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Dodatok č. 1 k poistnej zmluve 
č. 800303 84 26 
 
ČSOB Pois ťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, 831 04  Bratislava, Slovenská republika 
Zapísaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B 
IČO: 31 325 416 
Poštová adresa: P. O. Box 20, 820 09 Bratislava 29 
Tel.: 02/ 48248 200  Fax: 02/ 43330 605 
zastúpený: Ing. Eva Kačenková, regionálny riaditeľ poistenia podnikateľských rizík 
(ďalej len „poisťovateľ") 
 
 
a 
 
 
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 01  Žilina 
Verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. o Vysokých školách ako verejná vysoká škola 
IČO: 00 397 563       IČ pre DPH: SK2020677824  
Tel.: 041/ 513 6100   Fax: 041/ 513 6114   
Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
Číslo účtu: 7000269925/8180   
zastúpený:  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektor   
(ďalej len „ poistník ")    
 
Osoba oprávnená kona ť v mene poistníka:   
prof. Ing. Tatiana Čorejová  PhD. 
Rodné číslo: 595212/6224 
adresa trvalého alebo iného pobytu: Petzvalova 3370/25, 010 15 Žilina 
štátna príslušnosť: Slovenská republika 
druh a číslo dokladu totožnosti: OP č. SP558 804 
 
 

uzavreli 
 
 

podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) tento dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 800303 84 26 
(ďalej len “dodatok”) , ktorý spolu so Všeobecnými poistnými podmienkami  poisťovateľa [Všeobecná časť (ďalej len 
„VPP 07/2008“), Osobitná časť - Živelné poistenie (ďalej len „ZVL 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie pre prípad 
odcudzenia veci (ďalej len „ODV 07/2008“), Osobitná časť - Poistenie strojov a elektronických zariadení (ďalej len „SEZ 
07/2008“)], tvoria neoddeliteľný celok. 
 
 
1. Dodatok sa uzaviera na dobu neur čitú. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom 24. december 2011. 
 
2. Dojednáva sa poistenie: Živelné poistenie, 

Poistenie pre prípad odcudzenia veci, 
Poistenie strojov a elektronických zariadení. 

 
3. Poistné sumy stanovuje poistník. 
 
4. Poisteným sa pre účely tohto dodatku rozumie poistník. 
 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení príloha č. 1, zvyšuje sa poistná suma súboru vlastných 

strojov.  
 
 
Znenie poistnej zmluvy č. 800303 84 26 v zmysle tohto dodatku sa mení nasledovne:  
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Článok I. Rozsah poistenia   
 
1.  Živelné poistenie  

 
Poistné podmienky:  VPP 07/2008 a ZVL 07/2008. 
 
 
Rozsah poistného krytia na riziko: 
 
A. FLEXA (požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho 

nákladu),  
 
B. Doplnkové živelné riziká: 

– víchrica, krupobitie, 
– zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ak k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou   

prevádzkou (poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých                  
z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ  nejde o zemetrasenie), 

– zosúvanie alebo zrútenie lavín, 
– pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
– zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. stupeň intenzitnej stupnice zemetrasenia MSK-64, 
– tiaž snehu alebo námrazy, ak je poistenou vecou budova, 
– náraz vozidla,  
– dym, 
– nadzvuková vlna, 
– náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia, 
 

C. záplava, povodeň. 
 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P.č.) 1, ktoré            
sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných 
vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
 
Poistenie sa dojednáva pre: 
 
P. 
č. Poistené veci Miesto poistenia Poistné riziko Poistná suma v Eur Spoluúčasť v Eur 

 
1 
 

súbor vlastných strojov 
špecifikovaný v prílohe č. 1 

Univerzitná 8215/1, 
010 01  Žilina  

      A.,B.,C. 
 

1 652 372,28 Eur 
 

 
166,00 Eur 

 
 

 
Limity poistného plnenia: 

 
 
Pre prípad poškodenia veci víchricou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného 
plnenia pre jednu a všetky  poistné udalosti vo výške 3 350 000,00 Eur. 
 
Pre prípad poškodenia veci záplavou a povodňou sa dojednáva poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným 
limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti vo výške 10% z poistnej sumy, pričom tento percentuálny 
limit je ohraničený maximálnou výškou poistného plnenia 3 350 000,00 Eur. 
 
Pre prípad poškodenia veci doplnkovými živelnými rizikami okrem rizika záplavy, povodne a víchrice sa dojednáva 
poistenie pre všetky predmety poistenia s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky  poistné udalosti vo výške 
10 000 000,00  Eur. 
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2.  Poistenie pre prípad odcudzenia veci 
 
Poistné podmienky : VPP 07/2008  a ODV 07/2008. 
 
 
Rozsah poistného krytia na riziko: 
 
A. odcudzenie veci krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím a poškodenie alebo zničenie poistenej veci 

konaním páchateľa, ktoré smerovalo k odcudzeniu poistenej veci,  
 
B. úmyselné poškodzovanie cudzej veci – vandalizmus. 
 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok) uvedené v tomto bode pod poradovým číslom (P. č.) 1, ktoré          
sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných 
vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
 
Poistenie sa dojednáva pre: 
 

P. 
č. 

Poistené veci Miesto poistenia Poistné 
riziko 

Poistná suma v Eur  Spoluúčasť v Eur   

 
1 
 

súbor vlastných strojov 
špecifikovaný v prílohe č. 1 

Univerzitná 8215/1, 
010 01  Žilina  

A. 1 652 372,28 Eur 166,00 Eur 

B. 1 652 372,28 Eur 10%, min. 
166,00 Eur 

 
Poistenie vecí uvedených pod P. č. 1 sa dojednáva na prvé riziko. 
 
Pre poistenie vecí uvedených v Článku I. bod 2. tejto zmluvy sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na predmety 
zabezpečené v súlade so spôsobmi zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísanými pre dojednanú výšku poistnej 
sumy, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy a sú jej nedeliteľnou súčasťou. Plnenie poisťovateľa pre prípad 
odcudzenia vecí je obmedzené poistnou sumou zodpovedajúcou spôsobu zabezpečenia v čase poistnej udalosti podľa 
prílohy „Spôsoby zabezpečenia pre prípad odcudzenia predpísané pre dojednanú výšku poistnej sumy“.  
 
 
Pre poistenie vecí uvedených v tomto bode sa dojednáva, že poistenie sa vzťahuje iba na škody, ktoré boli vyšetrené 
políciou. 
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3.  Poistenie strojov a elektronických zariadení 
 
Poistné podmienky : VPP 07/2008, SEZ 07/2008   
 
 
Predmet a miesto poistenia: 
 
Poisťujú  sa účtovne evidované veci (hnuteľný majetok – stroje a elektronické zariadenia) uvedené v tomto bode, ktoré 
sú vo vlastníctve poisteného alebo ktoré poistník oprávnene užíva na základe zmluvného vzťahu. Poistenie vlastných 
vecí sa uzatvára na novú hodnotu, pokiaľ nie je ďalej v tejto poistnej zmluve dohodnuté inak.  
 
 
Poisťuje sa súbor vlastných zariadení špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy, 
 
umiestnený na mieste poistenia: Univerzitná 8215/1, 010 01  Žilina,  
 
na napočítanú poistnú sumu 1 652 372,28 Eur .  
 
Pri tomto druhu poistenia sa dojednáva spoluúčasť vo výške 5%, min. 166,00 Eur. 
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Článok II. Hlásenie škodovej udalosti 
 
Poistník je povinný vznik škodovej udalosti nahlásiť bez zbytočného odkladu v súlade s VPP 07/2008  na ktorúkoľvek 
z nižšie uvedených adries: 
 
Ústredie Regionálne centrum Sprostredkovateľ  

ČSOB Poisťovňa, a.s. ČSOB Poisťovňa, a.s.                                 T T Broker s.r.o. 

Call centrum likvidácie Likvidácia poistných udalostí                       Splnomocnený maklér 

0850 311 312 (T-Com) Bojnická 3, 831 04 Bratislava, Fax: 02 / 444 614 48 Trnovo 48 

0912 611 612 (T-Mobile) Revolučná 2, 010 01 Žilina, Fax: 041 / 50 78 951 038 41  Košťany nad Turcom 

0906 330 330 (Orange) Letná 27, 040 01 Košice, Fax: 055 / 62 33 862 Tel: 0905 304 691, 0905 750 136 

 
Článok III. Poistné 
 
Dojednáva sa, že: 
a) poistné podľa § 796 OZ  je bežné, 
 
b) poistné za dohodnutý rozsah poistenia podľa tejto poistnej zmluvy tvorí: 
 

 
Poistenie: 

 
Poistné:  

 
Obchodná 
zľava v % 

 
Poistné po z ľave:  

1. Flexa   588,24 Eur  25 441,18 Eur  

2. Doplnkové živelné riziká vrátane      
       vodovodných škôd 351,96 Eur  25 264,38 Eur  

3. Záplava a povode ň 118,97 Eur  25 89,23 Eur  

4. Poistenie pre prípad odcudzenia veci 1 726,73 Eur  25 1 295,46 Eur  

5. Poistenie vandalizmu 4 089,62 Eur  25 3 066,80 Eur  

6. Poistenie strojov a elektronických zariadení  6 310,41 Eur  25 4 732,39 Eur  

7. Celkové poistné za obdobie  
(jeden poistný rok - 12 mesiacov)  

13 185,93 Eur  x 9 889,44 Eur  

 
c) poisťovateľ poskytuje poistníkovi obchodnú zľavu vo výške špecifikovanej v písm. b) tohto článku, 
 
d) v prípade, že škodovosť za všetky poistné obdobia presiahne 50%, poisťovateľ má v ďalšom poistnom období právo 

obchodnú zľavu neposkytnúť, 
 
e)  celkové poistné so zľavou za jeden poistný rok je 9 889,44 Eur a bude platené nasledovne : 
 

- celkové poistné so zľavou za obdobie od 10. júna 2011 do 31. decembra 2012 je 15 443,79 Eur. 
 
Doplatok poistného  vo výške 950,47 Eur  za obdobie od 24. decembra 2011 do 31. decembra 2012 je splatný 
najneskôr do 14 dní odo d ňa uzavretia dodatku .  
Časť doplatku za obdobie od 24. decembra 2012 do 31. decembra 2011 predstavuje 19,80 €. 

 
- celkové poistné so z ľavou za obdobie od 1. januára 2013 do 9. júna 2013 je 4 335,09 Eur a bude platené 

jednou platbou do 1. januára 2013, 
 

- celkové poistné so zľavou vo výške 9 889,44 Eur je v ďalších poistných obdobiach splatné vždy                         
do 10. júna príslušného poistného obdobia. 

 
f) poistné poukáže poistník príkazom k úhrade na účet poisťovateľa číslo 255015933/7500 variabilný symbol 

8003038426. Poistné sa považuje za uhradené dňom pripísania na účet poisťovateľa. 

 
Článok IV. Závere čné ustanovenia 

 
1.  Ostatné ustanovenia poistnej zmluvy č. 800303 84 26 vrátane prílohy č. 2 ostávajú nezmenené. 
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2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy je nasledovná príloha: 
– Príloha č. 1 – Zoznam poistených strojov, 
Poistník svojím podpisom tejto poistnej zmluvy potvrdzuje, že vyššie uvedenú prílohu tejto poistnej zmluvy prevzal                 
a bol oboznámený s jej obsahom. 

 
3. Okrem povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a príslušnými všeobecnými a osobitnými 

poistnými podmienkami sú poistník ako aj osoba, ktorá zastupuje poistníka na základe plnomocenstva povinní 
poskytnúť poisťovateľovi údaje a ich zmeny potrebné na jeho identifikáciu ako aj súčinnosť potrebnú na overenie 
jeho identifikácie podľa z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane          
pred financovaním terorizmu v znení neskorších právnych predpisov. 

 
4. Poistník je povinný v prípade, že je politicky exponovanou osobou alebo tento jeho status zanikne, oznámiť túto 

skutočnosť poisťovateľovi, pričom politicky exponovanou osobou sa rozumie osoba definovaná v § 6 z. č. 297/2008 
Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ako fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu 
a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. 
Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba s nasledovným vzťahom k osobe vo významnej verejnej 
funkcii: 
a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby                   

vo významnej verejnej funkcii, 
b) dieťa, zať, nevesta 
c) rodič. 
Významnou verejnou funkciou je podľa § 6 z. č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej 
činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy,               

štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, 
b) poslanec zákonodarného zboru, 
c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa,                        

proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, 
d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, 
e) veľvyslanec, chargé d´affairs, 
f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, 
g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej 

spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo 
h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných 

organizáciách. 
 

5. Tento dodatok obsahuje šesť strán a prílohu č. 1. Je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých poistník obdrží 
jedno a poisťovateľ dve vyhotovenia. 

 
6.  Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, že porozumeli jeho obsahu, uzavreli ho slobodne, vážne, 

nie v tiesni, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho podpisujú. 
 
 
 
 
 
 
V Žiline dňa 23. decembra 2011                                                    prof. Ing. Tatiana Čorejová  PhD. 
 ..................................……...…... 
   odtlačok pečiatky a podpis  poisteného 
                                                                     číslo a séria dokladu totožnosti: SP558 804 
 
 
 
 
 
 
V Trenčíne dňa 23. decembra 2011 ..................................……...…... 

      odtlačok pečiatky a podpis poisťovateľa 
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