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POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU  
 

 
Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenská republika 
IČO: 31322051 DIČ: 2020800353 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 383/B 
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 
(ďalej len „poisťovateľ“) 
 
a 
 
Základná škola, Obchodná 5, Sečovce, Obchodná 5, 078 01 Sečovce  
IČO: 35541202/ DIČ: 2021664051 
NACE: 85200 
IBAN: SK71 0200 0000 0016 3596 2451, BIC: SUBASKBX 
(ďalej len „poistník a poistený“) 
 
uzavierajú podľa § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb., v znení neskorších zmien a 
doplnkov poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu (ďalej len „zmluva“) 
 
 

ČASŤ I 
POISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

 
Článok 1 

Poistné podmienky 
 

Pre toto poistenie platia: 

• Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské 
subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“), 

• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len 
„ODZ-VZ“). 

 
Súčasťou poistnej zmluvy je aj: 

• Príloha č. 1 Zriaďovacia listina  
 

Článok 2 
Základný rozsah poistenia 

 
Poistené činnosti Poistenie sa vzťahuje iba na zodpovednosť poisteného: 

a) za škodu, ktorá vznikla poškodenému činnosťou alebo v 
súvislosti s činnosťou, vykonávanou na základe a v 
rozsahu podľa priloženej Zriaďovacej listiny vydanej 
Okresným úradom v Trebišove. dňa 31.12.2001, vrátane 
prevádzky zariadení školského stravovania, ktorých 
zriaďovateľom je poistený, 

b) vyplývajúcu zo vzťahu k nehnuteľnosti, ktorú poistený 
vlastní, má v držbe alebo inom oprávnenom užívaní za 
účelom výkonu činností. 

Územná platnosť poistenia  územie SR 
Poistná suma 80.000,00 € 



  

  2/4 

Limit poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného 
obdobia 

Spoluúčasť 50,00 € 
Spoluúčasť 20,00 € pre predmet poistenia v zmysle čl. 4, ods. 1 písm. f) 

(veci odložené a vnesené návštevníkmi) a písm. g) ODZ-VZ 
(odložené veci zamestnancov) 

Ročné poistné s daňou 65,28 € 
 
 

Článok 3 
Pripoistenia 

 
nedojednáva sa  
 

ČASŤ II 
 POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA ZA ŠKODU 

SPÔSOBENÚ DIEŤAŤU, ŽIAKOVI ALEBO ŠTUDENTOVI 
 

Článok 1  
Poistné podmienky 

 
Pre toto poistenie platia: 

• Všeobecné poistné podmienky poistenia majetku a zodpovednosti za škodu pre podnikateľské 
subjekty VPPMZ/0922 (ďalej len „VPPMZ“), 

• Osobitné dojednania pre poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ODZ-VZ/0922 (ďalej len 
„ODZ-VZ“). 

 
Článok 2  

Základný rozsah poistenia 
 

Poistené činnosti Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného: 
a) za škodu, ktorá vznikla dieťaťu, žiakovi alebo študentovi pri 

výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo v priamej súvislosti 
s ňou* 

Územná platnosť poistenia  územie SR 

Poistná suma  75.000,00 € 

Limit poistného plnenia  
 

za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného poistného 
obdobia 

Sublimit na odložené veci žiakov 200,00 € za jednu vec a 3.500,00 € za všetky poistné udalosti 
v jednom poistnom období 

Spoluúčasť  15,00 €  

 

Ročné poistné s daňou  488,63 € 

* Činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou – činnosti vykonávané so súhlasom školy 
a školského zariadenia počas mimoškolských aktivít, branných cvičení, školských výletov a exkurzií, 
lyžiarskych a plaveckých výcvikov, počas školy v prírode a školských aktivít uskutočnených mimo miesta 
sídla školy alebo mimo dní školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, prázdniny). 
 
 

Článok 3  
Vylúčenia z poistenia 

 
1. Okrem výluk stanovených v čl. 5 ODZ-VZ/0922 sa poistenie zodpovednosti za škodu nevzťahuje ani 

na zodpovednosť za škodu spôsobenú: 
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a) na mobilných telefónoch, notebookoch, náramkových hodinkách, akýchkoľvek elektronických 
prehrávačov alebo elektronických hrách, 

b) na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty, 
c) na peniazoch, klenotoch, drahých kovoch, kameňoch, šperkoch, cenných papieroch a iných 

cennostiach, alebo spôsobenú zneužitím platobných prostriedkov, 
d) na odložených veciach, uložených mimo miesta na to určeného, 
e) prenájmom priestorov alebo zariadení školy a školského zariadenia tretím osobám, s výnimkou 

škôd spôsobených v zmysle čl. 3 ods. 1. písm. b) ODZ-VZ/0922, 
f) na zdraví žiaka alebo študenta pri praktickom vyučovaní, alebo odbornej praxi, 
g) poškodenému žiakovi v dôsledku toho, že poškodený žiak konal v rozpore so školským poriadkom 

poisteného alebo školským zákonom, 
h) pri poskytovaní služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (jasle). 

 
ČASŤ III 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

Článok 1 
Doba poistenia, poistné obdobie 

 

Poistná doba od 01.10.2022  
nie však skôr ako v deň nasledujúci po zverejnení na dobu 
určitú 30.09.2023 

Poistné obdobia odo dňa a mesiaca, ktorý sa svojím označením zhoduje 
s dňom a mesiacom účinnosti  poistnej zmluvy, príslušného 
kalendárneho roka do dňa, ktorý predchádza dňu a mesiacu, 
ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom a mesiacom 
účinnosti poistnej zmluvy, bezprostredne nasledujúceho 
kalendárneho roka 

 
Článok 2 

Výška a splatnosť poistného 
 

Druh poistného  bežné 

Poistné s daňou za poistné obdobie 553,91 € 

Frekvencia platenia ročne  

Dátum splatnosti v prvom poistnom 
období 

deň účinnosti poistnej zmluvy 

Dátum splatnosti v ďalších poistných 
obdobiach 

v deň a mesiac, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom 
a mesiacom účinnosti poistnej zmluvy príslušného 
kalendárneho roka (ak takýto deň v mesiaci nie je, je dňom 
splatnosti poistného posledný deň tohto mesiaca) 

Prvé poistné zaplatené bezhotovostne  

Druh avíza poštová poukážka 

Účet pre úhradu SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX 

Variabilný symbol 11319756 

Daň z poistenia vo výške 8% bola aplikovaná v zmysle zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 01.01.2019. 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Práva a povinnosti poisteného, poistníka a poisťovateľa sú upravené vo vyššie uvedených 
všeobecných poistných podmienkach a osobitných dojednaniach. 

2. Poistník svojím podpisom potvrdzuje, že: 
a) všetky ním vyššie uvedené údaje sú úplné a pravdivé, 
b) mu boli pred uzavretím poistnej zmluvy odovzdané: 
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- Informačný dokument o poistnom produkte – Poistenie zodpovednosti za škodu, 
- Základné informácie o ochrane osobných údajov pre dotknutú osobu. 

3. Poistník bol pred uzavretím poistnej zmluvy oboznámený s obsahom vyššie uvedených poistných 
podmienok a osobitných dojednaní. Poistník podpisom poistnej zmluvy potvrdzuje, že mu boli 
poskytnuté v písomnej forme. 

4. Táto poistná zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto 

Zmluvy zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
 
V Sečovciach, dňa 30.09.2022    V Bratislave, dňa 30.09.2022 
 
 
 
 
________________________    ________________________ 
 poistník/poistený     poisťovateľ 
Mgr. Daniel Szilágyi     Ing. Michaela Prokopič  
riaditeľ školy      upisovateľ SME    
 
 
 
Číslo obchodnej zmluvy: 11-MAK-15745 
Názov sprostredkovateľa: Finportal, a.s., Ing. Mária Domaničová 
 
  


