
Príloha č. 2 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 
 

 

 

ROZSAH POISTENIA, PREDMET POISTENIA,  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA A SPOLUÚČASTI – poistenie všeobecnej  

zodpovednosti za škodu  

 

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poistiteľ za neho nahradil 

poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému 

ako škoda na zdraví a/alebo škoda na veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu 

zo vzniknutej škody na veci a na zdraví, ak poistený za takúto škodu zodpovedá podľa 

príslušných právnych predpisov. Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť za škodu 

spôsobenú prevádzkovou činnosťou vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným 

výrobkom. 

 

2. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na také škody, za ktoré poistený zodpovedá 

v dôsledku svojho konania alebo vzťahu a ktoré nastali v čase trvania poistenia. 

 

3. Predmet poistenia: 

- všetky činnosti poistených subjektov v súlade so všeobecnými právnymi 

predpismi, príslušnými rozhodnutiami, povoleniami, zriaďovateľskými listinami a v súlade s 

výpisom z Obchodného registra platného ku dňu účinnosti poistnej zmluvy.  

 

4. Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia a z nich 

vyplývajúca majetková ujma (najmä bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia) vrátane 

ušlého zisku  

 

5. Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej ujmy 

a/alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec. 

 

6. Výrobok znamená: 

a) akákoľvek vec vyťažená, vyrobená, opracovaná, predaná, distribuovaná alebo daná do 

obehu poisteným alebo ním poverenou osobou, 

alebo 

a) práca vykonaná poisteným alebo ním poverenou osobou, vrátane materiálu alebo 

komponentov poskytnutých v súvislosti s touto prácou. 

 

Územná platnosť: poistenie sa vzťahuje na územie Slovenskej republiky 

 

7. Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 

 

7.1 Regresy z titulu pracovných úrazov 

Poistenie sa vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní z titulu 

pracovných úrazov a chorôb z povolania zamestnancov poisteného. Výška sublimitu do 100.000 

€ na jednu a všetky poistné udalosti počas poistného obdobia. 

 

Spoluúčasť: 50 €. 

 

 

7.2 Nehnuteľnosti v nájme 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na nehnuteľnostiach, ktoré má 

poistený prenajaté, alebo ich užíva na prevádzkovanie svojej činnosti. Vylúčená zostáva 

zodpovednosť na nehnuteľnostiach, ktoré poistený vlastní. 

 



 7.3 Veci prevzaté 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu na hnuteľnej veci, ktorá bola 

poistenému zverená, požičaná alebo na veci, ktorú poistený prevzal za účelom spracovania, 

prepravovania, opravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo vykonania odbornej pomoci alebo 

ich z iného dôvodu užíva. Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu škody na veciach 

prevzatých na základe leasingovej zmluvy. 

 

7.4 Vlastnícke právo 

Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené výkonom vlastníckeho práva, 

prevádzkou a správou nehnuteľností, ktoré poistený vlastní, má prenajaté alebo ich inak 

užíva, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 

 

7.5 Zodpovednosť za škodu na veciach zamestnancov  

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu na veciach, ktoré 

si u poisteného jeho zamestnanci odložili pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s 

ním na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú. Poistenie 

zodpovednosti za škodu na veciach zamestnancov sa vzťahuje aj na priamu finančnú škodu 

spôsobenú krádežou veci, vrátane peňazí a cenností, ak ku krádeži došlo na základe 

prekonania prekážky alebo opatrení chrániacich vec pred odcudzením a to do sublimitu 1.000,- 

EUR pre jednu škodovú udalosť. Každá poistná udalosť musí byť oznámená polícií. 

 

Na účely tohto ustanovenia sa pod pojmom zamestnanec rozumie aj študent, ktorý získava u 

poisteného praktické skúsenosti zo zdravotnej starostlivosti za podmienky, že koná pod jeho 

dohľadom, pričom poistený je špecializovaným výučbovým zariadením. Zamestnancom sa 

taktiež rozumie zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnú starostlivosť v rozsahu 

svojej kvalifikácie aj na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu s poisteným. 

 

Spoluúčasť: 50 €. 

 

 

7.6 Zodpovednosť za škodu spôsobenú na veciach návštevníkov a pacientov  

Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú na veciach, ktoré 

boli pacientmi, alebo inými osobami vnesené do priestorov poisteného.   

Ak je s prevádzkou poisteného spravidla spojené odkladanie vecí, vzťahuje sa poistenie aj na 

škody na veciach pacientov a iných osôb odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, 

kde sa obvykle odkladajú, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných 

právnych predpisov a to do sublimitu 1.000,- € na jednu poistnú udalosť. 

Spoluúčasť: 50 €. 

 

Pre účely tohto rozšírenia poistného krytia  škoda znamená aj  priamu finančnú škodu 

v dôsledku odcudzenia veci, vrátane peňazí a cenností, ktoré odložil pacient, alebo iná osoba 

na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú avšak len za predpokladu, 

že ku krádeži došlo prekonaním prekážok alebo opatrení chrániacu vec pred krádežou. Na 

škody na peniazoch a cennostiach sa dojednáva sublimit vo výške 332,-EUR na jednu poistnú 

udalosť. Každá poistná udalosť musí byť oznámená polícií. 

Spoluúčasť: 50 €. 

 

 

7.7 Náhrada nákladov právnej obhajoby: 

Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na 

plnenie poistiteľa za poisteného výdavky: 

 

a) obhajoby poisteného v prípravnom konaní a pred súdom v trestnom konaní vedenom proti 

poistenému, 

b) občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie 

bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poistiteľa, pokiaľ je 

poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, 

c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému 

alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť, 



d) na zisťovanie príčin vzniku škody (znalecké posudky a pod.) 

 

8. Prehľad poistných súm a spoluúčasti pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu je 

uvedený v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy. 

Poistná suma: 500.000,- € (spoločná pre všeobecnú aj profesijnú zodpovednosť) 

Spoluúčasť: 1.500,- € 

 

 

ROZSAH POISTENIA, PREDMET POISTENIA,  

OSOBITNÉ DOJEDNANIA A SPOLUÚČASTI – poistenie  

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

 

1. Poistený: 

 poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, 

 zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva zdravotnú starostlivosť v rozsahu svojej 

kvalifikácie a na základe pracovnoprávneho alebo iného vzťahu s poskytovateľom 

uvedeným v poistnej zmluve, 

 

 študent, ktorý získava počas trvania poistnej doby praktické skúsenosti zo zdravotnej 

starostlivosti u poskytovateľa uvedeného v poistnej zmluve za podmienky, že koná pod 

dohľadom takého poskytovateľa, pričom poskytovateľ je špecializovaným výučbovým 

zariadením. 

 

2. Predmet poistenia: 

Činnosti v súlade so zákonom 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 všetky činnosti vyplývajúce poistenému 

z platných právnych predpisov a v zmysle povolení, alebo rozhodnutí, na základe ktorých poistený 

prevádzkuje svoju činnosť. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá by 

mohla vzniknúť pri poskytovaní sociálnej služby alebo v priamej súvislosti s ňou v zmysle zákona č. 

48/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za 

škody spôsobené pri praktickom vyučovaní v rámci prípravy na výkon povolania v zdravotníctve 

v zmysle § 16 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 770 z 20. decembra 

2004, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a zákona 

č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Územná platnosť:  

Poistenie sa vzťahuje na porušenie povinnosti, ktorých sa dopustil poistený na území Slovenskej 

republiky. 

V prípade príležitostného poskytnutia prvej pomoci v núdzovej situácii ohrozenia života ľudí sa 

poistenie vzťahuje na porušenie povinností, ktorých sa dopustil poistený kdekoľvek na svete, s 

výnimkou územia Kanady a Spojených štátov amerických, ale len pri splnení podmienky, že nárok 

na náhradu škody vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a je 

podľa nich aj voči poistenému uplatnený. 

4. Poistná suma a spoluúčasť:  

Prehľad poistných súm a spoluúčasti pre poistenie zodpovednosti pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti za škodu je uvedený v prílohe č. 1 tejto poistnej zmluvy. 

Poistná suma: 500.000,- € (spoločná pre všeobecnú aj profesijnú zodpovednosť) 

Spoluúčasť: 1.500,- € 

 



5. Poistenie zodpovednosti za škodu: 

Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil škodu, 

ktorá vznikla poškodenému na zdraví, alebo na veci ako aj inú majetkovú ujmu (ušlý zisk) 

spôsobenú poisteným vyplývajúcu zo vzniknutej škody na veci a na zdraví v dôsledku porušenia 

povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo pri príležitostnom poskytnutí prvej pomoci 

v núdzovej situácii ohrozenia života ľudí, za ktorú poistený zodpovedá v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov.  

Poisťovateľovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie: 

 ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému a oznámený poisťovateľovi 

alebo okolnosti, ktoré viedli k vzniku nároku boli prvýkrát oznámené poisťovateľovi 

počas doby trvania poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku 

a zároveň sa,  

 nárok vzťahuje na porušenie povinnosti poisteným, ku ktorému došlo pred skončením 

doby trvania poistenia uvedenej v poistnej zmluve, najskôr však po dátume vzniku 

poistenia alebo po retroaktívnom dátume. 

 

Retroaktívny dátum: 1. 7. 2018 

Retroaktívny dátum je dátum, ktorý predchádza vzniku poistenia (začiatku poistnej doby) a ktorý 

určuje začiatok plynutia doby, počas ktorej mohlo dôjsť k porušeniu povinností, pričom takéto 

porušenie môže byť považované za príčinu vzniku nároku, ktorý je poistením krytý. Nároky 

vyplývajúce z porušenia povinností, ku ktorým došlo pred retroaktívnym dátumom, nie sú 

poistením kryté. 

Za dátum uplatnenia nároku sa považuje deň, kedy poistený obdržal od poškodeného prvýkrát 

písomné oznámenie o nároku. 

Za dátum uplatnenia všetkých nárokov vyplývajúcich zo škody spôsobenej jednej a tej istej osobe 

bude považovaný dátum uplatnenia  prvého z týchto nárokov voči poistenému. 

6. Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby alebo usmrtenia 

a z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 

 

7. Škoda na veci znamená fyzické poškodenie hmotnej veci vrátane následnej majetkovej 

ujmy alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať poškodenú vec. 

 

8. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku: 

 

V prípade, že poistník nedojedná poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti na ďalšie poistné obdobie u poisťovateľa ani u žiadneho iného 

poisťovateľa a nedošlo k zániku poistenia z dôvodu neplatenia poistného riadne a včas, platí 

automatické rozšírenie doby možnosti oznámenia nároku voči poistenému v dĺžke 90 dní od 

skončenia doby trvania poistenia (poistnej doby) u poisťovateľa, počas ktorého  môže 

poistník/poistený zistiť a oznámiť poisťovateľovi vznik nároku alebo okolnosti, ktoré môžu viesť 

k vzniku nároku, bez zaplatenia dodatočného poistného. 

Poistník má zároveň právo pred skončením doby trvania poistenia dojednať za dodatočné poistné 

stanovené poisťovateľom v poistnej zmluve rozšírenú dobu možnosti oznámenia nároku voči 

poistenému dlhšiu ako 90 dní, ak písomná žiadosť o dojednanie rozšírenej doby možnosti 

oznámenia nároku bude poisťovateľovi doručená minimálne 30 dní pred skončením doby trvania 

poistenia a poisťovateľ žiadosť akceptuje. 

Podmienkami rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku sú: 

 rozšírená doba možnosti oznámenia nároku sa bude vzťahovať len na porušenie povinnosti, 

ku ktorému došlo pred skončením doby trvania poistenia podľa poistnej zmluvy a 



 poistený nemá dojednané ani nedojedná v priebehu rozšírenej doby možnosti oznámenia 

nároku žiadne iné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti, ktoré by sa vzťahovalo na nároky vyplývajúce z porušenia povinností,  ku 

ktorým došlo pred koncom poistenia. 

Rozšírenie doby možnosti oznámenia nároku voči poistenému nerozširuje dobu trvania poistenia, 

nemení rozsah poistného krytia ani dojednaný limit zodpovednosti za škodu. Vzťahuje sa iba na 

porušenie povinností, ku ktorým došlo počas doby trvania poistenia, najskôr od retroaktívneho 

dátumu, pričom nárok na náhradu škody alebo okolnosti, ktoré môžu viesť k vzniku nároku boli 

prvýkrát písomne uplatnené voči poistenému počas doby trvania poistenia alebo počas rozšírenej 

doby možnosti oznámenia nároku. V prípade takýchto škôd sa má za to, že toto uplatnenie nároku 

nastalo v posledný deň doby trvania poistenia. 

9. Poistenie sa ďalej vzťahuje aj na zodpovednosť za škody: 

 

9.1 Škody spôsobené ionizujúcim žiarením 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú použitím lekárskych 

prístrojov, vrátane škôd spôsobených aplikáciou akéhokoľvek ionizujúceho žiarenia, röntgenových a 

laserových lúčov, pokiaľ je ich použitie v danom prípade obvyklé. 

 

9.2 Škody spôsobené infekčnými chorobami 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú hepatitídou, 

TBC, salmonelózou, nozokomiálnou nákazou a inými infekčnými chorobami, s výnimkou nákazy 

SARS COV 2 a infekčných ochorení majúcich charakter pandemického ochorenia. 

9.3 Škody spôsobené HIV a AIDS 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú prenosom víru HIV 

a ochorením AIDS. Výška sublimitu 30.000 € na jednu a všetky poistné udalosti počas poistného 

obdobia. 

9.4 Biobanka 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu 

z činnosti biobanky. 

9.5 Nemajetková ujma 

Poistenie sa vzťahuje aj na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch v prípade zásahu do práva na 

ochranu osobnosti spôsobeného v dôsledku škody na zdraví poškodeného a to vrátane nárokov 

uplatňovaných blízkymi osobami poškodeného, ktorý utrpel škodu na zdraví (vrátane smrti). 

Poisťovateľ poskytne náhradu nemajetkovej ujmy za poisteného iba na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu. Pre toto poistenie sa dojednáva sublimit vo výške 30.000,- EUR pre jednu a 

všetky škodové udalosti počas poistného obdobia. 

9.6. Zdravotná dokumentácia 

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vzniknutú z dôvodu straty, poškodenia alebo 

nesprávneho uloženia dokumentu písaného, tlačeného, rozmnoženého alebo akýchkoľvek 

elektronicky skladovaných alebo archivovaných informácií alebo materiálov zverených poistenému. 

Pre toto rozšírenie poisteného krytia sa dojednáva sublimit 5.000,- EUR na jednu škodovú udalosť. 

10. Poistenie sa vzťahuje aj na nároky manželského partnera poisteného, jeho súrodencov, 

príbuzných v priamom rade a ich manželských partnerov, alebo každej osoby, s ktorou poistený 

alebo uvedení rodinní príslušníci žijú v spoločnej domácnosti alebo je ich blízkou osobou, 

vyplývajúce z poskytovania zdravotnej starostlivosti poisteného.  



Poistenie sa vzťahuje aj na škodu, z ktorej vyplývajúce nároky sú uplatňované navzájom medzi 

poistenými. 

11. Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú poisteným pri poskytovaní 

prvej pomoci, alebo inej poistenej činnosti vo vozidle záchrannej služby, prípadne v inom 

dopravnom prostriedku určenom na výkon činnosti poisteného. 

 

12. Náhrada nákladov právnej obhajoby 

Poisťovateľ nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na plnenie 

poisťovateľa, za poisteného výdavky: 

 občianskeho súdneho konania o náhrade škody pred príslušným orgánom, ak toto konanie 

bolo potrebné na zistenie zodpovednosti poisteného alebo výšky plnenia poisťovateľa pokiaľ 

je poistený povinný ich uhradiť, ako aj trovy právneho zastúpenia poisteného, a to na 

všetkých stupňoch,  

 náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému 

alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený povinný ich uhradiť. 

 obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) v prípravnom konaní a pred súdom 

v trestnom konaní vedenom proti poistenému 

 na zisťovanie príčin vzniku škody (znalecké posudky a pod.) 

 

 


