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                  V Bratislave, dňa 15.02.2022 
 
 
VEC:  Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky č. 4 
 
 Verejnému obstarávateľovi - Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 829 
24 Bratislava, IČO: 30 796 482, bola doručená žiadosť o vysvetlenie podkladov k vypracovaniu ponuky, 
ktoré boli poskytnuté verejným obstarávateľom k zadávaniu zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) s názvom: „Poistenie majetku, poistenie 
zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných 
ciest“ (ďalej len „zákazka“). Dovoľujeme si Vám zaslať znenie otázok a odpovedí:  

 
Otázka č. 1: 
„v nadväznosti na Vašu Výzvy na predloženie ponuky do prieskumu trhu na obstaranie služieb 
„Poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie liečebných nákladov počas 
zahraničných pracovných ciest“ vyhláseného Úradom pre dohľad nad zdravotnou 
starostlivosťou, IČO: 30796482, 
Vás chceme požiadať o odpovede na nasledujúce otázky / doplnenie informácií nevyhnutných 
pre prípravu ponuky: 
 
-     poistenie majetku: 
Uveďte, prosím, či sa medzi predmetmi poistenia nachádzajú cesty II. a III. triedy. 
Ak áno, prosíme o uvedenie jednotlivých ciest, poistnej sumy, rokov výstavby a dĺžky ciest.“ 
 
Odpoveď č. 1: 
Medzi predmetmi poistenia sa nenachádzajú cesty II. a III. Triedy. 
 
Otázka č. 2: 
 
-     poistenie majetku: 
Uveďte, prosím, zoznam všetkých škôd vzniknutých na poisťovanom hnuteľnom alebo 
nehnuteľnom majetku za posledných 5 rokov (vrátane škôd spôsobených krádežou alebo 
vandalizmom). 
Pri každej položke uveďte dátum vzniku škody, stručný popis s uvedením príčiny a výšku 
škody. 
 
(Pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme   
nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo 
neplnení poisťovne.)“ 
 
Odpoveď č. 2: 
Nižšie uvádzame škodovosť za 5 rokov (druh škody / dátum škody / výška škody) 
• z poistenia zodpovednosti za škodu zo dňa 5.11.2018, škoda vo výške 50,- EUR  
• z poistenia lomu strojov zo dňa 16.11.2018, škoda vo výške 795,- EUR  
• z poistenia skla zo dňa 30.7.2020, škoda vo výške 328,- EUR 
V roku 2017 verejný obstarávateľ riešil poškodenie fasády budovy v Košiciach vtáctvom (potrebné 
zateplenie polystyrénom). Škoda nebola uplatnená cez poisťovňu, teda nedošlo k jej plneniu. Výška 
škody je v nezistenej sume. 
 
Otázka č. 3: 
 
-     poistenie majetku: 
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Bola na území, kde sa nachádza majetok za posledných 10 rokov povodeň a / alebo záplava? 
Ak áno, uveďte, prosím, zoznam týchto povodní a / alebo záplav a výšku škôd spôsobených na 
majetku. 
 
(Pozn.: otázka sa vzťahuje na škody, nie na poistné udalosti, t. j. túto informáciu požadujeme    
nezávisle od toho, či majetok bol alebo nebol v minulosti poistený, a nezávisle na plnení alebo 
neplnení poisťovne.)“ 
 
Odpoveď č. 3: 
Na území, kde sa nachádza majetok verejného obstarávateľa nebola za posledných 10 rokov ani 
povodeň ani záplava. 
 
Otázka č. 4: 
 
-     poistenie majetku: 
Poistenie sa vzťahuje aj na budovy, na ktorých prebiehajú stavebné úpravy vrátane vecí 
uložených v týchto budovách. 
Prosíme o zaslanie zoznamu vyššie uvedených predmetov poistenia v štruktúre: predmet 
poistenia, miesto poistenia, predpokladaný dátum kolaudácie, poistná suma. 
V prípade, že sa uvedené predmety nenachádzajú v majetku poisteného, žiadame o vypustenie 
predmetného ustanovenia zo súťažných podkladov a návrhu rámcovej zmluvy.“ 
 
Odpoveď č. 4: 
V súčasnosti na žiadnom z predmetov poistenia stavebné práce neprebiehajú. Napriek tomu verejný 
obstarávateľ trvá na ponechaní predmetného ustanovenia pre prípad, ak by sa v budúcnosti takýto 
vyskytol. 
 
Otázka č. 5: 
 
-     poistenie majetku: 
Je možné dojednať pre nasledovné riziká kombinovaný limit poistného plnenia pre jednu a 
všetky poistné udalosti počas poistného obdobia? 
 
      Zemetrasenie: 4.000.000,00 € 
      Povodeň a Záplava: 4.000.000,00 € 
      Ostatné živelné riziká: 4.000.000,00 €“ 
 
Odpoveď č. 5: 
K riziku povodeň a záplava je už v špecifikácii predmetu zákazky dojednané riziko maximálny ročný 
limit plnenia pre 1/všetky škody je vo výške 4 000 000,00 EUR, teda nie je potrebná jeho dodatočná 
úprava. Uvedené vyplýva taktiež z Čl. III. bodu 1.1.1 písm. f) Poistnej zmluvy - Poistenie majetku 
(Príloha č. 6a).  
Pri ostatných rizikách, nie je možné dojednať navrhovaný limit. 
 
Otázka č. 6: 
 
-     poistenie zodpovednosti za škodu: 
Prosíme Verejného obstarávateľa o bližší výklad osobitného dojednania v bode 4.3 (str. 9 
Výzvy). 
V zmysle toho bodu poistený požaduje od poisťovateľa, aby sa vzdal regresu ? Ako je daný bod 
myslený ?“ 
 
Odpoveď č. 6: 
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Uvedené ustanovenie upravuje situáciu, kedy poistený spôsobí škodu konaním svojich zamestnancov. 
Nakoľko v zmysle ust. § 827 Občianskeho zákonníka prechádza na poisťovňu právo vymáhať nárok na 
náhradu škody voči osobe, ktorá škodu spôsobila, niektoré poisťovne ustanovujú vo svojich poistných 
podmienkach, že poistený si má ako zamestnávateľ vymôcť nárok na náhradu škody voči 
zamestnancovi (4násobok jeho mesačnej mzdy), prípadne túto čiastku po vyplatení škodu vymáhajú od 
poisteného. 
Podstatou tohto osobitného dojednania je takúto situáciu vylúčiť. 
 
Otázka č. 7: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V Čl. I bod 2 návrhu Rámcovej dohody pre cestovné poistenie („Príloha č. 6c - Rámcová dohoda 
- Cestovné poistenie.docx“)  sa uvádza: 
„Cestovným poistením podľa týchto podmienok sa rozumie komerčné zdravotné pripoistenie v 
rozsahu stanovenom v § 25a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.“ 
 
Navrhujeme zmeniť znenie tohto bodu nasledovne: 
„Cestovným poistením podľa týchto podmienok sa rozumie komerčné zdravotné pripoistenie v 
rozsahu stanovenom v § 11 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.“ 
 
Bude Verejný obstarávateľ súhlasiť s navrhovanou zmenou ? 
 
Odpoveď č. 7: 
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v podkladoch k vypracovaniu ponuky. 
 
Otázka č. 8: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V Čl. IV bod 6 – 8 návrhu Rámcovej dohody pre cestovné poistenie („Príloha č. 6c - Rámcová 
dohoda - Cestovné poistenie.docx“)  sa uvádza: 
„ 
6. Poistenie podľa tejto rámcovej dohody sa dojedná na základe poistnej zmluvy, 
nahlásením údajov o poistenej osobe, dátume začiatku a konca poistenia (dátum odchodu a 
dátum návratu), územnej platnosti a  ďalších požadovaných údajov najneskôr v deň začiatku 
poistenej cesty, a to prostredníctvom mailu spôsobom uvedeným v Prílohe č. 3  tejto rámcovej 
dohody.   
7. V prípade neuskutočnenia cesty, ku ktorej sa dojednané poistenie vzťahuje, poistník 
môže najneskôr v deň začiatku poistenej cesty poistenie zrušiť prostredníctvom e-mailu 
spôsobom uvedeným v Prílohe č. 4 tejto rámcovej dohody.  
8. Poistenie môže poistník predĺžiť najneskôr v  deň konca poistenej cesty, nahlásením 
predĺženia poisťovateľovi prostredníctvom e-mailu. V prípade zmeny poistenej osoby pred 
nástupom na poistenú cestu (výmena zamestnancov vyslaných na služobnú cestu) poistník túto 
zmenu vykoná najneskôr v deň začiatku poistenej cesty prostredníctvom e-mailu.“ 
 
Keďže podľa „Príloha č. 1c - Plnenie kritérií v cestovnom poistení.xlsx“ a Čl. V ods. 2 návrhu RD 
sa jedná o poistenie na základe počtu osobodní, navrhujeme zmeniť tieto body nasledovne: 
„ 
6. Poistenie podľa tejto rámcovej dohody sa dojedná na základe poistnej zmluvy, v rámci ktorej 
sú uvedené obstarané osobodní na celé poistné obdobie v zmysle Prílohy č.1 – Plnenie kritérií v 
cestovnom poistení tejto rámcovej dohody. Pod pojmom osobodní sa rozumie počet dní, ktoré 
poistení na základe príkazu poistníka strávia na zahraničnej pracovnej ceste. 
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7. Poistník je povinný viesť evidenciu o čerpaní obstaraných osobodní  a aktualizovať zoznam 
poistených osôb podľa potreby, mailom na adresu kontaktnej osoby poisťovateľa. Poistník je 
povinný po skončení  poistného obdobia v lehote do 14 dní evidenciu o čerpaní obstaraných 
osobodní zaslať poisťovateľovi. 
8. Poisťovateľ vystaví pre poistníka elektronické potvrdenie platnosti cestovného poistenia na 
základe zoznamu poistených osôb, ktorý je Prílohou č.3 – Evidencia poistených osôb tejto 
rámcovej dohody.“ 
 
Bude Verejný obstarávateľ súhlasiť s navrhovanou zmenou ? 
V zmysle vyššie uvedeného prosíme o doplnenie Prílohy č. 3 – Evidencia poistených osôb v 
rozsahu : titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska. 
 
Odpoveď č. 8: 
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v podkladoch k vypracovaniu ponuky a zároveň uvádza, 
že formu Prílohy č. 3 k Rámcovej dohode - Cestovné poistenie (Príloha č. 6c) doplní úspešný 
uchádzač. 
 
Otázka č. 9: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V Čl. V bod 6 návrhu Rámcovej dohody pre cestovné poistenie („Príloha č. 6c - Rámcová 
dohoda - Cestovné poistenie.docx“)  sa uvádza: 
 
„Na základe všetkých zrealizovaných služobných ciest v zmysle Prílohy č. 3 a Prílohy č. 4, po 
ukončení zúčtovacieho obdobia poistiteľ zašle poistníkovi výkaz poistených ciest. Poistník je 
povinný skontrolovať výkaz poistených ciest za uplynulé  zúčtovacie obdobie a do 10 
kalendárnych dní od ukončenia posledného mesiaca zúčtovacieho obdobia zaslať elektronickou 
poštou opravy a pripomienky poisťovateľovi. V prípade, ak do uplynutia tejto lehoty poisťovateľ 
neobdrží žiadne pripomienky, bude považovať výkaz za bezchybný a vystaví na jeho základe 
vyúčtovanie.“ 
 
Je týmto myslené to, že poistné bude uhradené až po ukončení zúčtovacieho obdobia 
(technického roka) raz ročne na základe zaslaného výkazu poistených ciest? 
V prípade, ak verejný obstarávateľ bude realizovať poistenie formou osobodní, je možné, aby 
bol tento bod 6 Čl. V návrhu RD vyňatý, keďže nemá opodstatnenie? 
Prosíme o doplnenie Prílohy č. 3 a 4 návrhu RD (nie sú priložené v rámci súťažných podkladov, 
resp. nie je uvedené, že ich má predložiť uchádzač). 
 
Odpoveď č. 9: 
Verejný obstarávateľ trvá na znení uvedenom v podkladoch k vypracovaniu ponuky. Poistné bude 
uhradené až po ukončení zúčtovacieho obdobia (technického roka) raz ročne na základe zaslaného 
výkazu poistených ciest, tak ako je uvedené v Čl. V, bode 6. a bode 10. Rámcovej dohody - Cestovné 
poistenie (Príloha č. 6c). Prílohu č. 3 a 4 k Rámcovej dohode doplní úspešný uchádzač.  
 
Otázka č. 10: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V Čl. VI bod č. 4 návrhu Rámcovej dohody pre cestovné poistenie („Príloha č. 6c - Rámcová 
dohoda - Cestovné poistenie.docx“)  sa uvádza: 
„ 
4. Poistným obdobím je jeden kalendárny rok.“ 
 
Navrhujeme zmeniť tento bod v znení: 
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„4.            Poistným obdobím je jeden technický rok.“ 
 
Bude Verejný obstarávateľ súhlasiť s navrhovanou zmenou ? 
 
Odpoveď č. 10: 
Verejný obstarávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou. 
 
Otázka č. 11: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V Čl. VII bod č. 9 návrhu Rámcovej dohody pre cestovné poistenie („Príloha č. 6c - Rámcová 
dohoda - Cestovné poistenie.docx“)  sa uvádza: 
 
„Poistník vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o 
podmienkach uzavretia tejto rámcovej dohody v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska 
č. 8/2018 z 29. mája 2018 v zmysle § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 
 
Dávame do pozornosti, že opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2018 pojednáva o, citujeme: 
„Vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy sa 
nevzťahuje na investičné produkty založené na poistení, produkty neživotného poistenia, 
starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky vyplácané ako súčasť starobného 
dôchodkového sporenia.“  
 
Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme vyňať nasledovný bod z návrhu RD. 
 
Odpoveď č. 11: 
Verejný obstarávateľ súhlasí s navrhovanou zmenou a vypúšťa Čl. VII bod 9 z návrhu Rámcovej 
dohody. 
 
Otázka č. 12: 
 
-     poistenie liečebných nákladov: 
V prípade úspešnosti ponuky, bude Verejný obstarávateľ súhlasiť  s doplnením do RD Prílohy č. 
7 - Informačný dokument o poistnom produkte  (dokument, ktorý je poisťovňa povinná klientovi 
predložiť) ? 
 
Odpoveď č. 12: 
Verejný obstarávateľ súhlasí s doplnením dokumentu a to Prílohy č. 7 - Informačný dokument o 
poistnom produkte do Rámcovej dohody. 
 
 
 
Súčasťou tohto vysvetlenia je „AKTUALIZOVANÁ Príloha č. 6c - Rámcová dohoda - Cestovné 
poistenie“ 


