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Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky 

 
Poistenie majetku, zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas 

zahraničných pracovných ciest  
 

 
1. Poistenie majetku (I. časť zákazky)  

  
Rozsah poistenia majetku 
 
1. Pre poistenie majetku je dojednané: 

 
1.1 Združené živelné poistenie 
1.2 Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky  
1.3 Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu 
1.4 Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla 

 
Miesto poistenia: Územná platnosť poistenia – poistenie majetku: Slovenská republika, s výnimkou 
územnej platnosti poistenia uvedenej v Bode 1.1.2, písmeno s),  v Bode 1.2.2, písmeno c) a v Bode 1.3.2, 
písmeno g) tejto prílohy. 
 

 

1.1.1 Rozsah poistného krytia – združené živelné poistenie zahŕňa 
škody spôsobené: 
 

a) požiarom, 
b) výbuchom, 
c) priamym úderom blesku, 
d) nárazom alebo zrútením posádkou obsadeného letiaceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, 
e) víchricou – min. 75 km/h, 
f) povodňou alebo záplavou, maximálny ročný limit plnenia pre 1/všetky škody pre riziko povodeň, 

záplava je vo výške 4 000 000,00 EUR 
g) zvieratami a vtáctvom, 
h) ľadovcom, 
i) náhlym zosúvaním pôdy, zrútením skál alebo zemín, pokiaľ k nim nedošlo v súvislosti 

s priemyselnou alebo stavebnou činnosťou, 
j) zosúvaním alebo zrútením lavín, 
k) pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, 
l) zemetrasením, 
m) vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a 

z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla z vodovodného 
potrubia z akejkoľvek príčiny, 

n) kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia, 
o) hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia, 
p) kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 
q) chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 
r) hasením, strhnutím alebo evakuáciou  v dôsledku živelnej udalosti, 
s) atmosférickými zrážkami, ľadovcom, snehom alebo nečistotami vnikajúcimi otvormi, ktoré vznikli 

v dôsledku živelnej udalosti, a ak k vniknutiu došlo do 72 hodín po skončení živelnej udalosti, 
t) dymom vznikajúcim pri požiari, 
u) zvýšením hladiny podpovrchovej vody, ktoré bolo spôsobené povodňou alebo katastrofickým 

lejakom, 
v) krádež/ strata poistených hnuteľných vecí, ku ktorej došlo v priamej súvislosti s vyššie 

uvedenými náhodnými udalosťami, 
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w) ľadochodmi, škody spôsobené v dôsledku deštruktívneho pôsobenia pohybujúcich sa ľadových 
krýh alebo ľadovej hmoty na poistenú vec, 

x) prívalom bahna, škody v dôsledku deštruktívneho pôsobenia hmoty s konzistenciou veľmi hustej 
tekutiny pohybujúcej sa smerom nadol na poistenú vec. Vznik takéhoto prívalu (prúdu) bahna je 
náhly a je zapríčinený prírodnými vplyvmi, 

y) spätným vystúpením vody, ak bolo spôsobené atmosférickým zrážkami alebo katastrofickým 
lejakom, záplavou následkom búrkového prívalu, 

z) ťarchou snehu a námrazy, 
aa) nárazom dopravného prostriedku, nárazovou vlnou. 

 
1.1.2 Osobitné dojednania – združené živelné poistenie: 

 
a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné 

konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného 
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

b) Dojednáva sa, že v rámci poistenia hnuteľného a nehnuteľného majetku je poistený aj majetok, 
ktorý je zaobstaraný z finančných prostriedkov fondu Európskej Únie.  

c) Dojednáva sa, že v rámci poistenia nehnuteľného majetku, poistenie sa vzťahuje aj na poškodenie 
alebo zničenie poistenej veci zvieratami a vtákmi. Poisťovateľ v prípade škody na nehnuteľnosti 
spôsobenej zvieratami a vtákmi poskytne poistné plnenie s ročným limitom plnenia 10.000 Eur. 

d) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje na veci uložené na voľnom priestranstve a veci upevnené 
na vonkajšej strane budovy. 

e) Dojednáva sa, že poisťovateľ nahradí aj náklady nevyhnutné na stavebné úpravy a na demontáž 
a remontáž ostatných nepoškodených a poškodených poistených vecí, vykonané v súvislosti so 
znovuobstaraním alebo opravou vecí poškodených, zničených alebo stratených pri poistnej 
udalosti, náklady na posudkového znalca, náklady na hľadanie príčiny škody, náklady na zemné 
a výkopové práce, náklady spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami, náklady 
spojené s leteckou dopravou, s príplatkami za nočnú prácu, prácu nadčas, prácu počas víkendov 
a sviatkov, ako aj expresné príplatky, náklady na cestovné a ubytovacie náklady pre technikov 
zo zahraničia aj Slovenskej republike, prepravné náklady na zaslanie poškodenej veci do opravy 
v Slovenskej republike  aj v zahraničí, vrátane expresných príplatkov alebo leteckej prepravy 
poškodenej veci alebo náhradných dielov. Pre tieto položky je v prílohe č. 1a stanovená 
samostatná poistná suma. 

f) Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
g) Dojednáva sa, že kryté sú aj škody spôsobené takým zaplavením územia, ktoré bolo spôsobené 

regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov, priehrad a nádrží. 
h) Dojednáva sa, že pri živelnom poistení sú kryté aj následné škody, ktoré vznikli v súvislosti so 

živelnou udalosťou, napr. poškodenie alebo zničenie majetku pri prácach na zmiernenie škody, 
škody spôsobené hasiacim médiom pri likvidácii požiaru a pod., nejedná sa o priame finančné 
škody.  

i) Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 
vypracovaných na základe schválených cenníkov / schválené rozpočtové cenníky, ktoré používajú 
rozpočtové a projektové organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/.  Ak poistený neuskutoční 
opravu poškodenej poistenej veci v zmysle predloženého rozpočtu poistiteľ vyplatí poistné plnenie 
max. 80 % rozpočtovaných nákladov na opravu vrátane DPH.  

j) Dojednáva sa, že poistenie pre prípad poškodenia vecí vodou z vodovodného zariadenia zahŕňa 
aj škody vzniknuté vo vnútri budovy na privádzacom vodovodnom potrubí vrátene zariadení 
pripojených na potrubie, odpadovom potrubí vrátane zariadení pripojených na potrubie, potrubí 
klimatizačných zariadení, potrubí horúcovodného alebo parného kúrenia, teplovodných čerpadiel, 
solárnych systémov, pokiaľ ku škode dôjde následkom prasknutia alebo zamrznutia potrubia.  

k) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie so 
spoluúčasťou 30,00 Eur. 

l) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade vodovodnej škody poskytne poistné plnenie aj za uniknutú 
vodu do výšky 3 330,00 Eur za jednu poistnú udalosť, max. však 10 000, 00 EUR za poistné 
obdobie. Poisťovateľ pri takejto škode uplatní spoluúčasť 30,00 EUR. 

m) Dojednáva sa, že  poistením kryté sú aj budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane 
vecí v týchto budovách uložených. 

n) V prípade sériovej poistnej udalosti bude spoluúčasť odpočítaná z poistného plnenia len raz. Pod 
sériovou poistnou udalosťou sa pre účely tejto zákazky rozumie viac po sebe nasledujúcich škôd 
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na jednej poistenej veci evidovanej pod jedným inventárnym číslom, ktoré majú spoločnú 
príčinnú súvislosť. 

o) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené lokálnym turbulentným 
charakterom vetra, vírmi vertikálneho alebo horizontálneho smeru prípadne účinkami 
malopriestorových turbulentných vírov s malým polomerom a krátkou dobou trvania, ktoré sa 
vyskytli v bezprostrednej blízkosti poškodeného objektu a na deštrukciu objektu mali zásadný 
vplyv. Pri poškodení objektu z uvedených príčin nie je rozhodujúce pre posudzovanie vzniku 
poistnej udalosti  aká rýchlosť vetra bola zaznamenaná v najbližšej meracej stanici SHMÚ, ale 
rozhodujúcim ukazovateľom je  prejav lokálneho deštrukčného účinku vetra na poškodenie 
objektu. 

p) Dojednáva sa, že poisťovateľ v prípade škody na stavebných súčastiach poskytne poistné plnenie 
so spoluúčasťou 30,00 Eur. Za stavebné súčasti budovy alebo stavby sa považujú veci, ktoré k 
nej podľa svojej povahy patria a nemôžu byť oddelené bez toho, aby sa budova alebo stavba tým 
neznehodnotili. Spravidla ide o veci, ktoré sú k budove alebo stavbe pevne pripojené (napr. okná, 
dvere, priečky, obklady, inštalácie, podlahy, maľby stien, tapety...). 

q) Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu 
poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z 
dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok. 

r) Ak dôjde k poistnej udalosti vo vnútri poistenej budovy, uhradí poistiteľ škodu: 
- vzniknutú v dôsledku prasknutia vodovodného potrubia alebo jeho poškodenia mrazom 

(vrátane nákladov na odstránenie škody a eventuálne. rozmrazenie), 
- spôsobenú mrazom (vrátane nákladov na odstránenie škody a eventuálne rozmrazenie) na 

vodovodnom zariadení, zariadení ústredného, etážového, diaľkového kúrenia alebo 
solárneho systému. 

s) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 
(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa 
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej republiky 
a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá – všetko 
na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

t) Dojednáva, že poistenie sa vzťahuje aj na majetok vo vlastníctve cudzích osôb aj vtedy, pokiaľ 
nebol užívaný alebo prevzatý na základe písomnej zmluvy, pričom však musí byť nejakým 
spôsobom evidovaný v rámci účtovnej evidencie poisteného. 

u) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na poistený majetok, nachádzajúci sa priamo na úrovni 
podlahy v priestoroch budovy, na alebo pod úrovňou prízemného podlažia. 

v) Dojednáva sa, že poisťovateľ nebude vyžadovať inštaláciu spätných uzáverov, pokiaľ tieto neboli 
súčasťou projektu stavby. 

 
1.1.3 Predmet poistenia – združené živelné poistenie: 

 
a) súbor budov, hál, stavieb na novú cenu 
b) súbor hnuteľných vecí na novú cenu 
c) veci zamestnancov na 1. riziko 
d) odpratávacie, demolačné, demontážne a remontážne náklady na 1. riziko vrátane:  

- náklady posudkového znalca,  
- náklady na hľadanie príčiny škody,  
- náklady na zemné a výkopové práce,  
- náklady  spojené s dodatočnými projektovými a plánovacími prácami,  
- náklady spojené s leteckou dopravou, 
- príplatkov  za nočnú prácu, prácu nadčas, v nedeľu a počas sviatkov, ako aj expresné 

príplatky 
 

1.1.4 Definícia pojmov – združené živelné poistenie: 
 

a) Povodňou sa pre účely tejto zákazky rozumie definícia povodne v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. 
o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov a to najmä prechodné výrazné zvýšenie 
hladiny vodného toku, pri ktorom bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo 
sa voda z koryta vodného toku už vylieva, platí to aj na stav, pri ktorom je dočasne zamedzený 
prirodzený odtok vody zo zrážok a dochádza k zaplaveniu vnútornými vodami. Zároveň sa pre 
účely tejto zákazky povodňou rozumie aj vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity (stav 
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pohotovosti) alebo vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity (stav ohrozenia) v zmysle platných 
právnych predpisov.  

b) Záplavou sa pre účely tejto zákazky rozumie vytvorenie súvislej vodnej plochy, ktorá určitú dobu 
stojí alebo prúdi v mieste poistenia. 

c) Dojednáva sa, že pod pojmom vodovodné škody sa rozumie škoda spôsobená: 
- vodou unikajúcou z prívodného alebo odvádzacieho potrubia vodovodných zariadení a 

z vodovodných zariadení vrátane poplatkov / vodné, stočné/ za vodu, ktorá unikla 
z vodovodného potrubia z akejkoľvek príčiny, 

- kvapalinou alebo parou unikajúcou z ústredného, etážového alebo diaľkového kúrenia 
alebo zo solárneho systému následkom poruchy, 

- hasiacim médiom samovoľne unikajúcim zo stabilného hasiaceho zariadenia,  
- kvapalinou unikajúcou zo solárnych systémov alebo klimatizačných zariadení, 
- chladiarenským médiom unikajúcim z chladiarenských zariadení a rozvodov, 
- hasením, strhnutím alebo evakuáciou  v dôsledku živelnej udalosti. 

d) Vodovodným zariadením sa rozumie privádzacie (prívodné) a odpadové potrubie vrátane armatúr, 
pevne pripojené sanitárne zariadenia a zariadenia na ohrev vody. 

 

1.2.1 Rozsah poistného krytia - poistenie strojov, strojových zariadení 
a elektroniky: 
 

a) Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia strojov, pojazdných pracovných strojov  a 
strojových zariadení , elektroniky vrátane technologického vybavenia budov, hál a stavieb 
akoukoľvek poistnou udalosťou, okrem výluk z poistenia, ktorá nastane nečakane a náhle a 
obmedzuje alebo  vylučuje funkčnosť poisteného stroja alebo elektroniky. 

b) Právo na plnenie vznikne, ak poistná udalosť bola spôsobená napr.: 
- chybou konštrukcie, chybou materiálu alebo výrobnou chybou (pokiaľ sa na ňu nevzťahuje 

záruka výrobcu), konštrukčná chyba sa posudzuje podľa stavu techniky v období 
konštruovania stroja, vady materiálu a zhotovenia podľa stavu v období výroby stroja,  

- chybou obsluhy, nešikovnosťou, nedbalosťou alebo úmyselným konaním,  
- pretlakom pary, plynu, kvapalinou alebo podtlakom, 
- nedostatkom vody v kotloch, parných generátoroch, 
- pádom stroja, 
- roztrhnutie v dôsledku odstredivej sily, 
- skrat el. prúdom a iným  pôsobením el. prúdu /prepätie, indukčné účinky blesku/, 

- zlyhaním meracej, regulačnej alebo zabezpečovacej techniky 
- vniknutie cudzieho predmetu. 

 
1.2.2 Osobitné dojednania - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky:  

a) Poisťovňa nebude uplatňovať princíp podpoistenia. 
b) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na nosiče dát pevne zabudované v hardwerovej časti 

riadiacej alebo regulačnej jednotky poistenej veci, nosiče dát a záznamov programového 
vybavenia strojov. 

c) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 
(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa 
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej republiky 
a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá – všetko 
na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

d) V prípade, že časti elektronického zariadenia, ktoré sa pri normálom používaní prirodzene rýchle 
opotrebujú alebo znehodnotia, napr. žiarovky, ventily, potrubia, pásky, gravírovacie valce, 
poistky, tesnenia, reťaze, pásy, laná, drôty, gumové pneumatiky, predmety zo skla, porcelánu 
alebo keramiky, siete, tkaniny alebo prevádzkové médiá (napr. mazivá, palivo, katalyzátory), 
tvoria súčasť poistnou udalosťou postihnutých elektronických zariadení, poistiteľ poskytne plnenie 
aj za tieto veci.  

e) Poistenie sa vzťahuje aj na škody spôsobené na elektronike, elektronických súčiastkach 
a zariadeniach bez vonkajšej príčiny s ročným limitom plnenia 10.000 EUR. 
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f) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na ultrazvukové zariadenia, kamery, fotoaparáty, 
notebooky a inú mobilnú elektroniku, optické zariadenia a optické káble - ako samostatné 
zariadenia resp. súčasti strojných a elektronických zariadení a technologické súčasti stavieb. 

g) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na snímacie, záznamové a zobrazovacie prvky 
strojných a elektronických zariadení. 

 
1.2.3 Predmet poistenia - poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky: 

a) Súbor strojných a elektronických zariadení, vrátane stavebných súčastí nehnuteľností  – na 1. 
riziko 

 
 

1.3.1 Rozsah poistenia - poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 
 
a) Poistenie pre prípad odcudzenia, poškodenia alebo zničenia, pričom páchateľ sa zmocnil poistenej 

veci nasledujúcim spôsobom: 
- do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvoril nástrojom, ktorý nie je určený na jeho 

riadne otvorenie, 
- do miesta poistenia sa dostal iným preukázateľne násilným spôsobom, 
- v mieste sa skryl, po jeho zamknutí sa veci zmocnil a pri jeho opustení zanechal po sebe 

stopy, ktoré môžu byť použité ako dôkazný prostriedok 
- miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého 

sa zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežným prepadnutím, 
- do schránky, ktorej obsah je poistený sa dostal alebo ju otvoril nástrojom, ktorý nie je 

určený na jej riadne otvorenie, 
- krádežou, resp. poškodením alebo zničením poistenej veci, pri ktorej páchateľ 

preukázateľne prekonal prekážku alebo opatrenie chrániace poistenú vec pred krádežou, 
- krádežou, pri ktorej boli poistené veci poistenému alebo jeho pracovníkovi zobrané, 

pretože jeho odpor bol vylúčený v dôsledku telesného stavu po nehode alebo v dôsledku 
inej príčiny, za ktorú nemôže byť zodpovedný, 

- lúpežou - zmocnením sa poistenej veci tak, že páchateľ použil proti poistenému, jeho 
pracovníkovi alebo inej osobe násilie, alebo hrozbou násilia, 

- v súvislosti s vykonaním alebo pokusom o vykonanie krádeže alebo lúpeže bez ohľadu či k 
samotnej krádeži alebo lúpeži  poistenej veci došlo alebo nedošlo. 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 Osobitné dojednania - poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 
 

a) Poistenie sa vzťahuje aj na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci, ak úmyselné 
konanie smerovalo k poškodeniu alebo zničeniu poisteného majetku, proti osobe poisteného 
alebo proti osobe vlastníka poisteného majetku. 

b) Dojednáva sa, že poistné krytie zahŕňa aj “vnútorný a vonkajší vandalizmus. / zistený aj 
nezistený páchateľ/ 

c) Dojednáva sa, že poistené veci uložené na voľnom priestranstve, resp. umiestnené na vonkajšej 
strane nehnuteľnosti sú zabezpečené pre prípad krádeže svojou polohou. Pod pojmom chránené 
svojou polohou sa rozumie umiestnenie veci, ktorej odcudzenie si vyžaduje použitie špeciálnych 
pomôcok (čln, rebrík, vysúvacia plošina, korba vozidla a pod.), alebo pri jej odcudzení sa musia 
použiť pracovné pomôcky (kliešte, zvárací prístroj, uhlova brúska a pod.) 

d) Dojednáva sa, že poisťovňa bude likvidovať poistné udalosti aj na základe rozpočtov 
vypracovaných na základe schválených cenníkov / schválené rozpočtové cenníky, ktoré používajú 
rozpočtové a projektové organizácie napr. CENKROS, CENEKON, ODIS/. 

e) Dojednáva sa, že poisťovňa bude pri poistných udalostiach akceptovať šetrenie Mestskou políciou 
a to do výšky škody  266,55 Eur. 

f) Dojednáva sa, že poistenie kryje aj odcudzenie elektroniky (napr. notebooky, mobily, tablety 
a iné) z motorového vozidla za podmienky, že motorové vozidlo bolo v čase poistnej udalosti 
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uzamknuté a poistená elektronika sa nachádzala v kufri, alebo uzatvárateľnej priehradke 
motorového vozidla, 

g) Pri poistení hnuteľných vecí sa územná platnosť hnuteľných vecí – pracovných pomôcok 
(notebooky, mobily a iná elektronika) rozširuje aj o miesta pobytu (externé pracovisko, adresa 
trvalého a prechodného bydliska, ubytovacie zariadenie – všetko na území Slovenskej republiky 
a krajín Európskej únie) a pohybu (motorové vozidlá, vlaky, autobusy, lietadlá, plavidlá – všetko 
na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie). 

h) Dojednáva sa, že poistenie sa vzťahuje aj na DPH, ktorú je poistený povinný v zmysle zákona 
vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za poistené veci v prípade poistnej udalosti. 

 
1.3.3 Predmet poistenia - Poistenie pre prípad odcudzenia: 
 

a) súbor hnuteľného majetku na 1. riziko, 
b) stavebné súčasti, súbor nehnuteľností vedených v účtovnej evidencii poisteného na 1. riziko. 

 
1.3.4 Predmet poistenia – Poistenie vandalizmu: 

a) súbor hnuteľného majetku na 1. riziko,   
b) stavebné súčasti, súbor nehnuteľností vedených v účtovnej evidencii poisteného na 1. riziko. 

 
1.3.5 Definícia pojmov – Poistenie pre prípad odcudzenia a poistenie vandalizmu: 

a) Vnútorný vandalizmus znamená úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci 
spáchané inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že vnikne  do chráneného priestoru, prekoná 
prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. 

b) Vonkajší vandalizmus znamená, že iná osoba ako poistený spácha úmyselné poškodenie alebo 
zničenie verejne prístupnej poistenej veci. 

c) Pod pojmom úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické 
poškodenie poistenej veci – poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 

 
 
1.3.6 Spôsoby zabezpečenia hnuteľných vecí proti odcudzeniu - Zabezpečenie vchodových 

dverí miestnosti/objektu: 
 

a) poistná suma do 5 000,00 Eur - uzamknutý objekt /bez špecifikácie uzamykacieho systému/  
b) poistná suma do 8 000,00 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a 

bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky, alebo bezpečnostný elektrický 
kartový zámok. 

c) poistná suma do 15 000,00 Eur - bezpečnostná cylindrická vložka zabraňujúca vytlačeniu a 
bezpečnostný štít zabraňujúci rozlomeniu a vylomeniu vložky + pridaný ďalší zámok, alebo 
dvojitý bezpečnostný elektrický kartový zámok. 

d) nad 15 000,00 Eur – trvalá strážna fyzická ochrana alebo strážna službu, alebo EZS (Elektronická 
zabezpečovacia signalizácia) napojená na  pult centrálnej ochrany mestskej alebo štátnej polície. 

Ostatné stavebné otvory sú zabezpečené bežnými stavebnými prvkami, cez ktoré nie je možné 
vniknúť  bez ich poškodenia. 

 
 

1.4.1 Rozsah poistenia - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia   
    skla: 
 
a) Poistenie sa vzťahuje pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci – sklo, sklenené výplne, 

fólie na sklách akoukoľvek náhodnou udalosťou, okrem  prípadov uvedených v písm. b) tohto 
bodu. 

b) Poistenie sa nevzťahuje: 
- na poškodenie a chyby ktoré vznikli pred dobou uzatvorenia poistnej zmluvy, 
- na škody vzniknuté pri doprave poistených vecí, 
- pri montáži a demontáži  poistených vecí, 
- na škody ktoré vznikli v súvislosti s vykonávaním stavebných prác v mieste poistenia, 
- na škody vzniknuté výbuchom nálože, trhaviny, granátu alebo iných výbušných hmôt. 
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1.4.2 Predmet poistenia - poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla: 
Súbor pevne vsadeného alebo osadeného skla vypĺňajúceho vonkajšie otvory budovy (napr. okná, dvere), 
vrátane nápisov, bezpečnostných fólií a snímačov EZS. Súbor skiel pultov, vitrín, dvere vo vnútri budov, 
zrkadlá. Poistenie sa vzťahuje aj na rám, v ktorom je sklo osadené. Sklá so špeciálnou povrchovou úpravou 
(nápisy, maľby, gravírovanie, iná výzdoba na skle), svetelné a neónové nápisy a reklamy – na 1. riziko 
 
 
1.4.3 Osobitné dojednania 

1. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné pulty, vitríny, sklenené 
steny  a steny z plexiskla. 

2. Dojednáva sa, že pri poistení skla sa poistenie vzťahuje aj na svetelné reklamy, svetelné nápisy 
vrátane ich elektrickej inštalácie a nosnej konštrukcie. 

 
1 Prehľad poistných súm a spoluúčasti pre poistenie majetku je uvedený v prílohe č. 1a 
2 Poistenie je dojednané so spoluúčasťami: 

- Združené živelné poistenie: 100,- Eur 
- Poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky: 100,- Eur 
- Poistenie pre prípad odcudzenia a vandalizmu: 100,- Eur 
- Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla: 0.- Eur 

 
3 Dojednáva sa, že v prípade zmien poistných súm jednotlivých predmetov poistenia v priebehu 

poistného obdobia budú tieto zmeny akceptované, ak agregovane nepresiahnu výšku 10% z 
dojednanej celkovej poistnej sumy za celý majetok.  

 
 

Trvanie zmluvného vzťahu 
  
Požadované trvanie zmluvného vzťahu:  48 mesiacov 
Požadovaný termín plnenia: od 25.02.2022 do 24.02.2026  
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2. Poistenie zodpovednosti za škodu (I. časť zákazky) 
 

Poistník/ poistený:   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 
 
Limit odškodnenia pre jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného 
obdobia : 100.000,- EUR  
Spoluúčasť : 0 € 
Miesto poistenia: Územná platnosť poistenia – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu -  sa 
vzťahuje na územie Slovenskej republiky a krajiny Európskej únie. 
 

Požadovaný  rozsah limitov odškodnenia z poistenia zodpovednosti za škodu právnických 
osôb 
 

1. Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu 
právnických osôb: 
1.1 Z poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťovateľ za neho 
nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, ktorá vznikla 
poškodenému na zdraví a usmrtením a/alebo poškodením, zničením alebo stratou veci ako aj inú 
majetkovú ujmu (ušlý zisk) vyplývajúcu zo vzniknutej škody, ak poistený za takúto škodu 
zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. 
 

2. Predmet poistenia - poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu: 
2.1 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 aj na škodu spôsobenú vadným výrobkom. 
2.2 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. 
2.3 Poistenie sa vzťahuje na škody, ktoré vzniknú inému v súvislosti s akoukoľvek činnosťou 
alebo vzťahom poisteného vyplývajúcich mu zo zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných 
poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
ako  i z akýchkoľvek ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí a povolení. 
2.4 Z poistenia zodpovednosti za škodu má  poistený právo, aby poisťovňa/poistiteľ za neho 
nahradil poškodeným uplatnené a preukázané nároky vyplývajúce zo škody na zdraví a/alebo 
škody na veci, ak za nich poistený zodpovedá na základe príslušných ustanovení všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
2.5 Škoda na zdraví znamená telesné poškodenie osoby vrátane choroby a/alebo usmrtenia a 
z nich vyplývajúca majetková ujma vrátane ušlého zisku. 
2.6 Škoda na veci znamená poškodenie, zničenie, krádež alebo strata veci vrátane následnej 
majetkovej ujmy a/alebo ušlého zisku vyplývajúcich zo straty funkčnosti alebo možnosti používať 
poškodenú vec.  
 

3. Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb sa vzťahuje na zodpovednosť za škody: 
3.1 na hnuteľnej veci, ktorá bola poistenému zverená, požičaná, prenajatá 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. 
3.2 spôsobené na prenajatých budovách a ostatných nehnuteľnostiach, ako aj na 
nehnuteľnostiach, ktoré poistený užíva alebo má v správe z iného dôvodu 
3.3 vzniknuté vynaložením nákladov na zdravotnú/liečebnú starostlivosť zo strany zdravotnej 
poisťovne a dávok z nemocenského, dôchodkového a úrazového poistenia vynaložených zo strany 
sociálnej poisťovne vrátane regresných náhrad zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne 
vyplývajúcich z pracovného úrazu alebo choroby z povolania. Pre odstránenie pochybností platí, že 
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za okamih vzniku škody sa považuje doručenie prvej výzvy na úhradu nákladov v súvislosti 
s konkrétnym pracovným úrazom, 
3.4 na veciach, ktoré si zamestnanec poisteného odložil pri plnení pracovných úloh  alebo v 
priamej súvislosti s nimi na mieste na to určenom, a ak nie je také miesto určené, potom 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 a to do sublimitu 1.000,- Eur pre jednu škodovú udalosť. 
3.5 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, 
3.6 vzniknuté na veciach, ktoré boli návštevníkmi poisteného vnesené do priestorov 
poisteného, odložených na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, pokiaľ 
poistený za takúto škodu zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov. Pre účely tohto 
rozšírenia poistného krytia  škoda znamená aj  priamu finančnú škodu v dôsledku odcudzenia veci, 
vrátane peňazí a cenností, odložených 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 škodová udalosť musí byť oznámená polícií. 
3.7 Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z infekčných chorôb, HIV 
a AIDS. Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek straty, škody, nároky, náklady alebo výdavky 
akejkoľvek povahy, uhradené alebo vynaložené priamo alebo nepriamo v súvislosti s: 

a) akýmkoľvek koronavírusovým ochorením alebo respiračným syndrómom (napr. 
COVID-19, SARS-CoV-2) alebo akoukoľvek prenosnou chorobou alebo obavou z jej prenosu 
alebo hrozbou (či už skutočnou alebo vnímanou) prenosu akejkoľvek choroby bez ohľadu na 
príčinu jej vzniku alebo udalosť, ktorá k prenosu choroby, obave z jej prenosu alebo hrozbe 
prenosu choroby prispela súčasne alebo v akomkoľvek inom poradí, 
b) akýmikoľvek prijatými alebo neprijatými opatreniami na prevenciu, potlačenie, 
zmiernenie následkov v súvislosti s písm. a) tohto odseku. 

3.8 Poistiteľ ďalej nahradí v súvislosti so škodovou udalosťou za poisteného aj výdavky: 
a) obhajoby poisteného (príp. jeho zamestnanca) 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 (príp. jeho zamestnanec, člen)  povinný ich uhradiť, ako aj trovy 
právneho zastúpenia poisteného, 
c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté 
poškodenému alebo jeho zástupcovi, pokiaľ je poistený (príp. jeho zamestnanec, člen) 
povinný ich uhradiť. 
 

4. Osobitné dojednania zodpovednosti za škodu právnických osôb: 
4.1 Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na škodu spôsobenú alebo vyplývajúcu 
z vlastníctva, správy alebo prevádzky akéhokoľvek motorového vozidla poisteného alebo ním 
poverenou osobou. Táto výluka sa však nevzťahuje na škody spôsobené prevádzkou strojov na 
automobilovom podvozku, ak škoda na zdraví a/alebo škoda na veci  nastane v dôsledku 
používania týchto strojov, 
4.2 Dojednáva sa, že poistenie sa nevzťahuje na úmyselné konanie, pokiaľ v poistných 
podmienkach nie je stanovené, že takéto konanie je poistením kryté, 
4.3 Dojednáva sa, že v prípade ak poistiteľ plnil náhradu z dôvodov škody spôsobenej 
zavineným porušením pracovných povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, nie je poistený 
povinný jej uhradiť sumu z vyplateného plnenia primeranú tomu, aký vplyv malo toto porušenie 
na rozsah povinností poistiteľa plniť, najviac však do výšky, ktorú môže poistený požadovať podľa 
pracovnoprávnych predpisov, 
4.4 poistná suma a výška spoluúčasti  poisteného sú pevne stanovené v prílohe č. 1b 
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5. Limit poistného plnenia -  poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, ktorý je 100 000,00 

EUR, ktorý je limitom plnenia poistiteľa za jednu a všetky škody vzniknuté v jednom poistnom 
období. 

6. Spoluúčasť -  poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 0,00 EUR. 
 
Trvanie zmluvného vzťahu 
  
Požadované trvanie zmluvného vzťahu: 48 mesiacov 
Požadovaný termín plnenia: od 25.02.2022 do 24.02.2026 
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3. Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných  
pracovných ciest (II. časť zákazky)   

Predmetom poistenia je poistenie liečebných nákladov zamestnancov verejného obstarávateľa na 
služobných cestách v zahraničí. 

1. Rozsah poistenia v rámci cestovného poistenia je definovaný ako : 
1.1 poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré zahŕňa: 

1.1.1 liečebné náklady v zahraničí 
1.1.2 asistenčné služby v zahraniční 
1.1.3 poistenie batožiny 
1.1.4 pandemické pripoistenie 

1.1.5 poistenie storna objednanej služby 

 
1.2 Predmetom poistenia sú nevyhnutné liečebné náklady špecifikované v bode 1.3, 1.4, 1.5 

, 1.6 a 1.7, ktoré vzniknú v dôsledku smrti, úrazu alebo akútnej choroby poisteného v 
zahraničí, ak by neposkytnutie okamžitej zdravotnej starostlivosti mohlo bezprostredne 
ohroziť život alebo zdravie poisteného a pokiaľ tieto náklady boli poistenému alebo za 
poisteného vyúčtované v zahraničí (ďalej len „nevyhnutné liečebné náklady“).  

1.3 Poisťovateľ uhradí nevyhnutné liečebné náklady v zmysle bodu 1 tohto článku za:  
1.3.1 ambulantné ošetrenie vrátane predpísaných liekov a predpísaných zdravotníckych 

pomôcok a zdravotníckeho materiálu určených na fixáciu častí tela alebo na 
podporu chôdze.  

1.3.2 hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane predpísaných 
liekov a predpísaných zdravotníckych pomôcok a zdravotníckeho materiálu 
určených na fixáciu častí tela alebo na podporu chôdze, a to až do momentu, kedy 
môže byť poistený na základe súhlasu ošetrujúceho lekára prepravený na územie 
Slovenskej republiky.  

1.3.3 prepravu poisteného do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia alebo prepravu 
poisteného zo zdravotníckeho zariadenia naspäť do ubytovacieho zariadenia, ak je 
to z lekárskeho hľadiska nevyhnutné alebo ak nie je možné využiť miestnu 
hromadnú dopravu.  

1.3.4 prepravu poisteného späť na územie Slovenskej republiky, ak poistený nebude 
môcť zo zdravotných dôvodov použiť pôvodne predpokladaný dopravný 
prostriedok. Poisťovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o spôsobe prepravy a 
použitom dopravnom prostriedku na základe súhlasu ošetrujúceho lekára.  

1.4 Poisťovateľ uhradí v prípade smrti poisteného počas cesty a pobytu v zahraničí aj prepravu 
telesných pozostatkov poisteného do miesta pohrebu na území Slovenskej republiky. Za 
náklady na prepravu telesných pozostatkov sa považujú všetky priame náklady spojené s 
touto prepravou, a ak je pitva vyžadovaná na základe platnej legislatívy príslušného štátu 
aj náklady na vykonanie pitvy poisteného.  

1.5 Poisťovateľ uhradí nevyhnutné náklady na kúpu alebo opravu dioptrických okuliarov a 
ostatných ortopedických a protetických pomôcok, avšak len v prípade, ak k poškodeniu či 
zničeniu okuliarov a ostatných ortopedických a protetických pomôcok došlo v súvislosti s 
úrazom, ktorý si preukázateľne vyžiadal ambulantné lekárske ošetrenie alebo hospitalizáciu 
poisteného.  

1.6 Poisťovateľ uhradí náklady na ambulantné ošetrenie zubov avšak len v rozsahu nutného 
a/alebo neodkladného ošetrenia nevyhnutného na odstránenie bolesti, ak dôvodom 
ošetrenia nie je zanedbanie alebo nedokončenie liečby zubov pred vycestovaním do 
zahraničia, pričom za zanedbanie liečby sa považuje aj neabsolvovanie predpísanej 
preventívnej prehliadky. Poistná suma za jednu poistnú udalosť je uvedená v poistnej 
zmluve, pričom za jednu poistnú udalosť sa považuje neodkladné ošetrenie jedného zubu. 

1.7 Poisťovateľ uhradí náklady na ambulantné ošetrenie, hospitalizáciu, prepravu do a zo 
zdravotníckeho zariadenia, prepravu do vlasti v prípade ochorenia klasifikovaného ako 
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epidémia/pandémia, pokiaľ k ochoreniu došlo v rizikovej krajine do minimálnej poistnej 
sumy 50.000,- EUR, ubytovanie poisteného v zahraničí v prípade, že bola nariadená 
karanténa poisteného do minimálneho limitu na 1 noc 50,- EUR, cestovné náklady na 
dopravenie poisteného do vlasti v prípade karantény v zahraničí do minimálneho limitu 
750,- EUR, storno objednanej služby v prípade nariadenia karantény poisteného na území 
Slovenskej republiky alebo v krajine trvalého pobytu poisteného trvajúca v čase nástupu 
na cestu smerujúcu k využitiu objednanej služby a nesplnení podmienok pre vycestovanie 
určených prepravcom poskytovateľom služby poisteným v čase nástupu na cestu 
smerujúcu k využitiu objednanej služby (napr. kontrola pred nástupom do hromadného 
dopravného prostriedku) 

 
2. Predmetom poistenia je batožina poisteného (ďalej aj „poistená vec“) a cestovné doklady 

poisteného.  

2.1 Predmetom poistenia sú tiež (ďalej aj „elektronické zariadenia“):  
a) mobilné telefóny vrátane príslušenstva,  
b) výpočtová technika vrátane príslušenstva,  
c) prístroje určené na prenos dát alebo reprodukciu zvuku a/alebo obrazu,  
d) prehrávače dát a záznamov (hudba, video, fotografie, hry) a GPS navigácia vrátane ich 
príslušenstva.  

2.2 V prípade poistnej udalosti poisťovateľ nahradí škodu vzniknutú:  
a) poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou poistenej veci,  
b) poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou cestovného dokladu, 
c) oneskoreným dodaním batožiny leteckou spoločnosťou. 

3. Poistenie sa dojednáva bez spoluúčasti.  
4. Poistné sumy pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí minimálne sumy: 

4.1 liečebné náklady v zahraničí – 100.000 € 
4.2 prevoz telesných pozostatkov – do 10.000,- € 

4.3 asistenčné služby v zahraničí – 24 hod. denne, bez limitu 
4.4 poistenie batožiny a dokladov (poškodenie, zničenie, odcudzenie, strata, krádež, lúpež)– 

1.000,- € limit 

4.5 ambulantné ošetrenie, lieky, hospitalizácia, prevoz – do 7.000,- € 
4.6 dioptrické a protetické pomôcky – do 100,- € 
4.7 ošetrenie zubov – 100,-€/ 1 zub, max.300 € 
4.8 Transport liekov – 170,- € 

 
5. Transport liekov Ak budú poistenému počas doby pobytu v zahraničí odcudzené nevyhnutné 

lieky, ktoré mu boli vydané na lekársky predpis ošetrujúceho lekára vo vlasti a ich náhle vysadenie 
by poistenému spôsobilo bezprostredné ohrozenie života alebo zhoršenie jeho celkového 
zdravotného stavu, poisťovateľ uhradí náklady za zabezpečenie náhradných liekov (náklady na 
vystavenie receptu na požadované lieky) a náklady na ich prepravu do miesta pobytu poisteného 
v zahraničí. V prípade, ak v mieste pobytu poisteného v zahraničí nie je k dispozícii liek 
požadovaného zloženia alebo bol liek vyrobený špeciálne pre potreby poisteného, poisťovateľ 
zabezpečí vydanie lieku požadovaného zloženia vo vlasti a doručí ho poistenému do miesta pobytu 
v zahraničí. Poistnou udalosťou je odcudzenie liekov, ktoré boli poistenému vydané na lekársky 
predpis jeho ošetrujúceho lekára vo vlasti.  

6. Poistenie sa riadi všeobecnými poistnými podmienkami poistiteľa a/alebo zmluvnými dojednaniami 
poistiteľa, ktoré budú Prílohou č. 2 poistnej zmluvy, a s ktorými bol poistník oboznámený. 
Všeobecné poistné podmienky poistiteľa a  zmluvné dojednania poistiteľa sa pre účely tejto poistnej 
zmluvy spoločne nazývajú VOP (ďalej len „VOP“). 

7. Osobitné dojednania uvedené v  tejto poistnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP pre 
jednotlivé druhy/predmety poistenia špecifikované vo VOP.  

8. Poistiteľ nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia dohodnutý v tejto poistnej zmluve svojimi 
VOP. 

 
Miesto poskytnutia služby: Cestovné poistenie sa vzťahuje na škodové udalosti pre krajiny Európskej 
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únie. 
 

Trvanie zmluvného vzťahu 
  
Požadované trvanie zmluvného vzťahu: 48 mesiacov 
Požadovaný termín plnenia: od 25.02.2022 do 24.02.2026 
 
 
 
Prílohy budú súčasťou poistných zmlúv. 


