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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
 

Článok I 

 

 Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ktoré uzaviera 

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, platia príslušné ustanovenia 

Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov), Občianskeho 

zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov), Všeobecné poistné 

podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu KOOPERATIVY č. 606 (ďalej len „VPPZ 

ZP 606“) a tieto Zmluvné dojednania, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 
 

 

 

Článok II 

Rozsah poistenia 

 

1. Odchýlne od čl. III ods. 3 písm. y) VPPZ ZP 606 sa poistenie vzťahuje na všeobecnú 

zodpovednosť za škodu, spôsobenú pri výkone povolania, ktorú poistený spôsobil svojmu 

zamestnávateľovi so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike zavineným 

porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, pokiaľ 

jeho zodpovednosť vznikla výlučne podľa  § 179 Zákonníka práce (ďalej len „ZP“), 

prípadne iných predpisov upravujúcich pracovnoprávnu zodpovednosť poisteného za 

škodu. 

 

2. Poistený môže byť pracovník (člen), ktorý je v pracovnom pomere (členskom, 

služobnom) alebo v pracovnom pomere na kratší pracovný čas u zamestnávateľa so 

sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike. 

 

3. Poistený má právo, aby KOOPERATIVA za neho nahradila škodu vzniknutú 

zamestnávateľovi v súvislosti s činnosťou poisteného bližšie označenou v poistnej 

zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením a zničením veci, pokiaľ poistený za 

škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania v čase trvania poistenia. 

 

4. Okrem prípadov uvedených v čl. III ods. 2 a 3 VPPZ ZP 606 sa poistenie nevzťahuje na 

zodpovednosť za škodu, ktorú poistený spôsobil: 

 

a) po požití alkoholického nápoja alebo po požití, resp. aplikácii iných psychotropných 

alebo omamných látok, jedov alebo ich prekurzorov alebo lieku označeného varovným 

symbolom, 

b) pri výkone práce na základe dohody o vykonaní práce (§ 226 ZP), dohody 

o brigádnickej práci študentov (§ 227 a 228 ZP) alebo dohody o pracovnej činnosti (§ 

228a ZP), 

c) nenastúpením do práce, 

d) na ušlom zisku, 

e) stratou zverených predmetov (§ 185 ZP), 

f) zamestnávateľovi zaplatením pokuty, poplatku z omeškania, penále alebo akejkoľvek 

inej sankcie uplatnených v dôsledku konania alebo opomenutia poisteného, 
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g) nesplnením povinností na odvrátenie škody (§ 181 ZP), 

h) schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať (§ 182 až § 184 ZP), 

najmä spôsobenú chybným zaúčtovaním, cenovým rozdielom, použitím nesprávnej 

ceny, chybou pri platobnom styku alebo prekročením rozpočtu,  

i) stratou a odcudzením zverených predmetov, najmä mobilných telefónov, fotoaparátov, 

kamier, autorádií a ich súčastí, povinnej výbavy motorových vozidiel, notebookov, 

osobných počítačov a akejkoľvek ich súčasti, nástrojov alebo ochranných pracovných 

prostriedkov, 

j) ako profesionálny vojak pri výkone svojej práce v štátnej službe profesionálnych 

vojakov ozbrojených síl SR, 

k) nedodržaním predpísanej obsluhy alebo údržby veci, 

l) v dôsledku nedodržania predpísaného technologického postupu, 

m) vyrobením nepodarku (chybného výrobku), 

n) chybnou manuálnou prácou pri montážach, úpravách, stavebných prácach, 

o) ako prokurista zamestnávateľa pri výkone činnosti prokuristu, 

p) ako zamestnanec, ak je súčasne majiteľom, spoločníkom, štatutárom alebo členom 

štatutárneho orgánu zamestnávateľa, 

q) ako zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu. 

 

5. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu: 

 

a) spôsobenú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právne predpisy SR ukladajú povinnosť 

uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, 

b) spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom, 

c) spôsobenú zamestnávateľovi uhradením platby, náhrady alebo nákladov 

požadovaných v súvislosti s uplatnením práva na ochranu osobných údajov v zmysle 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

alebo inej obdobnej nemajetkovej ujmy, 

d) ktorú je právnická alebo fyzická osoba, voči ktorej si štát uplatnil regresnú náhradu 

v zmysle zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

verejnej moci a o zmene niektorých zákonov (škoda spôsobená nezákonným 

rozhodnutím, nesprávnym úradným postupom), povinná vymáhať od zodpovedného 

zamestnanca, alebo ktorú je územná samospráva oprávnená požadovať od osôb, ktoré 

sa podieľali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnom úradnom postupe, 

e) spôsobenú živelnými udalosťami okrem prípadu, ak poistený svojím konaním alebo 

opomenutím rozsah škody spôsobenej živelnou udalosťou zväčšil, 

f) ktorá vznikla v súvislosti s trestným činom spáchaným poisteným alebo ktorá vznikla 

podvodným konaním poisteného alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi, 

g) ktorá vznikla na prepravovaných veciach a tovare, ak súčasne nedošlo k inému 

poškodeniu prepravného prostriedku pri dopravnej nehode. 

 

6. Pokiaľ sa nedohodlo inak, KOOPERATIVA neuhradí škodu na motorovom vozidle 

zamestnávateľa, za ktorú poistený zodpovedá. Za motorové vozidlo zamestnávateľa sa 

v zmysle týchto Zmluvných dojednaní  považuje aj motorové vozidlo právneho subjektu, 

ktorý si zamestnanca prenajal na výkon práce od jeho zamestnávateľa.  
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7. V prípade pripoistenia zodpovednosti poisteného za škody, ktoré vznikli na motorovom 

vozidle zamestnávateľa sa poistenie nevzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu:  

 

a) spôsobenú na kolesách motorových alebo prípojných vozidiel zamestnávateľa, 

s výnimkou škôd, ktoré vznikli v dôsledku dopravnej nehody, pri ktorej došlo okrem 

poškodenia kolesa alebo gumovej obruče zároveň k inému poškodeniu motorového 

alebo prípojného vozidla,  

b) ktorá vznikla na motorovom vozidle zamestnávateľa porušením pravidiel cestnej 

premávky závažným spôsobom v zmysle ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 

8. V prípade, že zmenou právnej úpravy došlo k rozšíreniu zodpovednosti za škodu alebo 

rozsahu náhrady škody, KOOPERATIVA má právo poistenie vypovedať najneskôr do 

troch mesiacov odo dňa účinnosti právneho predpisu, ktorým sa táto zmena zaviedla. 

Poistenie zanikne po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia výpovede. 

 

 

 

Článok III 

Územná platnosť 

 

Poistenie sa vzťahuje na všeobecnú zodpovednosť poisteného za škodu uvedenú v čl. II, ktorú 

poistený spôsobí na území SR, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 

 

 

 

Článok IV 

Plnenie KOOPERATIVY 

 

1. Plnenie KOOPERATIVY je obmedzené dojednanou poistnou sumou. 

 

2. KOOPERATIVA poskytne plnenie do výšky, ktorú je poistený povinný podľa ust. § 186 

až § 188 ZP zamestnávateľovi nahradiť, najviac však do výšky dojednanej poistnej sumy 

v mene platnej na území SR. Prepočet inej meny na platnú tuzemskú menu bude 

vykonaný pomocou aktuálneho výmenného kurzu vyhláseného oprávneným subjektom ku 

dňu vzniku poistnej udalosti. 

 

3. Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 10% (percent), min. 

33 EUR, o ktorú KOOPERATIVA zníži náhradu škody vyplatenú zamestnávateľovi 

(článok IX ods. 2 VPPZ ZP 606).  

 

4. V prípade sériovej škodovej udalosti sa poistený podieľa na plnení vo výške 10% 

z poistného plnenia min. 33 EUR za všetky škodové udalosti v rámci jednej sériovej 

škodovej udalosti. Za sériovú škodovú udalosť sa považuje viac časovo spolu súvisiacich 

škodových udalostí, ktoré vyplývajú priamo alebo nepriamo z rovnakého zdroja, príčiny, 

udalosti, okolnosti, chyby alebo iného nebezpečenstva. 

 

5. KOOPERATIVA poskytne poistné plnenie priamo zamestnávateľovi (poškodenému), 

ktorý je oprávnený požadovať od poisteného náhradu škody. 
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Článok V 

Povinnosti poisteného 

 

1.   Okrem povinností uvedených v čl. VII VPPZ ZP 606 je poistený povinný: 

 

a) písomne oznámiť KOOPERATIVE zmenu zamestnávateľa uvedeného v poistnej 

zmluve s uvedením mena, sídla a identifikačného čísla nového zamestnávateľa, aby 

bolo predmetné oznámenie doručené KOOPERATIVE najneskôr v deň nástupu do 

pracovného pomeru u nového zamestnávateľa, 

b) poskytnúť KOOPERATIVE súčinnosť nevyhnutnú na zistenie príčiny a výšky škody, 

najmä je povinný KOOPERATIVE bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že: 

1) zamestnávateľ uplatnil voči nemu právo na náhradu škody, vyjadriť sa 

k požadovanej náhrade a jej výške a predložiť písomný doklad, ktorým si 

zamestnávateľ uplatnil u poisteného nárok na náhradu škody, 

2) sa začalo trestné konanie proti poistenému súvisiace so vzniknutou škodou 

a KOOPERATIVU informovať o výsledku konania, 

3) zamestnávateľ uplatnil právo na náhradu škody na súde alebo inom príslušnom 

orgáne a KOOPERATIVU bezodkladne informovať o výsledku tohto konania. 

 

2.   Ak poistník alebo poistený porušia povinnosti uvedené v čl. V ods. 1. týchto Zmluvných 

dojednaní, má 

      KOOPERATIVA právo poistné plnenie primerane znížiť. 

 

3.   Ak poistený bez súhlasu KOOPERATIVY uzná svoju povinnosť nahradiť škodu a jej 

výšku alebo uzavrie dohodu o náhrade škody prípadne súdny zmier, nevznesie námietku 

premlčania alebo ak sa bez tohto súhlasu zaviaže uhradiť premlčanú pohľadávku, alebo ak 

uzná nárok na náhradu škody, ktorý je v rozpore s platnými predpismi, nie je 

KOOPERATIVA povinná plniť. 

 

 

 

Článok VI 

Oznamovanie škodovej udalosti 

 

 V náväznosti na čl. VII VPPZ ZP 606 poistený oznamuje vznik škodovej udalosti bez 

zbytočného odkladu telefonicky  na Centrálnom dispečingu škôd (tel. č. 0850 111 577) alebo 

osobne na adresu organizačnej jednotky (ďalej len „OJ“) KOOPERATIVY, ktorá poistenie 

dojednala, alebo v prípade potreby na adresu ktorejkoľvek OJ KOOPERATIVY. Následne je 

poistený povinný doručiť OJ KOOPERATIVY písomné oznámenie škodovej udalosti na 

predpísanom tlačive. 

 

 

 

 
 


