričom porušením alebo 
zanedbaním odbornej starostlivosti sa rozumie také nedbanlivostné konanie 
poisteného, pri ktorom poistený vedel, že svojím konaním môže spôsobiť škodu, ale 
bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že takúto škodu nespôsobí. Absenciou 
primeraných dôvodov podľa predchádzajúcej vety sa rozumejú iba také okolnosti, 
ktoré možno kvalifikovať ako jednoznačne rozpoznateľné porušenie zákona, resp. 
platných právnych predpisov. Tento článok v plnom rozsahu nahrádza čl. II, bod d) 
OPPZ 

e) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom doby trvania postenia 
z poistnej zmluvy, 

f) prevádzkou zdravotníckeho zariadenia (všeobecná zodpovednosť), 
g) spôsobenú výkonom zdravotnej starostlivosti, na ktorú poistený nemá kvalifikáciu 

v zmysle príslušných právnych predpisov, 
h) pri overovaní nových medicínskych poznatkov na živom človeku, použitím metód 

doposiaľ nezavedených v klinickej praxi, 
i) prejavmi genetických zmien organizmu, 
j) prenosom vírusu HIV, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, 
k) spôsobenú činnosťou poisteného ako súdneho znalca, 
l) spôsobenú poistnou udalosťou, ktorá nastala mimo územia Slovenskej republiky 

s výnimkou zodpovednosti za škodu na zdraví, spôsobenú pri poskytovaní prvej 
pomoci v zahraničí, 

m) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo jeho zamestnanec 
väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník 
poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe 
zmluvy o združení, alebo im blízke osoby, 

n) chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtovníctve. 
 
 

Článok III 
Doba trvania poistenia 

 
Poistenie sa uzaviera na dobu jedného roka od účinnosti zmluvy. 

 
 

Článok IV 
Poistná suma, poistné plnenie  

 
1. V zmysle čl. VIII ods. 2 Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zodpovednosti 

za škodu KOOPERATIVY (ďalej len „VPPZ“) je hornou hranicou plnenia za jednu 
a všetky poistné udalosti, ktoré boli dôvodom vzniku práva na plnenie KOOPERATIVY 
v príslušnom poistnom období suma 500 000 EUR (slovom Päťstotisíc eur) a sublimit 
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté kozmetickým chirurgickým 
zákrokom, ktorý bol uskutočnený z estetického dôvodu ( plastická chirurgia ) 
v príslušnom poistnom období suma 100 000 EUR ( slovom Stotisíc eur) a sublimit 
plnenia za jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté neoprávneným zásahom do práva na 
ochranu osobnosti v príslušnom poistnom období suma 30 000 EUR ( slovom 
Tridsaťtisíc eur )  

 



 

2. Pokiaľ nastane ďalšia poistná udalosť v tom istom poistnom období, KOOPERATIVA 
odpočíta od poistnej sumy pre všetky poistné udalosti vzniknuté v príslušnom poistnom 
období už poskytnuté plnenie v tomto poistnom období. 
Takto znížená poistná suma je hornou hranicou plnenia za ďalšie poistné udalosti v tomto 
poistnom období. 

 

Po vyčerpaní poistnej sumy poistenie z tejto poistnej zmluvy trvá do konca poistného 
obdobia bez náhrady prípadných ďalších škôd, pokiaľ poistený neobnoví poistnú sumu 
doplatením poistného. 
 

3. Obnovenie poistnej sumy doplatením poistného v zmysle ods. 2 tohto článku poistnej 
zmluvy je možné dojednať v priebehu poistného obdobia, v ktorom došlo k zníženiu 
poistnej sumy vyplatením poistného plnenia. 

 
 
 

 
Článok V 

Spoluúčasť  
 
Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti 2 320 EUR ( slovom 
Dvetisíctristodvadsať eur ) - (spoluúčasťou), o ktorú KOOPERATIVA zníži plnenie 
vyplatené poškodenému. 
 
 

Článok VI 
Poistné  

 
1. Celkové poistné za poistné obdobie je 28 794 EUR (slovom 

Dvadsaťosemtisícsedemstodeväťdesiatštyri eur). 
 

2. Druh platenia: 
 

KZ (úhrada poistného z bankového účtu a zasielanie avíza)  X 
PZ (úhrada poistného bankovou zloženkou a zasielanie avíza)  �  

 
 
3. Celkové poistné je splatné v 1 splátke, pričom: 
 

splátka v sume     28 794 EUR   je splatná k 07.03.2011 
 
4. V prípade, že úhrady poistného budete realizovať z Vášho bankového účtu, zasielajte ich 

v prospech niektorého z našich nasledovných účtov: 
 

1029706001/1111     UniCredit Bank  0202120000/6500 PB 
0090004012/0200     VUB   0175126457/0900 SLSP 
4804915001/5600     Dexia                                                                          
Variabilný symbol: číslo poistnej zmluvy Konštantný symbol: 3558 
 
 
 



 

Článok VII 
Poistná udalosť 

 
 
1. Odchylne od čl. I ods. 2 VPPZ č. 605 poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného 

nahradiť škodu uvedenú v článku I ods. 1 tejto poistnej zmluvy. 
 
2. Ak v dôsledku viacerých úkonov (opomenutí) vznikne jedna škoda, alebo ak z jedného 

konania (opomenutia) vznikne viacero škôd, považujú sa za jednu poistnú udalosť bez 
ohľadu na počet poškodených osôb. 

 
3. Odchylne od čl. I ods. 1, resp. čl. III ods. 1 VPPZ č. 605 sa poistenie vzťahuje aj na 

škody, ktorých príčina (príčinná udalosť, ktorá škodu vyvolala) siaha do obdobia 6 
mesiacov pred účinnosťou zmluvy, avšak len ak poistený v čase uzatvárania tejto zmluvy 
o takej škode nevedel. 

 
 

Článok VIII 
Plnenie KOOPERATIVY 

 
Plnenie KOOPERATIVY pre prípad poistnej udalosti vzniknutej na zdraví alebo usmrtením 
sa bude riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. Občiansky zákonník vrátane 
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie). 
  
 

Článok IX 
Povinnosti poisteného 

 
Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPPZ č. 605, je poistený povinný: 
 
a) bez zbytočného odkladu KOOPERATIVE oznámiť, že došlo k zmene, zrušeniu alebo 

zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) oznámiť ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
 
Ak poistený poruší povinnosti stanovené vyššie, má KOOPERATIVA právo na náhradu súm, 
ktoré vyplatila z dôvodu poistnej udalosti. 

 
 

Článok X. 

                                                              Výklad pojmov 
 

Pre účely poistenia platí ďalej uvedený výklad pojmov: 
 
Poistný – fyzická alebo právnická osoba (vrátane jej pobočiek alebo iných organizačných 
jednotiek, ktoré nemajú právnu subjektivitu), na zodpovednosť ktorej sa poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho 
zariadenia vzťahuje. 
Blízka osoba – príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné soby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna 
z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. 



 

Poškodenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné odstrániť opravou alebo taká 
zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou nie je možné odstrániť, avšak vec je možné ďalej 
používať na pôvodný účel. 
Zničenia veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou a preto 
vec už nie je možné ďalej používať na pôvodný účel. 
Strata veci – stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s vecou 
disponovať. 
Škoda na zdraví – akékoľvek poškodenie telesnej alebo duševnej integrity osôb, vrátane 
choroby alebo invalidity vyplývajúcej z tohto poškodenia. 
 
 

Článok XI 
Doručovanie písomností 

 
1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu adresu bydliska 

(sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti poškodenému. 
 
2. Ak je doručovaná výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník 

v platnom znení) na zaplatenie poistného, výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát 
prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoručenú. 

 
3. Ak je doručovaná upomienka na zaplatenie dlžného poistného alebo výpoveď poistnej 

zmluvy, považujú sa tieto písomnosti za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo 
uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak je posledným dňom 
lehoty sobota, nedeľa alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší pracovný 
deň. 

 
4. Pokiaľ poistník alebo poistený doloží, že mu príslušná písomnosť nebola doručená 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to KOOPERATIVA  prihliadnuť 
s ohľadom na okolnosti prípadu. 

 

 
Článok XII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Pre poistenie dojednané touto poistnou zmluvou platia príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších predpisov), VPPZ, OPPZ 
a táto poistná zmluva. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy je aktuálne platné 
Rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané Košickým 
samosprávnym krajom. 

2. Poistený prehlasuje, že pred uzavretím tejto poistnej zmluvy bol oboznámený 
s podmienkami vyplývajúcimi z tohto poistenia a zároveň svojím podpisom potvrdzuje 
prevzatie VPPZ a OPPZ. 

3. Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods. 2 Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb. (v znení neskorších predpisov) KOOPERATIVA i poistený do 
dvoch mesiacov po uzavretí tejto poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej 
uplynutím poistenie zanikne. 

4. Poistený podpisom tejto poistnej zmluvy v zmysle platného zákona o ochrane osobných 
údajov v informačných systémoch (v prípade, že poisteným je fyzická osoba): 
a) dáva súhlas KOOPERATIVE, aby jeho osobné údaje uvedené v poistnej zmluve, príp. 

v súvislosti s ňou získané 



 

- spracovávala v rámci svojej činnosti v poisťovníctve po dobu nutnú k zaisteniu 
výkonu práv a plnenia povinností plynúcich z tejto poistnej zmluvy, 

- odovzdávala ostatným subjektom podnikajúcim v poisťovníctve, ako aj 
združeniam takýchto subjektov (KOOPERATIVA je oprávnená najmä uložiť 
informácie týkajúce sa jeho poistenia do Informačného systému Slovenskej 
asociácie poisťovní s tým, že tieto informácie môžu byť poskytnuté len členovi 
asociácie, ktorý je užívateľom tohto systému. Účelom Informačného systému je 
zisťovať, zhromažďovať, spracovávať, uchovávať informácie s cieľom ochrany 
klientov a poisťovateľov. Informačný systém slúži aj účelom evidencie 
a štatistiky.), 

b) bez zbytočného odkladu oznámi KOOPERATIVE každú zmenu svojho osobného 
údaja, ktorý je predmetom spracovania. 

 
Poistník, pokiaľ je osobou odlišnou od poisteného, ďalej prehlasuje, že poskytol 
KOOPERATIVE osobné údaje poisteného, uvedené v poistnej zmluve a dal súhlas k ich 
spracovaniu v zmysle písm. a) tohto odseku na základe plnej moci od poisteného. 

 
5. Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poistený obdrží jeden 

exemplár a KOOPERATIVA dva. 
 
6. Táto poistná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
 
7. „Poistná zmluva bola dojednaná spoločnosťou RENOMIA, s.r.o., IČO: 35 815 566, 

Panenská 7, 811 03 Bratislava. Obchodný styk, ktorý sa bude týkať tejto poistnej zmluvy, 
prebehne výhradne prostredníctvom spoločnosti RENOMIA, s.r.o. Len RENOMIA, s.r.o. 
je oprávnená prijímať rozhodnutia zmluvných strán, pokiaľ poistený nerozhodne inak. 

 
 

   Košiciach dňa 25.02.2011  V Košiciach dňa 25.02.2011 
 
 
 
 

     

 pečiatka a podpis poisteného  pečiatka a podpis poisťovne  

                   Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  

                       MUDr. Iveta Marinová, MPH  

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.  

Vienna Insurance Group 

Riaditeľ  Mgr. Zdeno Gossányi 

  Člen predstavenstva a riaditeľ 
 



V Košiciach dňa 14.02.2011  
Číslo : 1771/2011-RU20-3261 
  
  
         Košický samosprávny kraj – lekár samosprávneho kraja, ako vecne príslušný orgán 
podľa ust. § 46 ods.1 písm. g) zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, 
službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva podľa § 11 ods. 2  písm. g) a § 17 
ods. 1  zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o povolenie na 
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia nasledujúce 
  
                                 

R O Z H O D N U T I E  
  
  
         Žiadosti účastníka konania Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, štátna 
príspevková organizácia so sídlom Rastislavova 43,  041 90 Košice, IČO: 00 606 707, 
štatutárny orgán: riaditeľ MUDr. Iveta Marinová, MPH, trvale bytom: Byster 221, 044 41 
Sady nad Torysou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia sa 
vyhovuje, pretože žiadateľ splnil všetky podmienky stanovené v druhej časti zákona NR SR 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a povoľuje sa prevádzkovať zdravotnícke zariadenie : 
  
          
  

všeobecná nemocnica 
  
  

v rozsahu: 
  

ústavná zdravotná starostlivosť 
v odboroch: 

  
  
vnútorné lekárstvo 
infektológia 
pneumológia a ftizeológia 
neurológia 
psychiatria 
gynekológia a pôrodníctvo 
chirurgia 
ortopédia 
urológia 
úrazová chirurgia 
otorinolaryngológia 
oftalmológia 
dermatovenerológia 



klinická onkológia 
anestéziológia a intenzívna medicína 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
hematológia a transfuziológia 
neurochirurgia 
plastická chirurgia 
reumatológia 
gastroenterológia 
kardiológia 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
neonatológia 
geriatria 
nefrológia 
endokrinológia 
maxilofaciálna chirurgia 
detská psychiatria 
hrudníková chirurgia 
doliečovacie 
JIS interná 
JIS kardiologická 
JIS metabolická 
JIS neurologická 
JIS chirurgická 
dlhodobo chorých 
chirurgia ruky 
transplantačné 
onkológia v gynekológii 
arytmia a koronárna jednotka 
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
onkológia v chirurgii 
onkológia v urológii 
JIS infekčná 
JIS úrazová 
JIS hematologická 
  
  

  
  

  
  

ambulantná zdravotná starostlivosť 
  
  

ambulancie  
v odboroch: 

  
  
všeobecné lekárstvo 
  
LSPP stomatologická pre dospelých 



  
stomatológia 
čeľustná ortopédia 
maxilofaciálna chirurgia 
detská stomatológia 
dentoalveolárna chirurgia 
mukogingvinálna chirurgia 
  
vnútorné lekárstvo 
infektológia 
pneumológia a ftizeológia 
neurológia 
psychiatria 
pracovné lekárstvo 
pediatria 
gynekológia a pôrodníctvo 
chirurgia 
ortopédia 
urológia 
úrazová chirurgia 
otorinolaryngológia 
oftalmológia 
pediatrická gynekológia 
dermatovenerológia 
klinická onkológia 
anestéziológia a intenzívna medicína 
telovýchovné lekárstvo 
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
hematológia a transfuziológia 
neurochirurgia 
plastická chirurgia 
ortopedická protetika 
klinická imunológia a alergológia 
reumatológia 
algeziológia 
gastroenterológia 
kardiológia 
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy 
neonatológia 
angiológia 
geriatria 
lekárska genetika 
nefrológia 
endokrinológia 
klinická farmakológia 
maxilofaciálna chirurgia 
detská psychiatria 
pediatrická ortopédia 
pediatrická urológia 
hepatológia 



mamológia 
reprodukčná medicína 
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
gynekologická urológia 
onkológia v urológii 
psychiatrická sexuológia 
  
centrálny príjem / urgentný príjem 
  
klinická logopédia 
liečebná pedagogika 
klinická psychológia 
psychoterapia 
poradenská psychológia 
dopravná psychológia 
  
  
  

zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 
v odboroch: 

  
  
klinická biochémia 
patologická anatómia 
hematológia a transfuziológia 
klinická mikrobiológia 
klinická imunológia a alergológia 
lekárska genetika 
klinická farmakológia 
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
  
rádiológia 
magnetická rezonancia 
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve 
abdominálna ultrasonografia u dospelých 
počítačová tomografia – CT 
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia 
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia 
endoskopia respiračného systému 
  
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
centrálna sterilizácia 
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii 
funkčná diagnostika 

  
  
  

zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
v odboroch: 

                   



  
gynekológia a pôrodníctvo 
chirurgia 
ortopédia 
urológia 
úrazová chirurgia 
otorinolaryngológia 
oftalmológia 
plastická chirurgia 
gastroenterológia 
maxilofaciálna chirurgia 
gastroenterologická chirurgia 
  
  

stacionár  
                                                                      v odboroch: 
  
  
vnútorné lekárstvo 
psychiatria. 
  
  
  

Pracoviská 
  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) 
zubná technika 
  

  
Banky tkanív a orgánov 

  
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka) 
nemocničná krvná banka. 
  
  
  
  

určení odborní zástupcovia :  
  
  
MUDr. Iveta Marinová, MPH,  narodená 14.02.1960, štátny občan Slovenskej 
republiky, trvale bytom: Byster 221, 044 41 Sady nad Torysou, ktorý bude vykonávať 
príslušné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní lekár, študijný odbor detské 
lekárstvo, špecializačný odbor pediatria, klinická farmakológia, sociálne lekárstvo 
a organizácia zdravotníctva, 
  
  
Dr.h.c. Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., narodený 02.08.1953, štátny občan 
Slovenskej republiky, trvale bytom: Jarná 11, 040 01 Košice, ktorý bude vykonávať 



príslušné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní zubný lekár, študijný odbor zubný 
lekár, špecializačný odbor stomatológia, maxilofaciálna chirurgia, 
  
  
PharmDr. Mária Šimonkayová, narodená 20.07.1956, štátny občan Slovenskej 
republiky, trvale bytom: Adlerova 7, 040 22 Košice, ktorá bude vykonávať príslušné 
pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní farmaceut, špecializačný odbor lekárenstvo,  
  
  
PhDr. Jana Jacková, narodená, 13.03.1971, štátny občan Slovenskej republiky, 
trvale bytom: Polárna 2, 040 11 Košice, ktorá bude vykonávať pracovné činnosti 
v zdravotníckom povolaní sestra, študijný odbor ošetrovateľstvo, špecializačný odbor 
ošetrovateľská starostlivosť  v odboroch vnútorného lekárstva, zdravotnícky manažment 
a financovanie, 
  
  
Mgr. Gabriela Timková, narodená 10.03.1972, štátny občan Slovenskej republiky, 
trvale bytom: Stálicová 1, 040 11 Košice, ktorá bude vykonávať príslušné pracovné činnosti 
v zdravotníckom povolaní pôrodná asistentka, študijný odbor ženská sestra, špecializačný 
odbor intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve, manažment v ošetrovateľstve, 
  
  
PhDr. Agnesa Stojničová, narodená 22.01.1952, štátny občan Slovenskej republiky, 
trvale bytom: Moldavská 1164/15, 040 11 Košice, ktorá bude vykonávať príslušné pracovné 
činnosti v zdravotníckom povolaní  iný zdravotnícky pracovník - psychológ, študijný 
odbor psychológia, špecializačný odbor klinická psychológia. 
  
  

Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia je: 
  

 Rastislavova 43, 041 90 Košice, 
Trieda SNP 1,  040 11 Košice, 
Murgašova 1, 040 01 Košice. 

  
  

  
  

       Súčasne sa ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktoré bolo 
účastníkovi konania vydané Košickým samosprávnym krajom pod č. 4736/2009-RU20-
35861 zo dňa 23.11.2009.  

  
         Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom NR 
SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov, ako i za podmienok 
stanovených v tomto rozhodnutí a v prílohe, ktorá je jeho súčasťou.  
  
  

ODÔVODNENIE : 



            
  
                                   Košickému samosprávnemu kraju bola doručená žiadosť účastníka konania 

Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice so sídlom Rastislavova 43, Košice o vydanie 
povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – všeobecná nemocnica 
s požadovaným odborným zameraním a určenými odbornými zástupcami za jednotlivé 
kategórie zdravotníckych pracovníkov a miestami prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.  

                                  Účastník konania požiadal o vydanie povolenia z dôvodu zmeny odborného zástupcu 
v kategórii lekár, odborného zamerania a druhu činnosti a zmeny miesta prevádzkovania 
zdravotníckeho zariadenia – rozšírenie o ďalšie miesto výkonu činnosti v súlade s § 17 ods. 2 
zákona 578/2004 Z.z.  Účastník konania k svojej žiadosti doložil požadované doklady 
v zmysle § 17 a na základe §  13 ods. 5 zákona NR SR č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách 
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, žiadateľ doložil k pôvodnému 
povoleniu doklad o založení právnickej osoby, právoplatné rozhodnutie o vydaní licencii na 
výkon činnosti odborných zástupcov, doklad o vlastníctve a nájme priestorov, v ktorých sa 
bude zdravotná starostlivosť poskytovať, kladný posudok príslušného úradu verejného 
zdravotníctva na uvedenie  pracovných priestorov do prevádzky a čestné vyhlásenie. Zároveň 
sa vyznačuje zmena osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom. 

                       
                                 Súčasne sa  ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané 

Košickým samosprávnym krajom pod č. 4736/2009-RU20-35861 zo dňa 23.11.2009 v zmysle 
§ 17 ods. 1  zákona NR SR č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde zmena miesta 
prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti 
a zmena odborného zástupcu vyžaduje vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na 
vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné povolenie. 

  
                                   Po preskúmaní žiadosti bolo zistené, že žiadateľ  splnil podmienky uvedené v druhej 

časti citovaného zákona, preto bolo rozhodnuté tak , ako je uvedené vo výrokovej časti  
rozhodnutia. 

  
  
  
  

  
  

  
  POUČENIE:   Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v lehote do 
15 dní v odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho úradu  na Ministerstvo 
zdravotníctva Slovenskej republiky. Toto rozhodnutie je preskúmateľné 
súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
                                                                                                         MUDr. Štefan Lip čák 
                                                                                                    lekár samosprávneho kraja 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Rozhodnutie sa doručí: 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice  
Ul. Rastislavova 43 
041 90 Košice 
  
Na vedomie: 
1. 1.      príslušný daňový úrad 
2. 2.      príslušný Štatistický úrad Slovenskej republiky 
3. 3.      príslušný úrad pre dohľad 
4. 4.      obec príslušná podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia 
5. 5.      príslušné zdravotné poisťovne  
6. 6.      komora, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania 
7.   Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  
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OSOBITNÉ POISTNÉ PODMIENKY POISTENIA 
ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE 

ČINNOSTI PREVÁDZKOVATE ĽA NEŠTÁTNEHO 
ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA  

 
 
 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 
 

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „poistený“), ktoré uzaviera KOOPERATIVA 
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „KOOPERATIVA“), platia príslušné 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 
zodpovednosti za škodu KOOPERATIVY (ďalej len „VPPZ“), tieto Osobitné poistné 
podmienky a poistná zmluva. 
 
 
 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 
 

Článok I 
Predmet a rozsah poistenia 

 
1. Odchýlne od článku I ods. 1 VPPZ sa poistenie vzťahuje na zodpovednosť poisteného 

(ako prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia podľa zákona NRSR č. 
578/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) za škodu vzniknutú inému pri 
poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

 
2. Odchýlne od článku I ods. 1 VPPZ z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú 

v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti má poistený právo, aby 
KOOPERATIVA za neho nahradila škodu vzniknutú inému 
a) na zdraví alebo usmrtením, 
b) poškodením, zničením alebo stratou veci, 
za ktorú poistený zodpovedá, a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným voči 
poistenému v čase trvania poistenia (claims made). 
 

3. Osobitne možno dojednať pripoistenie za škodu vzniknutú: 
a) kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý však nebol uskutočnený z estetického 

dôvodu (plastická chirurgia), 
b) na ušlom zisku. 
 
 
 
 
 



 2

Článok II 
Výluky z poistenia 

 
Okrem výluk stanovených v článku II ods. 2 a 3 VPPZ sa poistenie zodpovednosti za škodu 
vzniknutú v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nevzťahuje ani na 
zodpovednosť za škodu vzniknutú: 
a) inému neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, 
b) zamestnancovi neštátneho zdravotníckeho zariadenia, 
c) vedomou nedbanlivosťou, pričom vedomou nedbanlivosťou sa rozumie, ak poistený 

vedel, že svojím konaním alebo opomenutím konania môže škodu spôsobiť, ale bez 
primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, 

d) porušením alebo zanedbaním nutnej opatrnosti alebo odbornej starostlivosti, ktorú možno 
vzhľadom na okolnosti, osobné pomery a profesiu poisteného očakávať, 

e) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred začiatkom doby trvania poistenia 
z poistnej zmluvy, 

f) prevádzkou neštátneho zdravotníckeho zariadenia (všeobecná zodpovednosť), 
g) spôsobenú výkonom zdravotnej starostlivosti, na ktorú poistený nemá kvalifikáciu 

v zmysle príslušných právnych predpisov, 
h) neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na ochranu osobnosti, 
i) pri overovaní nových medicínskych poznatkov na živom človeku, použitím metód 

doposiaľ nezavedených v klinickej praxi, 
j) prejavmi genetických zmien organizmu, 
k) prenosom vírusu HIV, ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, 
l) spôsobenú kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý bol uskutočnený z estetického 

dôvodu (plastická chirurgia), ak sa v poistnej zmluve nedohodlo inak, 
m) spôsobenú činnosťou poisteného ako súdneho znalca, 
n) spôsobenú poistnou udalosťou, ktorá nastala mimo územia Slovenskej republiky 

s výnimkou zodpovednosti za škodu na zdraví, spôsobenú pri poskytovaní prvej pomoci 
v zahraničí, 

o) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba alebo jeho zamestnanec 
väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väčšinovú majetkovú účasť spoločník 
poisteného alebo osoba, ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy 
o združení, alebo im blízke osoby, 

p) chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtovníctve, 
q) priamo alebo nepriamo alebo pozostávajúcu alebo vzniknutú zlyhaním, zlým fungovaním 

alebo nedostatkami akéhokoľvek počítačového systému a siete alebo ďalších podobných 
zariadení alebo systémov určených ku spracovaniu, ukladaniu alebo získavaniu 
informácií, či už sú majetkom poisteného alebo nie, a ak k nim dôjde pred, behom alebo 
po roku 2000 
- pri správnom rozpoznaní akéhokoľvek dátumu ako skutočného kalendárneho dátumu; 
- pri zachytení, uložení, zachovaní alebo správnom vyhodnotení, interpretovaní alebo 

spracovaní údajov, informácií či príkazov ako dôsledok toho, že spracujú akýkoľvek 
dátum inak ako skutočný dátum; 

- pri zachytení, uložení, zachovávaní alebo správnom vyhodnotení údajov ako 
výsledkov vykonania akéhokoľvek pokynu, ktorý bol naprogramovaný do 
akéhokoľvek počítačového softwaru, pokiaľ tento pokyn vedie ku strate dát alebo 
neschopnosti zachytiť, uložiť, zachovať alebo správne spracovať takéto údaje 
k akémukoľvek dátumu alebo po ňom. 
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Článok III 
Poistná udalosť 

 
1. Odchýlne od čl. I ods. 2 VPPZ poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného 

nahradiť škodu uvedenú v článku I ods. 2 týchto Osobitných poistných podmienok 
 
2. Ak v dôsledku viacerých úkonov (opomenutí) vznikne jedna škoda, alebo ak z jedného 

konania (opomenutia) vznikne viacero škôd, považujú sa za jednu poistnú udalosť bez 
ohľadu na počet poškodených osôb. 

 
Článok IV 

Plnenie KOOPERATIVY 
 

Plnenie KOOPERATIVY pre prípad poistnej udalosti vzniknutej na zdraví alebo usmrtením 
sa bude riadiť všeobecne záväzným právnym predpisom (napr. Občiansky zákonník vrátane 
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie). 
 

Článok V 
Povinnosti poisteného 

 
Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPPZ, je poistený povinný: 
 
a) bez zbytočného odkladu KOOPERATIVE oznámiť, že došlo k zmene, zrušeniu alebo 

zániku povolenia pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, 
b) oznámiť ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti 

a počtu odborných zdravotných pracovníkov. 
 
Ak poistený poruší povinnosti stanovené vyššie, má KOOPERATIVA právo na náhradu súm, 
ktoré vyplatila z dôvodu poistnej udalosti. 
 

Článok VI 
Výklad pojmov 

 
Pre účely poistenia podľa týchto Osobitných poistných podmienok platí ďalej uvedený výklad 
pojmov: 
 
Poistený – fyzická alebo právnická osoba (vrátane jej pobočiek alebo iných organizačných 
jednotiek, ktoré nemajú právnu subjektivitu), na zodpovednosť ktorej sa poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho 
zdravotníckeho zariadenia vzťahuje. 
Blízka osoba – príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom 
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna 
z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú. 
Poškodenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné odstrániť opravou alebo taká 
zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou nie je možné odstrániť, avšak vec je možné ďalej 
používať na pôvodný účel. 
Zničenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou a preto 
vec už nie je možné ďalej používať na pôvodný účel. 
Strata veci – stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s vecou 
disponovať. 



 4

Škoda na zdraví – akékoľvek poškodenie telesnej alebo duševnej integrity osôb, vrátane 
choroby alebo invalidity vyplývajúcej z tohto poškodenia. 
 

Článok VII 
Doručovanie písomností 

 
1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu adresu bydliska 

(sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti poškodenému. 
 
2. Ak je doručovaná výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník 

v platnom znení) na zaplatenie poistného, výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát 
prijal, odmietol prijať alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako 
nedoručenú. 

 
3. Ak je doručovaná upomienka na zaplatenie dlžného poistného alebo výpoveď poistnej 

zmluvy, považujú sa tieto písomnosti za doručené dňom prijatia, dňom odopretia alebo 
uplynutím odbernej lehoty po jej uložení na príslušnej pošte. Ak je posledným dňom 
lehoty sobota, nedeľa alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší pracovný 
deň. 

 
Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť v poistnej zmluve odchýlne 
od týchto Osobitných poistných podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ 
z povahy ustanovení týchto Osobitných poistných podmienok nevyplýva, že sa od nich nie 
je možné odchýliť. 

2. Tieto Osobitné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkone činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia schválil Úrad pre finančný trh SR 
ako dozorný orgán nad poisťovníctvom dňa 15.6.2001 pod číslom UFT-020/2001/VPP . 

 
 

 
 
 



NP−009−005/08

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

Pre poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré dojednáva Kooperativa, poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group (ďalej len "poisťovňa"), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto všeobecné poistné 
podmienky a zmluvné dojednania.

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok I

Predmet poistenia a poistná udalosť

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má fyzická alebo právnická osoba (ďalej len "poistený") právo, 
aby poisťovňa za ňu nahradila škodu, vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo so vzťahom 
poisteného bližšie označeným v zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo 
stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase 
trvania poistenia.

2. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu uvedenú v ods. 1.
 Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, je poisťovňa povinná plniť podľa tohto orgánu dňom 

právoplatnosti jeho rozhodnutia.

Článok II

Rozsah poistenia

1. Tieto všeobecné poistné podmienky sa vzťahujú na zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej 
len "poistenie") právnických alebo fyzických osôb.

2. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi 
alebo spôsobenú:

 a) úmyselne,

 b) nesplnením povinnosti odvrátiť hroziacu škodu,

c) porušením právnej povinnosti poisteným v čase pred uzatvorením poistnej zmluvy,

d) prevádzkou dopravných prostriedkov, pokiaľ sa na ňu vzťahuje zákonné poistenie alebo spôsobenú 
činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu,

e) na veciach dodaných poisteným alebo na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, pokiaľ  
ku škode došlo preto, že dodané veci boli vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne 
vykonaná,
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f) pôsobením teploty, unikajúcich látok (napr. plynov, pár, popolčeka, dymu a pod.) alebo hluku, pozvoľného 
prenikania vlhkosti, žiarením každého druhu, znečistením vôd a životného prostredia, ak nedošlo  
ku škode v dôsledku neočakávanej poruchy ochranného zariadenia,

g) na lúkach, stromoch, záhradných, poľných i lesných kultúrach, pasúcimi sa hospodárskymi  
zvieratami a divou zverou,

h) jadrovou energiou, formaldehydom a azbestom,

i) následkom vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných násilných nepokojov, 
štrajkov, teroristických aktov (t.j. násilných konaní motivovaných politicky, sociálne, ideologicky 
alebo nábožensky) alebo spôsobených úradnými opatreniami uskutočnenými na iné účely než na 
obmedzenie poistnej udalosti,

j) na nehnuteľnej veci (jej príslušenstve), ktorú poistený užíva protiprávne.

3. Pokiaľ sa nedohodlo inak, poisťovňa neuhradí škodu spôsobenú:

a) na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom spracovania, opravy, úpravy, predaja, úschovy, usk
ladnenia alebo poskytnutia odbornej pomoci,

b) na veciach, pokiaľ ide o zodpovednosť vyplývajúcu z prepravných zmlúv,

c) na veciach, ktoré síce nie sú vlastníctvom poisteného, boli mu však prenajaté, požičané, užíva ich  
z iného dôvodu alebo ich má pri sebe,

d) z vadného výrobku alebo vadne vykonanej práce,

e) odcudzením vecí pri výkone strážnej služby,

f) na veciach alebo zdraví aktívnych účastníkov organizovaného športového podujatia,

g) pracovným úrazom alebo chorobou z povolania vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov  
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých  
z toho istého dôvodu,

h) na veciach alebo zdraví pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych vzťahoch (povinnosti členov 
družstva) alebo v priamej súvislosti s nimi,

i) na ušlom zisku alebo zo záväzkového vzťahu (§ 373 Obchodného zákonníka) a inak ako na zdraví, 
usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci,

j) sadaním, zosuvom pôdy, eróziou, priemyselným odstrelom a v dôsledku poddolovania,

k) manželovi, manželke, príbuzným v priamom rade alebo osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej 
domácnosti a spoločníkom.

4. Ak je suma vypočítaná ako náhrada škody podľa príslušných ustanovení týchto podmienok (čl. VIII, 
 ods. 1) vyššia ako suma, ktorá sa v zmluve dojednala ako najvyššie plnenie poisťovne (poistná suma), 

je poisťovňa povinná plniť len do výšky poistnej sumy.

5. Ak sa dojedná poistenie zodpovednosti na prvé riziko, je poistná suma hornou hranicou plnenia za 
jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom roku (čl. VIII, ods. 2).

Článok III

Začiatok, zmeny, doba trvania
a zánik poistenia

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú s tým, že poistným obdobím je doba jedného roka, pokiaľ 
nie je v zmluve dohodnuté inak. 

 Poistenie vznikne prvým dňom po uzatvorení poistnej zmluvy, ak nebolo účastníkmi dohodnuté, že 
vznikne už uzatvorením poistnej zmluvy alebo neskôr.

2. Poisťovňa má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich pre stanovenie výšky poistného 
upraviť výšku poistného ku dňu splatnosti následného poistného. Ak poistený nebude so zvýšením 
poistného súhlasiť, môže poistenie vypovedať odchylne od ust. § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka 
do jedného mesiaca od obdržania oznámenia poisťovne o zvýšení poistného. Poistenie zanikne dňom, 
kedy sa poisťovňa o výpovedi dozvedela.
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3. Ak je poistená zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z vlastníctva hnuteľnej veci, zmenou v osobe 
vlastníka veci poistenie zanikne. Poistenie zanikne aj zmenou správy veci alebo užívanaia veci. 

 Do konca poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné, vstupuje však do poistenia namiesto 
doterajšieho vlastníka dedič hnuteľnej veci.

4.  Ak je poistená zodpovednosť za škodu, ktorá vyplýva z vlastníctva nehnuteľnej veci a táto prejde  
do vlastníctva inej fyzickej osoby v poistnom období, za ktoré bolo pred prevodom vlastníctva  
zaplatené poistné, vstupuje nový vlastník nadobudnutím vlastníctva do poistenia namiesto doterajšieho 
vlastníka.

 Ak však pred uplynutím tohto poistného obdobia poisťovni oznámi, že nebude v poistení pokračovať, 
zanikne poistenie uplynutím tohto obdobia.

5.  Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z veci, ktorá bola v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, ktoré zaniklo smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z manželov, ktorý uzavrel poistnú zmluvu  
o poistení veci, patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vstúpi do poistenia na jeho 
miesto ten z manželov, ktorý je naďalej vlastníkom alebo spoluvlastníkom poistenej veci. To isté platí aj  
o poistenom súbore vecí.

6. Ak zaniklo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov inak, ako je uvedené v bode 5, poistenie zanikne 
uplynutím poistného obdobia, za ktoré bolo zaplatené poistné.

7. Poistenie zanikne:

a) výpoveďou ku koncu poistného obdobia; 
 výpoveď sa musí dať aspoň šesť týždňov pred jeho uplynutím,

b) aj tým, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch 
mesiacov alebo poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do šiestich mesiacov od jeho 
splatnosti;

 to isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného,

 c) ukončením činnosti poisteného,

 d) zrušením oprávnenia na podnikateľskú činnosť,

 e) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane.

Článok IV

Územná platnosť poistenia

Poistenie sa týka poistných udalostí, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda nastane na území 
Slovenskej republiky, pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.

Článok V

Poistné

Ten, kto uzatvoril s poisťovňou poistnú zmluvu (ďalej len "poistník"), je povinný oznámiť každú zmenu 
v podkladoch, ktoré boli rozhodujúce pre výpočet poistného.
Túto povinnosť má aj ten, na ktorého sa má poistenie zodpovednosti za škodu (§ 793 OZ) vzťahovať, 
aj keď poistnú zmluvu sám neuzatvoril.

Článok VI

Povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poistený povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť, 
ktorá je potrebná na zistenie príčiny a výšky škody, najmä je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni 
oznámiť, že:
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a) nastala škodová udalosť, ktorá by mohla byť dôvodom k vzniku práva na plnenie poisťovne, podať 
pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu následkov,

b) poškodený uplatnil voči poistenému právo na náhradu škody a vyjadriť sa k požadovanej náhrade, jej 
výške a v prípade potreby vyhotoviť o vzniku, príčinách a rozsahu škodovej udalosti zápisnicu,

c) poškodený uplatňuje nárok na náhradu škody na súde alebo v inom príslušnom orgáne,

d) v súvislosti so vzniknutou škodou bola zahájené trestné konanie proti nemu alebo jeho pracovníkovi 
(členovi) a informovať poisťovňu o mene obhajcu, ktorého si zvolil a o priebehu a výsledkoch tohto 
konania.

2. Poistný je ďalej povinný:

a) oznámiť poisťovni, že uzatvoril ďalšie poistenie u iného poistiteľa na to isté riziko, pričom je zároveň 
povinný oznámiť aj meno poistiteľa a výšku poistnej sumy,

b) oznámiť bez zbytočného odkladu každé zvýšenie poistného nebezpečenstva, o ktorom vie a ktoré 
nastalo po uzatvorení zmluvy, ako i všetky zmeny v skutočnostiach, na ktoré bol opýtaný pri  
dojednávaní poistenia,

c) oznámiť bez meškania orgánom činným v trestnom konaní škodovú udalosť, ktorá vznikla za okol
ností vzbudzujúcich podozrenie z trestného činu alebo pokusu o trestný čin, ak bola spôsobená 
škoda vyššia ako 33,19 EUR/1000 SKK,

d) dbať, aby škodová udalosť nenastala, hlavne nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu 
alebo zmenšeniu nebezpečenstva, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo na ich základe, 
alebo ktoré prevzal na seba podpisom poistnej zmluvy a nesmie trpieť porušovanie týchto povin
ností zo strany tretích osôb (pri poistení právnických osôb sa za tretiu osobu považujú tiež všetky 
fyzické a právnické osoby pre poisteného činné), pokiaľ škodová udalosť nastala, urobiť potrebné 
opatrenia na to, aby bola škoda čo najmenšia,

e) v konaní o náhrade škody, ktorú má uhradiť poisťovňa, postupovať v súlade s jej pokynmi;
 ak poistený nevznesie bez súhlasu poisťovne námietku premlčania alebo ak sa bez tohto súhlasu 

zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku, nie je poisťovňa povinná plniť,

j) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušného orgánu, ktoré sa týka náhrady škody, pokiaľ v odvolacej 
lehote nedostane od poisťovne iný pokyn,

g) zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, najmä podať 
reklamáciu, ak je na to poistený v dôsledku poistnej udalosti oprávnený podľa príslušných pred
pisov,

h) plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v poistnej zmluve.

3. Ak poistený porušil povinnosti uvedené v bodoch 1 písm. a, b, c a 2 písm. c a sťaží zistenie právneho 
dôvodu plnenia, rozsahu alebo výšky škody a tým spôsobí zvýšenie nákladov poisťovne na vyba
vovanie poistnej udalosti, má poisťovňa voči nemu právo na náhradu vo výške nákladov vyvolaných 
týmto porušením až do výšky poskytnutého plnenia.

4. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na vrátenie vyplatenej sumy, alebo zníženie 
dôchodku, alebo zastavenie jeho výplaty, prechádza toto právo na poisťovňu, pokiaľ za poisteného 
túto sumu zaplatila alebo za neho vypláca dôchodok. Na poisťovňu prechádza aj právo poisteného na 
úhradu tých nákladov konania o náhrade škody, ktoré sa poistenému priznali proti odporcovi, pokiaľ 
ich poisťovňa zaplatila.

 Poistený je povinný bez meškania poistovni oznámiť, že nastali okolnosti odôvodňujúce toto právo  
a odovzdať mu doklady potrebné na uplatnenie týchto práv.

 Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je oprávnená požadovať od poisteného náhradu až do 

výšky 30% z vyplateného plnenia.
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Článok VII

Povinnosti poisťovne

1. Poisťovňa je povinná uhradiť náklady, ak sa k týmto písomne zaviazala:

a) za obhajobu poisteného alebo jeho pracovníka v prípravnom konaní a pred súdom prvého stupňa  
v trestnom konaní vedenom proti nemu v súvislosti so škodou, ktorú má poisťovňa uhradiť, pokiaľ 
poistený splnil povinnosti uložené mu v čl. VI. ods. 1,

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody, ak bolo toto konanie nutné na zistenie zodpoved
nosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovne, pokiaľ je poistený povinný tieto uhradiť a splnil 
povinnosti mu uložené v čl. VI, ods. 1,

c) obhajoby poisteného alebo jeho pracovníka (člena) pred odvolacím súdom, náklady jeho právneho 
zastúpenia v konaní o náhrade škody, ako aj náklady mimosúdneho prerokovania nárokov poško
deného, ktoré vznikli poškodenému, jeho zástupcovi, prípadne poistenému, ak splnil povinnosti mu 
uložené v čl. VI, ods. 1.

2. Ak poškodený uplatní svoje nároky proti poistenému na súde, poisťovňa sa zaväzuje na požiadanie 
poisteného alebo súdu vstúpiť do konania ako vedľajší účastník na jeho strane (§ 93 Občianskeho 
súdneho poriadku) a predložiť potrebné doklady.

3. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi, má poisťovňa povinnosť aj:

a) prerokovať s poisteným výsledky šetrenia nevyhnutného na zistenie rozsahu a výšky plnenia alebo 
mu ich bez zbytočného odkladu oznámiť,

b) vrátiť poistenému doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú nutnou súčasťou spisu,

c) umožniť poistenému nahliadnuť do podkladov, ktoré si poisťovňa sústredila v priebehu šetrenia  
a zhotoviť si ich kópie.

Článok VIII

Plnenie poisťovne

 1. Plnenie z jednej škodovej udalosti nesmie presiahnuť poistnú sumu dohodnutú v poistnej zmluve.

 2. Ak sa poistenie zodpovednosti za škodu dohodlo na prvé riziko, hornou hranicou plnenia za jednu 
a všetky poistné udalosti vzniknuté v príslušnom poistnom období, je suma dohodnutá v poistnej 
zmluve.

 3. Poistený sa podieľa na plnení z každej škodovej udalosti sumou dohodnutou v poistnej zmluve 
(spoluúčasť), o ktorú poisťovňa zníži náhradu škody vyplatenú poškodenému.

 4. Ak poisťovňa plnila náhradu z dôvodov škody spôsobenej zavineným porušením pracovných povin−
  ností v pracovnoprávnych vzťahoch (povinností člena družstva), je poistený povinný jej uhradiť 

sumu 
  z vyplateného plnenia primeranú tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinností poisťovne 

plniť, najviac však do výšky, ktorú môže poistený požadovať podľa pracovnoprávnych predpisov.
  Uplatnením práva na náhradu (vrátenie) tejto sumy nie je dotknuté právo, ktoré poisťovni v dôsledku 

vyplateného plnenia patrí voči inému.

 5. Proti poistenému, ktorý spôsobil škodu po požití alkoholického nápoja (ak bol zistený v krvi obsah 
alkoholu vo výške nad 0,3 promile), návykovej látky alebo lieku označeného varovným symbolom, 
má poisťovňa právo na náhradu súm, ktoré vyplatila z dôvodu škody a to primerane k výške škody, 
okolnostiam, za ktorých došlo ku škode a k osobným zárobkovým a majetkovým pomerom pois
teného.
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 6. Plnenie, poskytované poisťovňou podľa čl. VII, ods. 1 týchto VPP, sa do vyplateného plnenia 
nezapočítava.

 7. Za škodu spôsobenú na klenotoch a iných cennostiach, ako aj na veciach umeleckej, historickej 
alebo zberateľskej hodnoty (obrazy, sochy, zbierky známok a pod.), je poisťovňa povinná poskytnúť 
plnenie najviac do sumy 331,94 EUR/10 000 SKK za jednu vec (zbierku) a za škodu na peniazoch 
najviac do sumy 165,97 EUR/5 000 SKK.

 8. Ak nahradí poistený poškodenému škodu alebo jej časť, má nárok na vydanie majetkového prospechu 
takto získaného poisťovňou.

 9. Poisťovňa je povinná vyplatiť škodu poškodenému do 15 dní po skončení vyšetrenia, potrebného  
na zistenie rozsahu plnenia (§ 797 ods. 3 OZ). Vyšetrenie je skončené, akonáhle bola so súhlasom 
poisťovne alebo jej dodatočným schválením dohodnutá s poškodeným výška náhrady škody, alebo 
akonáhle výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutím súdu.

10. Od predchádzajúcich ustanovení tohto článku sa možno v poistných zmluvách odchýliť, pokiaľ to 
vyžaduje účel a povaha poistenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok IX

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť dohodou odchylne od všeobecných poistných 
podmienok, ak to výslovne nie je zakázané a pokiaľ z povahy ustanovení týchto podmienok nevyplýva, 
že sa od nich nie je možné odchýliť.

Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu schválilo Ministerstvo financií 
SR ako dozorný orgán nad poisťovňami dňa 6.11.1995 pod číslom 52/2031/1995 a sú platné pre poistné 
zmluvy uzatvorené dňom 6.11.1995.

V súlade s § 2 ods. 3) Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike sa 
konečné sumy v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na 
najbližší euro cent podľa pravidiel ustanovených osobitným predpisom. Po 1. 1. 2009 je hodnota uvedená 
v SKK len informatívna.
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