
IČO:

DIČ: 4120026471 IČ DPH: SK

Bankové spojenie:

IBAN:  

a

IČO:

DIČ: 2022295539 IČ DPH: SK

RNDr. Juraj Waczulík, CSc.

Bankové spojenie:

IBAN:

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka túto

poistnú zmluvu

ďalej len „poistník“ a „poistený“

uzatvárajú

SWIFT: 

zapísaná v Registri organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky

2022295539

v zastúpení: generálny riaditeľ

31 819 494

Sliačska 1212/1

831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovenská republika

SWIFT: 

ďalej len „poistiteľ“

Výskumná agentúra

v zastúpení:
Monika Birošová, senior underwriter konajúci na základe poverenia

Ing. Juraj Balog, riaditeľ odboru obchodu konajúci na základe poverenia

50 013 602

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V

4120026471

konajúca prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu
Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice, Slovenská republika

Colonnade Insurance S.A.
so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

8-863-013485

POISTNÁ ZMLUVA

číslo



Poistná zmluva č.: 8-863-013485

začiatok koniec

Doba trvania poistenia:

Zmluva nadobúda platnosť 

dňom podpisu obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv. 

Deň a mesiac zhodný s dátumom 

zverejnenia tejto poistnej zmluvy v 

Centrálnom registri poistných zmlúv 

a rok 2022. 

Jednorazové ročné poistné:

Splatnosť poistného:

Spôsob úhrady poistného:

Upisovateľ:

Počet rovnopisov:

Súčasti Poistnej zmluvy:

Osobitné dojednanie o spoluúčasti

Dojednáva sa, že pokiaľ sú pre predmety poistenia stanovené rôzne spoluúčasti, v prípade poistnej udalosti 

súčasne na viacerých predmetoch poistenia z tej istej príčiny sa pri likvidácii poistnej udalosti z celkového 

poistného plnenia odpočíta iba najvyššie dojednaná spoluúčasť.

Táto poistná zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva rovnopisy 

pre poistníka/poisteného a jeden rovnopis pre poistiteľa. 

Poistník uhrádza poistné na účet poistiteľa uvedený na titulnej strane, 

variabilný symbol: číslo Poistnej zmluvy bez pomlčiek, konštantný symbol: 

3558.

Monika Birošová

bez sprostredkovateľa Sprostredkovateľ poistenia:

Poistná zmluva sa skladá z nasledovných častí (v tomto poradí):

1. Titulná strana

2. Spoločné ustanovenia

3. Dojednaný rozsah poistenia

4. Legenda k časti "Dojednaný rozsah poistenia"

5. Súčasti Poistnej zmluvy

6. Prehlásenie poisteného, podpisy zmluvných strán

7. Klauzule a doložky, poistné podmienky, Informácie o spracúvaní 

osobných údajov

Limit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden poistný 

rok. Ustanovenie o podpoistení sa uplatňuje aj na poistenie dojednané s limitom plnenia v rámci poistnej 

sumy, avšak len vtedy ak  nebolo pre predmet poistenia dojednané  poistenie len s limitom plnenia.

Sublimit poistného plnenia je horná hranica plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden 

poistný rok, ktorá je súčasťou celkového limitu poistného plnenia a nezvyšuje ho.

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1 086,00 EUR

Poistné je splatné dňom nasledujúcim po dni zverejneneia tejto poistnej 

zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

Definícia limitu a sublimitu poistného plnenia



Osobitné ustanovenia

Poistiteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy zo strany oprávnených 

osôb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ktorými sú najmä nasledovné osoby: 

a)           Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary);

b)           Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné 

útvary); 

c)            Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;

d)           Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;

e)            splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;

f)            osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a EÚ;

a poskytnúť im všetku potrebnú a požadovanú súčinnosť. Toto ustanovenie platí aj po zániku tejto zmluvy 

akýmkoľvek spôsobom.

V prípade odcudzenia poistených vecí krádežou vlámaním poistiteľ poskytne poistné plnenie v cene vrátane 

dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), avšak len vtedy, ak podľa všeobecne záväzného právneho 

predpisu platného v čase vzniku poistnej udalosti vznikla poistenému povinnosť odviesť ju. Podmienkou 

poskytnutia poistného plnenia v cene vrátane DPH je stanovenie poistnej sumy so zahrnutím DPH.

Dojednanie týkajúce sa plnenia s DPH



IČO: 31 819 494

[A]: Sliačska 1, Bratislava 

Oddiel Poistné nebezpečenstvo Predmet poistenia

Poistná suma

/ (sub)limit 

poistného 

plnenia

Poistná suma 
Limit poistného 

plnenia

Plnenie 

poistiteľa
Spoluúčasť Súčasti poistnej zmluvy

Miesto 

poistenia / 

Územná 

platnosť

A.

Poistenie majetku proti základným a 

doplnkovým živelným nebezpečenstvám, 

vodovodným nebezpečenstvám, nárazu 

vozidla, dymu, nárazovej vlne

Poistenie majetku proti krádeži a lúpeži

a vandalizmu (vnútorný aj vonkajší, zistený aj 

nezistený páchateľ, vrátane sprejerstva)

Súbor  hnuteľného majetku (vlastný a cudzí) 
Poistná

suma
800 000,00 €

povodeň, záplava, 

zemetrasenie: 

30% zo súčtu 

poistných súm;

 

krádež, lúpež, 

vandalizmus:  

100 000,00 EUR;

nepriamy úder blesku: 

5 000,00 EUR

nová cena 150,00 €

Všeobecné poistné podmienky

(CI 100/18/10);

Zmluvné dojednania pre poistenie majetku 

proti vymenovaným nebezpečenstvám (CI 

335/18/02);

Zmluvné dojednania o spôsobe 

zabezpečenia poistenej veci pre prípad 

odcudzenia (CI 201103f/18/02)

Klauzula: Výluka prenosných chorôb

[A]

B. 
Poistenie strojov, strojných a elektronických 

zariadení proti všetkým nebezpečenstvám

Výber strojov, strojných a elektronických zariadení v zmysle 

prílohy č. 1 

Poistná

suma/Limit 

poistného 

plnenia

162 160,62 € 30 000,00 €

v zmysle

zmluvných 

dojednaní a 

osobitných 

dojednaní

10 % min. 150,00 €

Všeobecné poistné podmienky

(CI 100/18/10);

Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, 

strojných a elektronických zariadení proti 

všetkým nebezpečenstvám (CI 

SE_ZD/18/02)

Klauzula 331

Klauzula: Výluka prenosných chorôb 

[A]

1 086,00 €

Výsledná sadzba PD&BI [‰]: #ODKAZ!

Monika Birošová, Odbor poistenia podnikateľov, tel.: 055/6826 263, mobil: 0910 846 575, e-mail: monika.birosova@colonnade.sk 

SPOLU ročné poistné

Miesta poistenia:

Colonnade Insurance S.A.

so sídlom Rue Jean Piret 1, L-2350 Luxemburg, Luxembursko

zapísaná v Obchodnom registri Luxemburg pod č. B 61605

konajúca

prostredníctvom

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Moldavská cesta 8 B, 042 80 Košice;

IČO: 50 013 602, DIČ: 4120026471, IČ DPH: SK4120026471

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 591/V

Poistník / poistený: Výskumná agentúra Sliačska 1212/1 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

DOJEDNANÝ ROZSAH POISTENIA



p.č. označenie

1 -

1.1. -

1.2. -

1.3. Klauzula 331 - Výška poistného plnenia pri previnutí elektrických strojov a zariadení -

1.4. -

2 CI 100/18/10

3 CI 335/18/02

4 CI 201103f/18/02

5 CI SE_ZD/18/02

6 -

7 -

8 Cl Info GDPR/20/04

9  -
Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia, ktorej dojednaia majú prednosť pred 

VPP a ZD

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Príloha č. 1 – Zoznam poistených strojov a strojových zariadení

Výpis z registra organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky

Zmluvné dojednania pre poistenie strojov, strojných

a elektronických zariadení proti všetkým nebezpečenstvám

Všeobecné poistné podmienky 

Zmluvné dojednania pre poistenie majetku proti vymenovaným nebezpečenstvám

Klauzuly

názov prílohy

Zmluvné dojednania o spôsobe zabezpečenia poistenej veci pre prípad odcudzenia

Nepriamy úder blesku 

Odchylné dojednanie k plneniu pre  pre poistenie strojov, strojných a elektronických 

zariadení 

Klauzula - Výluka prenosných chorôb

LEGENDA K ČASTI POISTNEJ ZMLUVY

"DOJEDNANÝ ROZSAH POISTENIA"

obsahuje označenie jednotlivých oddielov poistnej zmluvy

obsahuje dojednaný rozsah poistenia v danom oddiele poistnej zmluvy

Oddiel:

Poistné nebezpečenstvo:

obsahuje menovitý zoznam poistených predmetov poistenia

Vysvetlenie obsahu jednotlivých  stĺpcov

Predmet poistenia:

Poistná suma / (sub)limit 

poistného plnenia:

Poistná suma:

Limit poistného plnenia:

obsahuje informáciu o tom, či je predmet poistenia poistený na poistnú sumu, limit 

poistného plnenia, sublimit limitu poistného plnenia alebo je dojednaný limit 

poistného plnenia z poistnej sumy

obsahuje poistnú sumu predmetu poistenia

obsahuje limit poistného plnenia alebo sublimit limitu poistného plnenia predmetu 

poistenia

Plnenie poistiteľa:

Spoluúčasť:

Súčasti poistnej zmluvy:

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy / dodatku sú:

SÚČASTI POISTNEJ ZMLUVY

Miesto poistenia /

Územná platnosť:

obsahuje informáciu o tom, či je poistná suma stanovená a poistenie dojednané s 

plnením v novej alebo časovej cene, s plnením na inú dohodnutú hodnotu, na prvé 

riziko, prípadne v rozsahu, ktorý je bližšie špecifikovaný v príslušných zmluvných 

dojednaniach

obsahuje výšku spoluúčasti, ktorou sa poistený podiela na poistnom plnení

obsahuje zoznam všetkých zmluvných dojednaní, klauzúl, osobitných dojednaní a 

pod., ktorými sa riadi poistenie v danom oddiele poistnej zmluvy a ktoré zároveň 

tvoria prílohu poistnej zmluvy; automatickou a neoddeliteľnou súčasťou každej 

poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky

obsahuje odvolávku na kód miesta poistenia definovaného v záhlaví

v časti "Miesta poistenia", prípadne dojednaný územný rozsah poistenia



áno

V Bratislave dňa 12.5.2021 V Košiciach dňa 12.5.2021

V Košiciach dňa 12.5.2021

pobočka poisťovne z iného členského štátu

Ing. Juraj Balog, riaditeľ odboru obchodu

Colonnade Insurance S.A.

.....................................................................

Monika Birošová, senior underwriter

.....................................................................

 - všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;

 - bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami;

- som bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený a že som zároveň obdržal v písomnej forme 

   príslušné údaje v zmysle ust. § 792a Občianskeho zákonníka v platnom znení (nachádzajú sa vo 

   všeobecných poistných podmienkach a sú prístupné na webovom sídle  poistiteľa 

www.colonnade.sk); 

 - rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.

Colonnade Insurance S.A.

.....................................................................

Výskumná agentúra

RNDr. Juraj Waczulík, CSc.

Zároveň prehlasujem, že mi boli poskytnuté Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článkov 

13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sú prístupné aj na webovom sídle poistiteľa 

www.colonnade.sk.

- V prípade dojednania poistenia zodpovednosti za škodu ako odpoveď na písomnú otázku poistiteľa 

  „Uveďte škody, ktoré Vaša spoločnosť spôsobila za predchádzajúcich 5 rokov.“ uvádzame, že v čase 

  uzatvárania poistnej zmluvy nemáme žiadnu vedomosť, že by sme za obdobie predchádzajúcich 5 

  rokov spôsobili my alebo jednotliví poistení akúkoľvek škodu tretím osobám v rozsahu tejto poistnej 

  zmluvy, na základe čoho by si tretia osoba uplatnila voči nám alebo jednotlivým poisteným nárok na 

  náhradu škody. Zároveň prehlasujeme, že nám v čase uzavretia tejto poistnej zmluvy nie je známa 

  žiadna ďalšia skutočnosť, na základe ktorej by mohol byť vznesený voči nám alebo jednotlivým 

  poisteným oprávnený nárok na náhradu škody;

- V prípade dojednania iného poistenia, ako je poistenie zodpovednosti za škodu, ako odpoveď na 

  písomnú otázku poistiteľa „Uveďte škody, ktoré vznikli ku dňu podpisu poistnej zmluvy na predmetoch

  poistenia“ uvádzame, že sme neutrpeli žiadnu škodu vyššiu ako spoluúčasti uvedené v tejto poistnej 

  zmluve pre jednotlivé poisťované riziká

generálny riaditeľ

PREHLÁSENIE POISTENÉHO

Prehlasujem, že:

 - poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave;

 - poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poisťovaných vecí;

 - inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované;

pobočka poisťovne z iného členského štátu

 - som platiteľom DPH:



1.1.

1.2.

1.3.

KLAUZULY

Klauzula: Výluka prenosných chorôb

1.	Bez ohľadu na akékoľvek protichodné ustanovenia tejto poistnej zmluvy (v znení jej dodatkov a 

neoddeliteľných súčastí), sa týmto dojednáva, že táto poistná zmluva sa nevzťahuje na akékoľvek 

poškodenie, zničenie, stratu, zodpovednosť, nárok, náklady alebo výdavky akejkoľvek povahy, priamo 

alebo nepriamo spôsobené, vzniknuté, či vyplývajúce z alebo súvisiace s prenosnou chorobou alebo  

priamo alebo nepriamo spôsobené, vzniknuté, či vyplývajúce z obavy alebo hrozby (skutočnej alebo 

vnímanej) prenosnej choroby, bez ohľadu na akúkoľvek inú možnú príčinu alebo udalosť, ktorá by mohla k 

prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe prenosu choroby prispieť, a to súbežne alebo v 

akomkoľvek inom poradí.

2.	Pod pojmom prenosná choroba sa pre účely tejto poistnej zmluvy rozumie akákoľvek choroba, ktorá 

môže byť prenášaná prostredníctvom akejkoľvek látky alebo prostriedku z akéhokoľvek organizmu na 

akýkoľvek iný organizmus, pričom:

2.1.	látka alebo prostriedok zahŕňajú najmä (nie však iba) vírus, baktériu, parazit alebo iný organizmus 

alebo akékoľvek ich variácie, bez ohľadu na to, či sa považujú za živé alebo nie, a 

2.2.	spôsob prenosu, či už priamy alebo nepriamy, zahŕňa najmä (nie však iba) prenos vzduchom, prenos 

telesnými tekutinami, prenos z alebo na akýkoľvek povrch alebo objekt, pevný, kvapalný alebo plynný 

alebo medzi organizmami, a 

2.3.	choroba, látka alebo prostriedok môže spôsobiť poškodenie alebo ohrozenie ľudského zdravia alebo 

životných podmienok, alebo môže spôsobiť škodu alebo ohroziť, spôsobiť zhoršenie, alebo stratu hodnoty 

majetku, ohroziť, spôsobiť zhoršenie alebo stratu predajnosti majetku alebo ohroziť, spôsobiť zhoršenie 

alebo stratu možnosti užívania majetku.

3.	S prihliadnutím na ostatné dojednania, podmienky a výluky uvedené v tejto poistnej zmluve,  výluka 

prenosných chorôb sa nevzťahuje na  škody priamo spôsobené poistnými nebezpečenstvami, ktoré sú v 

poistnej zmluve dojednané, ak tieto poistné nebezpečenstvá spôsobia vecné poškodenie poisteného 

majetku, vrátane akýchkoľvek škôd s časovým prvkom (pokiaľ sú poistené touto poistnou zmluvou). 

Takéto škody  ostávajú naďalej poistením kryté. Pre potreby tejto výluky sa pod škodou s časovým prvkom 

rozumie prerušenie prevádzky, spätné pôsobenie škôd z prerušenia prevádzky alebo akákoľvek iná 

následná škoda. 

Klauzula: Nepriamy úder blesku

Dojednáva sa, že poistenie v oddiele A. sa vzťahuje aj na vecné škody vzniknuté následkom nepriameho 

úderu blesku na elektronických častiach poistených vecí; pre tieto škody sa dojednáva limit poistného 

plnenia vo výške 5 000,00 EUR a spoluúčasť na poistnom plnení vo výške 150,00 EUR. Poistné krytie sa 

týmto vzťahuje aj na vecné škody, ktoré boli spôsobené nepriamym pôsobením elektrickej energie 

následkom nadmerného zvýšenia intenzity prúdu a preskokov z prepätia pri úderoch blesku, prípadne 

priamymi vplyvmi atmosférickej elektriny ako indukcia a influencia. Škody vyššie uvedeného druhu, ktoré 

boli spôsobené vnútorným alebo vonkajším opotrebovaním materiálu alebo neodbornou údržbou 

poistených predmetov, sú však z poistného krytia vylúčené.

Klauzula 331 – Výška poistného plnenia pri previnutí elektrických strojov a zariadení

Týmto sa dojednáva, že pokiaľ oprava poškodenej časti poistenej veci (napr. motorov, generátorov, 

transformátorov) v dôsledku poistnej udalosti vyžaduje previnutie (alebo výmenu agregátu v dôsledku 

škody na vinutí), odpočíta poistiteľ pri stanovení výšky poistného plnenia i čiastku zodpovedajúcu 

amortizácii vinutia (alebo vymeneného agregátu), ktorá činí minimálne 5% ročne (za každý započatý rok 

prevádzky) z nákladov na opravu vinutia (alebo z hodnoty vymaneného agregátu), spolu však najviac 60%.



1.4. Odchylné dojednanie k plneniu pre  pre poistenie strojov, strojných a elektronických zariadení 

Ad a)  Pri strojoch starších ako 15 rokov sa poistné plnenie poskytuje vždy v časovej cene. Pri strojoch 

mladších ako 15 rokov sa plnenie poskytuje v zmysle ZD-SE. 

Ad b) Pri elektronike staršej  ako 10 rokov sa poistné plnenie poskytuje vždy v časovej cene. Pri 

elektronike mladšej ako 10 rokov sa plnenie poskytuje v zmysle ZD-SE. 


