
Poistná zmluva č. 1199000251 
uzatvorená v zmysle§ 788 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

Poistník 
Obchodné meno: 

Sídlo: 

IČO : 

V zastúpení: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

(ďalej len "poistník") 

Poistený 

Poisťovateľ 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zastúpený: 

Obchodný register: 

IČO : 

DIČ : 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

(ďalej len " poisťovatel" ) 

(ďalej len "poistná zmluva") 

Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

36 126 624 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

Štátna pokladnica 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 

Staromyjavská 59 

907 01 Myjava 

IČO: OO 61 O 721 

a 

KOMUNÁLNA poist'ovňa, a. s. Vienna Insurance Group 

štefánikova 17, 811 05 Bratislava 

Alžbeta Vyšná, poradca pre externý obchod na základe 

plnomocenstva 

Okresný súd Bratislava l, oddiel Sa, vl. č. 3345/B 

31 595 545 

2021097089 

SK70200007 46 

SLSP, a.s. 

SK28 0900 0000 0001 7819 5386 

(ďalej poistník za poisteného a poisťovatel' spoločne ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo 

ako "zmluvná strana" .) 

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti 

1. Predmetom tejto poistnej zmluvy je: 

Článok l 
Predmet zmluvy 

a) záväzok poisťovatel'a poskytnúť v prípade vzniku poistnej udalosti v dojednanom rozsahu 

poistné plnenie; a 

b) záväzok poistníka zaplatiť poisťovatel'ovi poistné podl'a tejto poistnej zmluvy. 
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2. Poistnou udalosťou je náhodná udalosť , s ktorou je spojený vznik povinnosti poisteného nahradiť 

škodu, pričom táto povinnosť poistenému vyplýva zo zodpovednosti za škodu spôsobenú alebo 

vyplývajúcu z poskytovania zdravotnej starostlivosti, pri príležitostnom poskytnutí prvej pomoci 

v núdzovej situácii ohrozenia života l'udí, alebo pri výkone dopravnej zdravotnej služby, za ktorú 

poistený zodpovedá v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Článok ll 

Poistené činnosti 

1. Poistenými činnosťami podl'a tejto poistnej zmluvy sú všetky činnosti v súlade so zákonom 

č . 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, 

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

neskorších predpisov, zákonom č . 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti , službách súvisiacich 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č . 

362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi a výkon dopravnej zdravotnej služby. 

2. Druh zdravotnej starostlivosti je špecifikovaný v rozhodnutí Trenčianskeho samosprávneho kraja 

a oprávneniach: 

a) Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2017 sp. zn. 

TSK/2017/02375/zdrav .-5, v zmysle ktorého ide o všeobecnú nemocnicu s nasledovným 

zameraním : 

1. všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť 

2. špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť 

3. zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 

4. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

5. ústavná zdravotná starostlivosť- lôžkové oddelenie 

6. ústavná pohotovostná služba 

7. centrálna sterilizácia 

8. centrálny príjem 

9. oddelenie l i ečebnej výživy a stravovania 

1 O. oddelenie dlhodobo chorých 

b) Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 19.10.2015 sp. zn . 

TSK/2015/07328/zdrav.-3, v zmysle ktorého bolo Poistenému povolené poskytovanie 

lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni PRVÁ KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ, so sídlom 

Staromyjavská 59, 907 01 Myjava s oprávnením zásobovať liekmi a zdravotníckymi pomôckami 

ústavné zdravotnícke zariadenie. 

c) Výkon dopravnej zdravotnej služby je uskutočňovaný na základe Osvedčenia o 

živnostenskom oprávnení, č. živnostenského registra 303-2669 zo dňa 05.05.2015. 
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Článok 111 

Rozsah poistného krytia 

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

spôsobenú poisteným v dôsledku porušenia povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

pri príležitostnom poskytnutí prvej pomoci v núdzovej situácii ohrozenia života l'udí alebo pri 

výkone dopravnej zdravotnej služby, za ktorú poistený zodpovedá v zmysle všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

2. Toto poistenie sa vzťahuje na také škody, za ktoré poistený zodpovedá v dôsledku svojho 

konania a za škody spôsobené okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, 

ktorá bola pri plnení záv~zku použitá. 

3. Poistený má právo, aby poisťovatel' za neho nahradil škodu, ktorá vznikla tretej osobe 

a) na zdraví alebo živote, 

b) poškodením alebo zničením veci , 

c) inou majetkovou škodou súvisiacou so škodou na zdraví, na živote a na veci. 

4. Poisťovatel'ovi vznikne povinnosť poskytnúť poistné plnenie: 

a) ak nárok bol prvýkrát písomne uplatnený voči poistenému a oznámený poisťovatel'ovi alebo 

okolnosti, ktoré viedli k vzniku nároku boli prvýkrát oznámené poisťovatel'ovi počas doby 

trvania poistenia alebo počas rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku, a zároveň sa 

b) 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: 01 .07.2007. 

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

písomné oznámenie o nároku . 

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

osobe bude považovaný dátum uplatnenia prvého z týchto nárokov voči poistenému. 

7. Predmet poistenia: 

Činnosti poistených subjektov sú všetky činnosti v súlade so zákonom č . 578/2004 Z. z. o 

poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti , zdravotníckych pracovníkoch, stavovských 

organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákonom č . 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti , službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 
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362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade so všetkými súvisiacimi právnymi predpismi a výkon dopravnej zdravotnej služby. 

8. Poistenie zodpovednosti sa ďalej vzťahuje aj na škody: 

a) regresné náhrady zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne (nárok na úhradu za 

poskytnutú zdravotnú starostlivosť alebo nárok na náhradu vyplatených dávok) uplatnené 

v dôsledku porušenia povinnosti poisteného, ktorým bola spôsobená škoda na zdraví tretích 

osôb, 

b) spôsobené aplikáciou akéhokol'vek ionizujúceho žiarenia používaného výhradne v súvislosti 

s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, 

c) používanie lekárskych prístrojov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, 

d} z predpisovania liekov v rozsahu povolenom všeobecne záväzným právnym predpisom. 

9. Rozšírená doba možnosti oznámenia nároku 

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

poskytovaní zdravotnej starostlivosti na ďalšie poistné obdobie u poisťovatel'a ani u žiadneho 

iného poisťovatel'a a nedošlo k zániku poistenia z dôvodu neplatenia poistného riadne a včas , 

platí automatické rozšírenie doby možnosti oznámenia nároku voči poistenému v dlžke 90 dní 

od skončenia doby trvania poistenia (poistnej doby) u poisťovatel'a , počas ktorého môže 

poistníklpoistený zistiť a oznámiť poisťovatel'ovi vznik nároku alebo okolnosti, ktoré môžu 

viesť k vzniku nároku, bez zaplatenia dodatočného poistného 

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

poistné stanovené poisťovatel'om 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 poisťovatel'ovi doručená minimálne 30 dní pred skončením 

doby trvania poistenia a poisťovatel' žiadosť akceptuje. 

1 O. Podmienkami rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku sú: 

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

ku ktorým došlo pred skončením doby trvania poistenia podl'a poistnej zmluvy a 

b) 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. 

11. 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 
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rozšírenej doby možnosti oznámenia nároku. V prípade takýchto škôd sa má za to, že toto 

uplatnenie nároku nastalo v posledný deň doby trvania poistenia. 

12. Poisťovateľ ďalej nahradí v súvislosti s poistnou udalosťou, ktorá je dôvodom vzniku práva na 

plnenie poisťovatel'a, za poisteného výdavky: 

a) náklady na obnovu alebo nahradenie dokumentov prevzatých poisteným za účelom 

poskytovania zdravotnej starostlivosti, v dôsledku ich straty, poškodenia alebo zničenia, 

b) 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, 

c) náklady mimosúdneho prerokovávania nárokov poškodeného, vzniknuté poškodenému alebo 

jeho zástupcovi , pokia!' je poistený povinný ich uhradiť. 

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

konaní vedenom proti poistenému. 

Článok IV 

Doba poistenia a poistné obdobie 

Táto poistná zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 12 mesiacov od 14.08.2017 do 

13.08.2018, oba dni vrátane. Poistné obdobie je 1 rok (12 mesiacov). 

Dojednáva sa retroaktívny dátum: 01.07.2007 

územná platnosť poistenia: 

Článok V 

Územná platnost' 

a) Poistenie sa vzťahuje na porušenie povinnosti, ktorých sa dopustil poistený na území 

Slovenskej republiky. 

b) V prípade príležitostného poskytnutia prvej pomoci v núdzovej situácii ohrozenia života l'udí 

sa poistenie vzťahuje na porušenie povinností, ktorých sa dopustil poistený kdekol'vek 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 

podl'a nich aj voči poistenému uplatnený. 

Článok Vl 

Limit poistného plnenia 

1. Limit poistného plnenia je 331.940,- EUR (tristotridsaťjedentisíc deväťstoštyridsať eur) na 

jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia. 
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Článok VIl 

Spoluúčasť 

1. Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou poisteného vo výške 10%, minimálne 1.660,- EUR 

Uedentisíc šesťstošesťdesiat eur) pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia. 

časť VIli. 

Poistné, platobné podmienky a fakturácia 

1. Poistník platí poistné ročne vo výške ročného poistného a to na základe faktúry vystavenej 

poisťovatel'om . Poisťovatel' je oprávnený vystaviť voči poistníkovi faktúru vo výške ročného 

poistného najskôr v prvý kalendárny deň príslušného poistného obdobia. 

2. Poisťovacie služby sú oslobodené od DPH podl'a § 37 zákona č . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3. Ročné poistné za všetky riziká a predmety poistenia predstavuje čiastku 3 540,22 EUR. 

4. Cena za poskytnutie služby (poistné) je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je splatná v lehote 30 (tridsať) dní odo dňa jej riadneho 

doručenia poistníkovi. V prípade, že splatnosť faktúry prípadne na deň pracovného vol'na alebo 

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň . 

6. Faktúru doručí poisťovatel' najneskôr do 3 dní odo dňa jej vystavenia na doručovaciu adresu: 

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín . 

7. Poistník je oprávnený vrátiť faktúru bez zaplatenia v lehote splatnosti poisťovatel'ovi na 

prepracovanie, pokial' faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 

Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a nebude vystavená v súlade 

s ustanoveniami tejto poistnej zmluvy. Vrátením faktúry nastáva zrušenie plynutia jej lehoty 

splatnosti. 

8. Faktúra bude poistníkom uhradená bezhotovostným prevodom na bežný účet poisťovatel'a 

uvedený v tejto poistnej zmluve. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z 

bežného účtu poistníka. 
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9. Poisťovatel' sa zaväzuje odovzdať spolu s vyhotovením tejto poistnej zmluvy vyúčtovanie 

k poistnej zmluve. 

Článok IX 

Oznámenie poistnej udalosti 

Všeobecné poistné podmienky 

1. Poistnú udalosť je poistený povinný oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu, na vedomie 

sprostredkovatel'ovi poistenia Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 921 01 Piešťany a poistníkovi 

- TSK. 

2. Vybavovací list - oznámenie o poistnom plnení bude zasielaný poistenému a na vedomie 

poistníkovi. 

3. Na konci poistného obdobia je poisťovatel' povinný predložiť poistníkovi škodovosť a zoznam 

poistných udalostí z poistnej zmluvy. 

4. Táto poistná zmluva je uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 788 a nasl. Občianskeho 

zákonníka. Súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky pre poistenie 

majetku a zodpovednosti za škodu (ďalej len "VPP 100-3"), Všeobecné poistné podmienky 

zvláštna časť poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len "VPP 113-2"), Všeobecné poistné 

podmienky zvláštna časť poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podl'a 

osobitných právnych predpisov (ďalej len "VPP 1 04-2") Zmluvné dojednania pre poistenie 

zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovatel'a neštátneho 

zdravotníckeho zariadenia (ďalej len "ZD 119-2"), ktoré tvoria Prílohu tejto poistnej zmluvy, 

pričom dojednania tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných poistných 

podmienok poisťovatel'a . 

Poisťovatel' nemôže znížiť požadovaný rozsah poistenia uvedený tejto poistnej zmluve svojimi 

Všeobecnými poistnými podmienkami, Osobitnými poistnými podmienkami (ďalej len "OPP") 

a zmluvnými dojednaniami (ďalej len "Zmluvné dojednania") (VPP 100-3, VPP 113-2, VPP 104-

2, ZD 119-2), ktoré tvoria Prílohu tejto poistnej zmluvy. V prípade ak by Všeobecné poistné 

podmienky, OPP a Zmluvné dojednania obsahovali výluky, ktoré by akýmkol'vek spôsobom 

menili alebo obmedzovali rozsah poistného krytia definovaného v časti 111 tejto poistnej zmluvy, 

majú ustanovenia definované v tejto poistnej zmluve prednosť pred akýmikol'vek ustanoveniami 

a výlukami obsiahnutými vo Všeobecných poistných podmienkach, OPP a Zmluvných 

dojednaniach. 
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Článok X 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle§ 47a Občianskeho zákonníka a§ 5a zákona 

č . 211/2000 Z.z. o slobode informácií v znení neskorších predpisov v registri zmlúv TSK . 

Zmluvné strany so zverejnením tejto zmluvy súhlasia. 

2. Táto poistná zmluva sa riadi slovenským právom a akékol'vek spory, nároky alebo rozpory 

vzniknuté z tejto poistnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou , vrátane všetkých otázok týkajúcich sa 

jej existencie, platnosti alebo ukončenia budú predložené na rozhodnutie vecne a miestne 

príslušnému všeobecnému súdu Slovenskej republiky. 

3. Ustanovenia tejto poistnej zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody zmluvných 

strán formou písomných a očíslovaných dodatkov k tejto poistnej zmluve, podpísaných 

zmluvnými stranami. 

4. Ak sa niektoré ustanovenie tejto poistnej zmluvy stane neplatným, nedotýka sa to platnosti 

ostatných ustanovení; pre prípad neplatnosti sa zmluvné strany zaväzujú neplatné ustanovenia 

nahradiť novými ustanoveniami zodpovedajúcimi hospodárskemu účelu tejto poistnej zmluvy 

a úmyslu strán pri jej uzatváraní. 

5. Poistná zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch , z ktorých poistník obdrží 2 rovnopisy zmluvy, 

poistený obdrží 1 rovnopis zmluvy a poisťovatel' obdrží 1 rovnopis zmluvy. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ich prejavy 

vôle sú dostatočne zrozumitel'né a určité a ich zmluvná vol'nosť nebola žiadnym spôsobom 

obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto poistnú zmluvu neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, 

ani za inak nevýhodných podmienok, Túto poistnú zmluvu si prečítali , jej obsahu porozumeli a na 

znak toho, že obsah tejto poistnej zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju 

prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov podpísali. 

7. Neoddelitel'nými prílohami tejto poistnej zmluvy sú prílohy: 

Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 27.04.2017 sp. zn. 

TSK/2017/02375/zdrav.-5 

Rozhodnutie Trenčianskeho samosprávneho kraja zo dňa 19.10.2015 sp. zn. 

TSK/2015/07328/zdrav.-3 

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení, č. živnostenského registra 303-2669 zo dňa 

05.05.2015 

Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu -

VPP 100-3 
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Všeobecné poistné podmienky zvláštna časť poistenie zodpovednosti za škodu -

VPP 113-2 

Všeobecné poistné podmienky zvláštna časť poistenie zodpovednosti za škodu pri 

výkone odbornej činnosti podl'a osobitných právnych predpisov- VPP 104-2 

Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

činnosti prevádzkovatel'a neštátneho zdravotníckeho zariadenia - ZD 119-2 

8. Sprostredkovatel'om poistenia v tomto poistení je spoločnosť Respect Slovakia, s.r.o., Valova 38, 

921 01 Piešťany, IČO: 34 107 061. 

fí~ ne L( (j . 1 o AUG. zo11 V ....... ..... .. .... ........ ..... dna .. ..... .. .... ................. . 

Ing. Jaroslav Baška 

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

l 
ICO: :ll ~y :-, ~Q~ ll.IJt'l1" )~ 'tiLLIVUU/'tO lY'' ) 

Alžbeta ~yšná 
poradca pre externý obchod 

na základe plnomocenstva 
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KOMUNÁLNA 
POISŤOVŇA 

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 
štefánikova 17, 811 05 Bratislava 
IČO: 31 595 545, DIČ: 2021097089, IČ DPH: SK7020000746 VPP 100·3 

~ENNAINSURANCEGROUP Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č. 3345/8 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY 
PRE POISTENIE MAJ ETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 100-3 ) 

VŠEOBECNÁ ČASŤ 
Pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu, ktoré uzatvára 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group (ďalej len poisťov
ňa), platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, tieto Všeobec
né poistné podmienky pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
-všeobecná časť (ďalej len "VPP 100-3") a príslušné zvláštne časti vše
obecných poistných podmienok, ako aj zmluvné dojednania. V poistnej 
zmluve sa možno od všeobecných poistných podmienok odchýliť len v 
prípadoch v nich určených . 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenia 

Podl'a týchto poistných podmienok sa rozumie: 
Poistilel'- KOMUNÁLNA poisťovňa , a. s. Vienna Insurance Group 
Poistná zmluva je právny dokument vyhotovený písomnou formou v zmysle 
platných právnych predpisov, vyjadrujúca konkrétne poistné podmienky 
realizácie poistenia. 
Dohodnuté podmienky sú záväzné pre obidve zmluvné strany. 
Poistné je suma za poskytovanú poistnú ochranu. 
Polstník je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzavrela poistnú 
zmluvu a platí poistné. 
Poistený v poistení majetku a zodpovednosti za škodu je ten, na ktorého majetok 
a zodpovednosť za škodu sa poistenie vzťahuje. 
Poistná udalost' je udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, poiste
ný záujem. Je to náhodná udalosť, s ktorou je spojený vznik povinnosti 
poisťovne plniť. Jej konkretizáciu určujú poistné podmienky a zmluvné 
dojednania. 
Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej zmluve a je hornou hranicou 
plnenia poisťovne za jednu alebo všetky poistné udalosti vzniknuté v 
jednom poistnom období. 
Výška poistnej sumy nemôže byt' vyššia než poistná hodnota. Nižšia poistná 
suma, ako je poistná hodnota, môže byť dohodnutá. 

2. Poistenie zanikne, ak poistné za prvé poistné obdobie alebo jedno
razové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho 
splatnosti. Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné ob
dobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
poisťovateľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred 
doručením tejto výzvy. Výzva musí obsahovať upozornenie, že pois
tenie zanikne, ak nebude zaplatené. To isté platí, ak bola zaplatená 
len časť poistného. Tieto lehoty možno predtým, než uplynú, písom
nou dohodou predÍžiť. Výzva sa považuje za doručenú, ak ju adresát 
prijal, odmietol prijať, alebo dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej 
strane ako nedoručenú. Poistenie veci, ktorá prestala byt' súčasťou 
súboru majetku, zaniká dňom jej odpísania z evidencie (ak mala nu
lovú hodnotu, napr. spotrebovaním, vyradením a pod.). 

3. Do dvoch mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy môže každá zo 
zmluvných strán poistenie vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpo
vedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne. Okrem 
spôsobov uvedených v príslušných ustanoveniach Občianskeho zá
konníka poistenie zaniká: 
a) ak dôjde k zmene vlastníka veci, 
b) zničením poistenej veci alebo iným zánikom veci, 
c) ak odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane, 
d) ukončením užívania alebo vrátenia poistenej veci, 
e) iným spôsobom uvedeným vo zvláštnych častiach všeobecných 

poistných podmienok. 

Článok 4 
Poistné obdobie 

Poistné obdobie je technický rok, ak v poistnej zmluve nie je dojednané 
inak. 

Článok 5 
Poistné a jeho splatnosť 

Poistné je suma za poskytnutú poistnú ochranu a jeho výška musí 
byt' uvedená v poistnej zmluve. 

Poistná hodnota je hodnota poistného záujmu, t. j. vel'kosť najvyššej maj et- 1. 
kovej ujmy, ktorú môžu spôsobiť poistné udalosti, stanovená spôsobom 
dojednaným v poistnej zmluve. 2. Poistné sa stanoví podľa rozsahu a obsahu poistenia a ohodnotenia 

poistného rizika, a to na základe poistnej hodnoty veci alebo poistnej Poistná doba je obdobie, na ktoré sa dojednala poistná zmluva. 

Článok 2 
Predmet a rozsah poistenia 

1. Predmetom poistenia je majetok a zodpovednosť za škodu poisteného. 
2. Z hl'adiska rozsahu poistenia sa vzťahuje na veci, ktoré poistený: 

a) má vo vlastníctve alebo v správe, 
b) má v oprávnenej držbe, 
c) užíva podl'a dohody, ktorá ho zaväzuje vec poistiť, 
d) prevzal za účelom poskytnutia služby, na základe zmluvy. 

3. Veci je možné poistiť jednotlivo podl'a osobitnej prílohy k poistnej 
zmluve ako výber majetku alebo agregovanou poistnou sumou ako 
súbor majetku. Agregovaná poistná suma zodpovedá súčtu poist
ných súm jednotlivých vecí tvoriacich súbor. 

Článok 3 
Začiatok, čas trvania a zánik poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú, pokia!' nie je dojednané 

sumy. 
3. Poistite!' má právo v súvislosti so zmenami podmienok rozhodujúcich 

pre určenie výšky poistného so súhlasom poisteného upraviť poistné. 
4. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného, poisťovňa má právo 

na úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. 
5. Poistné v zmysle § 796 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa platí jed

norazovo alebo ako bežné poistné. 
6. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistený uhradí poistné v 

splátkach. Ak nebude niektorá splátka poistného uhradená včas, 
vzniká poisťovni právo žiadať na poistenom zaplatenie celej zostáva
júcej pohl'adávky naraz. 

7. Ak nastane poistná udalosť v čase, keď je poistník v omeškaní s 
platením poistného, vzniká poisťovni právo na odpočítanie sumy zod
povedajúcej dlžnému poistnému a úroku z omeškania. 

Článok 6 
Povinnosti poisteného 

inak. Poistenie vzniká prvým dňom po uzavretí poistnej zmluvy, ak 1. Okrem povinností stanovených Občianskym zákonníkom a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecnými poistnými 
podmienkami a zmluvnými dojednaniami je poistený ďalej povinný: 

nebolo účastníkmi dohodnuté, že vznikne už uzavretím poistnej zmlu-
vy alebo neskôr. Poistenie veci, ktorá sa stala súčasťou poisteného 
súboru majetku vzniká dňom jej nadobudnutia, resp. prijatia do úč
tovnej evidencie. 
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a) platiť poistné spôsobom a v termínoch dohodnutých v poistnej 
zmluve, 



b) vykonať všetky opatrenia, aby poistná udalosť nenastala, najmä 2. 
dodržať všetky právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnos-

Poistnou udalosťou však nie je, ak bola takáto skutočnosť spôso
bená úmyselným konaním poistníka, poisteného alebo inej osoby 
konajúcej z ich podnetu. ti na zamedzenie škôd, 

c) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovni všetky zmeny týkajú- 3. 
ce sa tých skutočností, na ktoré bol povinný odpovedať pri dojed
návaní poistenia, 

Pre bližšie vymedzenie poistnej udalosti platia ustanovenia zvlášt
nych častí všeobecných poistných podmienok. 

d) umožniť poisťovni vyhotoviť kópie dokladov, ktoré predložil k zis
teniu okolností rozhodujúcich pre posúdenie nároku na plnenie, 

Článok 9 
Výluky z poistenia 

e) bezodkladne oznámiť polícii, ak má v súvislosti s poistnou uda- 1. 
losťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu, 

Ak nie je v poistnej zmluve dojednané inak, nevzťahuje sa poistenie 
na škody vzniknuté následkom: 

f) oznámiť poisťovni bez zbytočného odkladu vznik poistnej uda
losti telefonicky alebo do 14 dni písomne od okamihu, keď sa o 
vzniku poistnej udalosti dozvedel, 

g) pri vzniku poistnej udalosti postupovať v súlade s pokynmi poisťovne, 
h) oznámiť poisťovni, že ten istý predmet poistenia poistil u iného 

poistitel'a proti tomu istému poistnému nebezpečenstvu, 
i) bez zbytočného odkladu oznámiť poi sťovni , že sa našla stratená 

alebo odcudzená vec, ktorej sa poistná udalosť týka. 
j) oznámiť poisťovni zmenu nadobúdacej ceny poistenej veci alebo sú

boru poistených vecí, pri ktorom došlo v čase trvania poistenia k jeho 
zvýšeniu o viac ako 20 %, ak nebolo v poistnej zmluve dojednané inak, 

k) spísať oznámenie o škode, 
l) na požiadanie poisťovne preukázať vlastníctvo poistených veci 

dokladom o nadobudnutí, 
m) dodržiavať rozsah a spôsob vedenia účtovníctva tak, ako určujú 

všeobecne záväzné právne predpisy, 
n) v prípade zistenia páchatel'a informovať o tomto poistitel'a. 

2. Poistený je povinný nemeniť stav spôsobený škodovou udalosťou 
bez súhlasu poisťovne, s výnimkou prípadov, ak si zmenu nevyhnut
ne vyžadujú bezpečnostné, hygienické alebo iné závažné dôvody, 
alebo z dôvodu zabránenia zväčšovania následkov škodovej udalosti. 
V takých prípadoch je však poistený povinný zabezpečiť dostatoč
né dôkazy o rozsahu škodovej udalosti (fotograficky, filmovým ma
teriálom, videozáznamom, svedkami atď.). Ak je poistený povinný 
oznámiť vznik škody polícii, nesmie meniť tento stav do ukončenia 
obhliadky a prvotných úkonov políciou. Špecifické povinnosti pois
teného vyplývajúce z jednotlivých druhov poistenia sú uvedené vo 
zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok. 

Článok 7 
Práva a povinnosti poisťovne 

Okrem povinnosti stanovených právnymi predpismi je poisťovňa povinná: 
a) informovať o rozsahu služieb poskytovaných poisťovňou , v súvislosti 

s uzavretou poistnou zmluvou, 
b) poskytnúť poistenému potrebnú pomoc na uplatnenie jeho práv z 

poistenia, 
c) vrátiť doklady, ktoré si vyžiada a ktoré nie sú nutnou súčasťou spisu, 
d) umožniť poistenému nahliadnuť do spisových materiálov týkajúcich 

sa jeho škodovej udalosti, 
e) ak je nepochybné, že došlo k poistnej udalosti, z ktorej bude plne

né, poskytnúť poistenému na písomnú žiadosť primeraný preddavok 
na výplatu poistného plnenia, ak sa vyšetrovanie poistnej udalosti 
nemohlo skončiť do 1 mesiaca po tom, ako sa poisťovňa o poistnej 
udalosti dozvedela, 

f) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri 
dojednávaní poistenia, jeho správe a pri likvidácii poistnych udalostí. 
Poskytnúť túto informáciu môže len so súhlasom poisteného alebo 
pokial' tak stanoví zákon. 

g) poisťovňa má právo na to, aby jej poistený umožnil vyhotovenie kópií 
dokladov, ktoré poistený predložil k zisteniu okolností rozhodujúcich 
pre posúdenie nároku na plnenie. 

Článok 8 
Vymedzenie poistnej udalosti 

1. Poistnou udalosťou je skutočnosť, s ktorou je spojený vznik povin
nosti poisťovne plniť. 
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a) vojnových udalostí, vzbury, povstania alebo iných hromadných 
násilných nepokojov, 

b) štrajkov a výluk, 
c) teroristických aktov (t. j. násilných konaní motivovaných politic

ky, sociálne, ideologicky alebo nábožensky), 
d) úradných opatrení uskutočnených na iné účely než na obmedze

nie poistnej udalosti alebo spôsobené jadrovými rizikami. 
2. Výluky z poistenia vzťahujúce sa na jednotlivé druhy poistení sú uve

dené vo zvláštnych častiach všeobecných poistných podmienok. 

Článok 10 
Plnenie poisťovne 

1. Poisťovňa poskytuje plnenie v mene euro. 
2. Ak bola poistená vec poškodená, zničená, ukradnutá alebo stratená, 

vzniká poistenému právo, pokial' nie je ďalej stanovené inak, aby mu 
poisťovňa vyplatila z poistenia na: 
a) novú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom na 

znovuzriadenie alebo znovunadobudnuté novej veci alebo veci 
porovnatel'ných vlastností v čase bezprostredne pred poistnou 
udalosťou , zníženú o hodnotu použitel'ných zvyškov, 

b) časovú hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným nákladom 
na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie novej veci alebo 
veci porovnatel'ných vlastností v čase bezprostredne pred poist
nou udalosťou , zníženú o opotrebenie a o hodnotu použitel'ných 
zvyškov, 

c) obstarávaciu hodnotu, hodnotu zodpovedajúcu primeraným ná
kladom na znovuzriadenie alebo znovunadobudnutie veci alebo 
veci porovnatel'ných vlastností v čase bezprostredne pred poist
nou udalosťou , zníženú o hodnotu použitel'ných zvyškov, 

d) redukovanú hodnotu, hodnotu do výšky redukovanej hodnoty 
veci. 

3. Pri poistení zásob nesmie súčet plnenia prekročiť ich nadobúdaciu 
hodnotu. 

4. Poisťovňa je oprávnená odložiť výplatu plnenia, ako aj preddavku 
až do ukončenia vyšetrovania, ak proti poistenému alebo tomu. kto 
má právo na plnenie, je vedené policajné vyšetrovanie alebo trestné 
konanie v súvislosti so škodovou udalosťou alebo pokial' existujú 
pochybnosti o oprávnenosti nároku na plnenie. 

5. Ak poruší poistený povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvláštnej 
časti všeobecných poistných podmienok, je poisťovňa oprávnená 
znížiť plnenie podl'a toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah a 
výšku povinnosti poisťovne plniť. 

6. Ak poistený vedome alebo následkom požitia alkoholu alebo iných 
návykových látok porušil povinnosti uvedené vo všeobecnej a zvlášt
nej časti všeobecných poistných podmienok a toto porušenie pod
statne prispelo ku vzniku poistnej udalosti alebo k väčšiemu rozsa
hu jej následkov, je poisťovňa oprávnená plnenie z poistnej zmluvy 
primerane znížiť. To isté sa vzťahuje aj na toho, kto žije s poisteným 
v spoločnej domácnosti, ak vedome porušil tieto povinnosti, alebo 
následkom požitia alkoholu alebo návykových látok. 

7. Od predchádzajúcich ustanovení sa možno v poistných zmluvách od
chýliť, po ki al' to vyžaduje účel alebo povaha poistenia. 

Článok 11 
Pod poistenie 

V prípade, že hodnota novej veci alebo veci porovnatel'ných vlastností v 



čase poistnej udalosti je vyššia ako poistná suma, poisťovňa zníži plne
nie v takom pomere, v akom bola poistná suma a poistná hodnota pois
tenej veci, alebo v takom pomere, v akom bolo nižšie poistné k správne 
stanovenému poistnému. 

Článok 12 
Miestna platnosť poistenia 

Poistenie sa týka poistných udalostí, pri ktorých nastane škoda na území 
Slovenskej republiky, pokial' nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

Článok 13 
Poplatky 

1. Poisťovňa má právo účtovať poistníkovi v prípade omeškania súhra
dou splatného poistného poplatok za zaslanie upomienky na úhradu 
poistného, výzvy na zaplatenie poistného podl'a § 801 ods. 2 Občian
skeho zákonníka alebo predžalobnej výzvy, a to vo výške zverejnenej 
v sadzobníku poplatkov na internetovej stránke www.kpas.sk. Pois
ťovňa si vyhradzuje právo na zmenu výšky jednotlivých poplatkov. 

2. Pre poistníka, ktorý je v omeškaní s úhradou splatného poistného 
je výška poplatku stanovená podl'a aktuálne platného sadzobníka 
poplatkov v čase odoslania upomienky na úhradu dlžného poistného, 
výzvy na zaplatenie alebo predžalobnej výzvy. 

Článok 14 
Spôsob vybavovania sťažností 

1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného 
a/alebo poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovne v súvis
losti s uzavretou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v pí
somnej forme a riadne doručená poisťovni na adresu sídla poisťovne 
alebo na ktorékol'vek obchodné miesto poisťovne . 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na 
aké nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovatel' domáha a musí byť 
sťažovatel'om podpísaná. 

3. Poisťovňa písomne poskytne sťažovatel'ovi informácie o postupe pri 
vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažova
tel' požiada. 

4. Sťažovatel' je povinný na požiadanie poisťovne doložiť bez zbytočné
ho odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť 
neobsahuje požadované náležitosti alebo sťažovater nedoloží dokla
dy, poisťovňa je oprávnená vyzvať a upozorniť sťažovatel'a, že v prí
pade, ak v stanovenej lehote nedoplní prípadne neopraví požadované 
náležitosti a doklady, nebude možné vybavovanie sťažnosti ukončiť a 
sťažnosť bude odložená. 

5. Poisťovňa je povinná sťažnosť prešetriť a informovať sťažovatel'a o 
spôsobe vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného odkladu, najne
skôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu podl'a predchádzajúcej 
vety predÍžiť, najviac o 30 dní, o čom bude sťažovatel' bezodkladne 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovatel' 
informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho 
istého sťažovatel'a , v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnos
ti. 

7. Pri opakovanej sťažnosti poisťovňa prekontroluje správnosť vyba
venia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť 
vybavená správne, poisťovňa túto skutočnosť oznámi sťažovatel'ovi. 
Ak sa prekontrolovaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, 
že nebola vybavená správne, poisťovňa opakovanú sťažnosť prešetrí 
a vybaví. 

8. V prípade nespokojnosti sťažovatel'a s vybavením jeho sťažnosti má 
sťažovatel' možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo 
na príslušný súd. 

Článok 15 
Výklad pojmov 

Pre účely poistenia platí ďalej tento výklad pojmov: 
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Poistné plnenie - je peňažné alebo naturálne plnenie pri vzniku poistnej 
udalosti, na základe poistnej zmluvy vyplatené v novej, časovej, obstará
vacej alebo redukovanej hodnote. 
Príčina poistnej udalosti - je riziko uvedené v poistnej zmluve alebo v práv
nom predpise, v dôsledku ktorého došlo k vzniku poistnej udalosti. 
Poistné krytie - súbor údajov, ktoré preukazujú skutočný stav uplatňované
ho nároku na poistné plnenie. 
Poistenie na súbor majetku -vyjadruje sa agregovanou poistnou sumou, kto
rá zodpovedá súčtu poistných súm tvoriacich súbor. Súborom majetku 
sa rozumie súbor hnutel'ných a nehnutel'ných vecí. 
Poistenie na výber majetku - vyjadruje sa zoznamom poisteného majetku, 
podl'a osobitnej prílohy k poistnej zmluve. 
Technický rok - je doba, ktorá sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve 
ako začiatok (účinnosť) poistenia a konči sa nultou hodinou rovnakého 
dňa v nasledujúcom roku. 
Spoluúčasť integrálna (podmienená) - je franšíza, do výšky ktorej sa plnenie 
neposkytuje (ďalej len franšíza). 
Ak je poistné plnenie vyššie ako franšíza, poisťovňa uhradí celú výšku 
škody. Franšíza sa neodpočítava z celkovej výšky plnenia. 
Spoluúčasť excedentná (odpočílatel'nál - je spoluúčasť, do výšky ktorej sa pl
nenie neposkytuje a ktorá sa vždy odpočítava od celkovej výšky plnenia 
(ďalej len spoluúčasť). 
Spoluúčasť je výška podielu, ktorým sa poistený podiel'a na vzniknutej 
škode. Pri poistnom plnení poisťovňa zníži náhradu za vzniknutú škodu o 
dohodnutú výšku spoluúčasti. 
Nová hodnota -je hodnota novej veci alebo veci porovnatel'ných vlastností 
v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou . 
časová hodnota - je hodnota novej veci alebo veci porovnatel'ných vlastnos
tí, znížená o opotrebenie. 
Obstarávacia hodnota- je hodnota, za ktorú je možné v čase poistnej udalosti 
poškodenú alebo zničenú vec, prípadne vec porovnatel'ných vlastností, 
aké mala v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou , zaobstarať. 
Nadobúdacia hodnota - je hodnota predmetov, vedená v účtovnej evidencii 
ako nadobúdacia hodnota (cena). 
Redukovaná hodnota- je upravená hodnota veci vedenej v účtovnej evidencii. 
Ak má predmet účtovnú hodnotu: 

a) vyššiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne 
plnenie do výšky nadobúdajúcej hodnoty vykázanej z účtovnej 
evidencie, 

b) vyššiu ako 50 % a nižšiu ako 80 % nadobúdacej hodnoty, pois
ťovňa poskytne plnenie do výšky 80 % nadobúdacej hodnoty, 

c) nižšiu ako 50 % nadobúdacej hodnoty, poisťovňa poskytne plne-
nie do výšky 50 % nadobúdacej hodnoty. 

Zvyšok - je tá časť majetku, ktorá je ďalej použitel'ná alebo využitel'ná na 
akýkol'vek účel . 
Škoda - je poškodenie zdravia, majetkových hodnôt alebo iných záujmov, 
vyjadrená v peňažnej jednotke. Poistnou udalosťou sa stáva iba vtedy, 
ak udalosť, ktorou bola škoda spôsobená, zodpovedá dohodnutým alebo 
inak stanoveným podmienkam. 
Ušlý zisk - je ujma vyjadritel'ná v peniazoch, spočívajúca v tom, že po
škodený v dôsledku škodovej udalosti nedosiahne rozmnoženie majetko
vých hodnôt, ktoré by sa dalo očakávať pri pravidelnom chode vecí (t. j. 
keby nebolo došlo k vzniku škody). 
Totálna škoda - úplné zničenie alebo rozsiahle poškodenie poistenej veci, 
keď náklady na opravu prekračujú jej časovú hodnotu. Vznikne aj vtedy, 
ak výpočet poistného plnenia presiahne poistnú sumu poistenej veci. 
Škoda spôsobená úmyselne sa rozumie taká škoda, ktorú škodca chcel 
spôsobiť buď v úmysle priamom, alebo nepriamom. 
Užívaním veci - sa rozumie stav, keď poistený má vec pod l' a práva vo svojej 
moci za účelom využitia. 
Znehodnotením veci sa rozumie zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je 
možné odstrániť opravou, a preto vec už nemožno ďalej používať na 
pôvodný účel. 
Stratenie veci- je mimovol'ná udalosť, ku ktorej dochádza bez prejavu vôle 
poisteného, ale v dôsledku ktorej poistený nemá možnosť vec držať, uží
vať alebo s ňou disponovať. 



Súčas!' veci - je všetko, čo k nej pod ra povahy patrí a nemôže byť oddelené 
bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. 
Zásoby - určitá čast' vyrobených úžitkových hodnôt, ktoré sú dočasne vy
ňaté z kolobehu smerujúceho k uspokojeniu určitých potrieb (veci u rčené 
na predaj). 
Peniaze - osobitný druh tovaru, ktorým sa sprostredkúva výmena všet
kých ostatných tovarov a služieb na trhu. 
Cenný papier- je listina, na ktorej je zapísaná pohl'adávka vlastníka cenné-

ho papiera voči jeho vystavovatel'ovi. 
Cennými papiermi sú napríklad zmenky, akcie, šeky, obligácie, vkladné 
knižky. 
Ceniny - sú istý druh hospodárskych prostriedkov. Je to súhrnné pomeno
vanie pre poštové alebo iné predajné známky, kolky, poštové poukážky 
a sprievodky, odberné poukážky na tovar, benzín, stravné lístky a pod., 
ktoré nahradzujú peňažné prostriedky. 
Cennosti - sú predmety, ktoré majú okrem vlastnej úžitkovej hodnoty aj 
hodnotu umeleckú, historickú alebo zberatel'skú (napr. klenoty, umelec
ké zbierky). 
Hodnoty - peniaze, cenné papiere, ceniny alebo cennosti. 
Nehnutel'nosl' - pre účely poistenia je stavba spojená so zemou pevným 
základom. 

Znečistením vôd - sa rozumie zhoršenie akosti povrchových alebo podzem
ných vôd, ako aj odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou. 
Za škodu spôsobenú znečistením vôd sa považuje i prípadná ďalšia 
škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so znečistením vôd ako úhyn rýb, 
znečistené korytá vodného toku a pod. 
Zosúvaním pôdy - sa rozumie pohyb hornín z vyšších polôh svahu do niž
ších, ku ktorému dochádza pôsobením zemskej príťažlivosti alebo l'ud
skej činnosti pri porušení podmienok rovnováhy svahu. 
Opotrebenie -je prirodzený úbytok hodnoty veci spôsobený starnutím, prí
padne používaním. 
Odpratávacie náklady - sú náklady, ktoré je poistený povinný vynaložiť z 
dôvodov bezpečnostných, hygienických alebo iného verejného záujmu 
na odpratanie zvyškov poistených stavieb po poistnej udalosti. Plnenie 
poisťovne sa neposkytuje na odpratanie nepoškodených alebo opravitel'
né poškodených zvyšných častí stavby v prípadoch, keď poistený nevy
konáva alebo nevykoná zriadenie stavby. 
Škodová udalost'- je udalosť nahlásená poisteným, pri ktorej vznikne pois
ťovatel'ovi povinnosť preveriť, či ide o poistnú udalosť v zmysle dohodnu
tých poistných podmienok. 

Článok 16 
Budova - samostatný pozemný stavebný objekt priestorovo sústredený a 
navonok celkom uzavretý, s jedným alebo viacerými úžitkovými priestor- 1. 

Záverečné ustanovenia 
Práva a povinnosti z poistenia sa riadia slovenskými právnymi pred
pismi, zmluvnými dojednaniami, všeobecnou časťou všeobecných 
poistných podmienok a príslušnými zvláštnymi časťami všeobec
ných poistných podmienok. 

mi. 
Budova ako užšie vymedzenie druhu stavebného objektu je objekt ohraničený v 
priestore obvodovými stenovými a strešnými konštrukciami, má cha
rakter nehnutel'nosti a bola vybudovaná na hospodársky účel alebo má 
slúžiť na bývanie. 
Dom - budova, v ktorej pripadajú k úhrnu podlahovej plochy všetkých 
miestností aspoň dve tretiny na byty, vrátane časti bytov, ktoré sa užíva
jú k inému účelu ako k bývaniu ako vedl'ajšie miestnosti, a príslušenstvo 
prislúchajúce k bytu. 
Rozostavaná stavba - súhrn stavebných prác vrátane dodávok stavebných 
látok a dielov a dodávok strojov a zariadení vrátane ich montáže, náradia 
a inventára uskutočňovaný spravidla na súvislom mieste a v súvislom 
čase, ktorého účelom je vybudovanie hmotného investičného majetku. 
Stavebný objekt- priestorovo oddelená alebo samostatná časť stavby (napr. 
budova s kompletným príslušenstvom a zariadením), ktorá plní vymedze
nú funkciu. 

4/4 

2. Zmluvné strany budú riešiť prípadné spory vyplývajúce z poistnej 
zmluvy predovšetkým dohodou. Ak sa na riešení sporu nedohodnú, 
bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému súdu na území 
Slovenskej republiky. 

3. Súčasťou týchto všeobecných poistných podmienok sú príslušné 
zvláštne časti všeobecných poistných podmienok, v závislosti od 
dojednaného rozsahu poistenia majetku a zodpovednosti za škodu. 

4. Tieto Všeobecné poistné podmienky pre poistenie majetku a zod
povednosti za škodu - všeobecná časť (VPP 100-3) boli schválené 
Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2014. 
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNA ČASŤ 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU (VPP 113-2) 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 
Z poistenia zodpovednosti za škodu má fyzická osoba alebo právnická 
osoba (ďalej len poistený) právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu 
vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou alebo vzfahom poisteného, 
bližšie označeným v zmluve, pokial' poistený za škodu zodpovedá v dô· 
sledku svojho konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia. 

Článok 1 
Poistné riziká 

1. Základné poistenie sa dojednáva pre prípad právnym predpisom 
stanovenej zodpovednosti za škodu vzniknutú inej osobe na živote, 
zdraví, poškodením, zničením alebo stratou veci, ktorú má táto osoba 
vo vlastníctve alebo užívaní v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom 
poisteného, pokial' poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho 
konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia. Základné poistenie 
zodpovednosti za škodu vylučuje poistenie požiarnych zborov. 

2. Doplnkovým poistením sa k základnému poisteniu zodpovednosti za 
škodu pripoisťuje zodpovednosť za škody spôsobené dobrovol'nými 
požiarnymi zbormi a členmi miestnych jednotiek CO. Poistený má 
právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu spôsobenú neúmysel
ným konaním pracovníka požiarneho zboru vyplývajúcu zo zásahu k 
odstráneniu škôd, ak tieto škody boli spôsobené živelnou alebo inou · 
udalosťou, pri ktorej bolo potrebné tento zásah vykonal'. Poistenie sa 
vzťahuje aj na škody vzniknuté na zdraví osobám v priamej súvislosti 
so zásahom. 

Článok 2 
Vymedzenie poistnej udalosti 

Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu z dôvo
dov udalostí uvedených v článku 1. Ak o náhrade škody rozhoduje opráv
nený orgán, platí, že poistná udalosť nastala dňom, keď rozhodnutie o 
výške škody, podl'a ktorého má poisfovňa plnif, nadobudlo právoplatnos!'. 

Článok 3 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, pokial' nie je 
dojednané inak: 
a) na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom užívania, spracova

nia, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskyt
nutia odbornej pomoci, 

b) z prepravných zmlúv, 
c) na veci, ktoré prechodne užíva a nie sú v jeho vlastníctve, 
d) na veciach dodaných poisteným alebo na ktorých poistený vykoná

val objednanú činnost', pokial' ku škode došlo preto, že dodané veci 
boli vadnej akosti alebo objednaná činnost' bola vadne vykonaná, 

e) na veciach alebo na zdraví, pokial' ide o zodpovednosť za škodu 
vzniknutú z vadného výrobku alebo služby, 

f) za úraz pri športovej činnosti , 
g) spôsobenú pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych vzťa· 

hoch alebo v priamej súvislosti s ním, 
h) spôsobenú urážkou, ohováraním, nactiutŕhaním, nečestným ko· 

naním, porušením povinnosti mlčanlivosti, 
i) spôsobenú neoprávneným zásahom alebo porušením autorského 

práva, práv z patentovej ochrany, obchodného mena, ochranných 
známok, priemyselného a úžitkového vzoru, 

j) vzniknutú v súvislosti s výrobkom alebo jeho časťou, ktorý nie je 
schopný pln if funkcie, pre ktoré bol určený, 

1/2 

k) vzniknutú znečistením vôd a životného prostredia, pôsobením 
unikajúcich látok (napr. plynov, pár, popolčeka, dymu a pod.) ale
bo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku a žiarením každého druhu, 

l) pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených 
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivost', nemocenské 
poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z toho istého 
dôvodu (regresy sociálnej a zdravotných poisťovní) . 

2. Poisfovňa nenahradí škodu: 
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovol'ne alebo v zmluve 

nad rámec stanovený právnymi predpismi, 
b) spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, pokial' sa na 

ňu vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo spôsobenú 
činnosfou , pre ktorú právny predpis ukladá povinnost' uzavrie!' 
poistenie zodpovednosti za škodu, 

c) spôsobenú v súvislosti s prevádzkou dopravných prostriedkov s 
akýmkol'vek mechanickým alebo elektrickým pohonom, pokial' 
nie sú schválené pre prevádzku na verejných pozemných komu
nikáciách a ku škode došlo mimo areálu poškodeného, 

d) spôsobenú pri banskej činnosti, sadaním, zosúvaním pôdy, eró
ziou, priemyselným odstrelom, vibráciami a v dôsledku poddolo
vania, 

e) spôsobenú protiprávnym užívaním veci, 
f) spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom a 

formaldehydom, toxickými látkami a vírusovými ochoreniami, 
g) spôsobenú genetickými zmenami organizmu alebo geneticky mo

difikovanými organizmami, prenosom vírusu HIV, 
h) spôsobenú pri výrobe, skladovaní, plnení a transporte munície a 

výbušných látok, 
i) spôsobenú na pozemkoch, rastlinách, stromoch a lesoch, 
j) spôsobenú pádom stromov alebo konárov, 
k) pri nesplnení povinnosti odvrátiť škodu, 
l) zo záväzkového vzťahu (§ 373 Obchodného zákonníka), 
m) čisté finančné škody sankčného charakteru · t.j. inak ako na zdra

ví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci (napr. 
pokuty, penále, náhrada zmluvných, správnych alebo trestných 
sankcií alebo na iné platby, ktoré majú represívny, exemplárny 
alebo preventívny charakter), 

n) čisté finančné škody nesankčného charakteru • t. j. inak ako na 
zdraví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, kto
ré nie sú pokutami, penálmi, náhradou zmluvných, správnych ale
bo trestných sankcií alebo inými platbami, ktoré majú represívny, 
exemplárny alebo preventívny charakter, 

o) hrubou nedbanlivosťou . Pod pojmom hrubá nedbanlivosf sa rozu-
mie: 
i) neobvyklé, obzvlášt' závažné porušenie obvyklej opatrnosti, 

starostlivosti, alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel, alebo 
vedief mal a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím 
môže škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov sa spo
liehal na to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom 
uzrozumený. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť rozumieme tiež 
poverenie náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vy
konávaním určenej činnosti alebo obsluhy vecí alebo zariade
ní poisteným, 

ii) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je porušením pra
vidiel cestnej premávky závažným spôsobom podl'a § 137 



ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
okrem písm. c) uvedeného ustanovenia; v takomto prípade je 
poisťovňa oprávnená pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia 
vo výške 50 % a viac, a to podl'a závažnosti konania, ktorým 
došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spô· 
sobom, 

iii) tam, kde sa na účely týchto všeobecných poistných podmie
nok používa pojem "poistený", rozumie sa tým aj konanie ale
bo opomenutie konania jeho zástupcov, zamestnancov alebo 
iných osôb konajúcich na základe podnetu poistenej osoby, 

a) ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene (ldvokáta za 
obhajobu poisteného v prípravnom konaní a konaní pred súdom 
prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti nemu v súvis
losti so škodou, ktorú má poistený nahradiť, ak splnil povinnosť 
uloženú v čl. 5 písm. c), 

b) občianskeho súdneho konania o náhradu škody, pokial' konanie 
bolo nevyhnutné pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo 
výšky škody a ak je poistený povinný tieto náklady nahradiť a 
splnil povinnosti v čl. 5 písm. d) a e), 

p) vzniknutú v súvislosti s prevádzkou leteckej dopravy, vrátane 
dopÍňania paliva, projekcie, konštrukcie a opráv lietadiel, zodpo- 4. 
vednosti pracovníkov kontrolných veží v rámci obvodu letiska, 

c) ktoré vynaložil poškodený v súvislosti s mimosúdnym preroko
vaním nároku na náhradu škody, pokia!' je poistený povinný ich 
uhradiť a pokia!' splnil povinnosti v čl. 5 písm. b). 

Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený: 
a) bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti 

uznal nárok poškodeného na náhradu škody, ktorý prevyšuje 
čiastku dohodnutej spoluúčasti, 

q) spôsobenú pri projekcii, konštrukcii, stavbe, opravách a prevádz
ke lodí, vznášadiel, vrtných veží a plošín, 

r) spôsobenú pri budovaní alebo údržbe priehrad, hrádzí a iných 
stav.ieb na vodných dielach, 

b) nevzniesol námietku premlčania alebo sa zaviazal bez súhlasu po
isťovne uhradiť premlčanú pohl'adávku alebo uzavrel súdny zmier. 

s) spôsobenú v súvislosti s konštrukciou a prevádzkou tunelov, 5. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie: 
mostov a prác pod vodnou hladinou, 

t) spôsobenú v súvislosti s podnikatel'skou činnosťou s elektrickou 
energiou a plynom, 

u) vzniknutú v súvislosti s likvidáciou a uskladnením odpadov, 
v) spôsobenú nedodržaním lehôt alebo termínov dodania objedna

nej odbornej činnosti, 

a) za uložené alebo uplatnené pokuty, penále alebo iné platby, ktoré 
majú represívny alebo preventívny charakter, 

b) za platby patriace v rámci zodpovednosti za vady a zodpovednos
ti za omeškanie, 

c) v prípade akejkol'vek škody prisúdenej súdom Spojených štátov 
amerických alebo Kanady. 

w) spôsobenú zmeškaním lehôt (napr. na podanie opravného pros- 6. Šetrenie potrebné na zistenie rozsahu poisťovne plniť je skončené, 
len čo sa s poškodeným dohodla výška náhrady škody alebo len čo 
výška náhrady škody bola určená právoplatným rozhodnutím súdu. 

!riedku, zaplatenie súdneho poplatku a pod.), 
x) spôsobenú účasťou na spoločnom podnikaní, na ktoré sa poiste

nie nevzťahuje, 
y) schodkom alebo mankom na finančných hodnotách, ktorých 

správou bol poistený poverený, 
z) vzniknutú v súvislosti s činnosťou, pri ktorej právne predpisy uk

ladajú povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu, 
aa) pri poskytnutí alebo zanedbaní lekárskej starostlivosti, 

3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poiste
ný zodpovedá: 
a) svojmu manželovi a príbuzným v priamom rade, 
b) osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, 
c) spoločníkovi a osobám jemu blízkym, 
d) právnickej osobe, v ktorej má poistený, resp. poistník alebo jemu 

blízka osoba väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väč
šinovú majetkovú účasť spoločník poisteného alebo osoba, ktorá 
vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy o 
združení, 

e) právnickej osobe, v ktorej má poistený, resp. poistník alebo jemu 
blízka osoba menšinovú majetkovú účasť. V prípade, ak nastane 
škoda, bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetko
vej účasti poisteného v uvedenej právnickej osobe. 

4. V poistnej zmluve možno dohodnúť aj iné výluky zo zodpovednosti 
za škodu ako výluky uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto 
článku , ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia alebo pokial' to 
vyžadujú osobitné právne predpisy. 

Článok 4 
Plnenie poisťovne 

1. Ak nie je v zmluve dojednané inak, poistený sa podiel'a na plnení z 
každej škodovej udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť. Na plnení zo sériových škodových udalostí sa poistený 
podiel'a spoluúčasťou iba jedenkrát, bez ohl'adu na počet škodových 
udalostí v sérii. 

2. Ak súčet náhrad za škodu pri sériovej škodovej udalosti prevyšuje 
poistnú sumu, poisťovňa vyplatí náhrady všetkým poškodeným v 
rovnakom pomere. V poistných zmluvách sa možno od predchádza
júcej vety odchýliť, pokia!' to vyžaduje účel a povaha poistenia. 

3. Ak sa poisťovňa písomne zaviazala, je povinná nahradiť primerané 
náklady: 
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Článok 5 
Povinnosti poisteného 

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a VPP 100·3 je po
istený povinný: 
a) oznámiť písomne poisťovni bez zbytočného odkladu, že nastala uda

losť, ktorá by mohla byť dôvodom k vzniku práva na plnenie poisťovne, 
b) písomne oznámiť poisťovni, že poškodený uplatnil proti poistenému 

nárok na náhradu škody zo škodovej udalosti, vyjadriť sa k požado
vanej náhrade, jej výške a na pokyn poisťovne ju splnomocniť, aby 
za neho škodovú udalosť prejednala, 

c) písomne oznámiť, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo zaháje
né trestné konanie proti nemu alebo jeho zamestnancovi (členovi) a 
poisťovňu informovať o mene obhajcu, ktorého si zvolil, a o priebehu 
a výsledkoch tohto konania, 

d) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že poškodený uplatňuje 
právo na náhradu škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne, 

e) v konaní o náhrade škody, ktorú má uhradiť poisťovňa, postupovať v 
súlade s pokynmi poisťovne, najmä nesmie celkom ani sčasti uznať 
alebo uspokojiť akýkol'vek nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez 
predchádzajúceho súhlasu poisťovne, zaviazať sa bez tohto súhlasu 
na uhradenie premlčanej pohl'adávky alebo uzavrieť súdny zmier, 

l) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú 
náhrady škody, pokia!' v odvolacej lehote neobdrží iný pokyn od po
isťovne, 

g) bez zbytočného odkladu oznámiť každé zvýšenie poistného nebezpe
čenstva, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí poistnej 
zmluvy, 

h) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržiavať všetky 
právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie 
škôd, 

i) neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne
bezpečenstva. 

Článok 6 
Zánik a zmena poistenia 

1. Okrem prípadov stanovených v Občianskom zákonníku a vo VPP 1 00·3 
poistenie zaniká: 



a) ukončením činnosti poisteného, 
b) ukončením užívania veci, ak bola poistená zodpovednos( za ško

du, ktorá vyplýva z užívania veci. 
2. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie: 

a) u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa zapisujú do záko
nom určeného registra, výmaz z tohto registra, 

b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, zrušenie 
právnickej osoby zriaďovatel'om, 

c) u podnikatel'ov- fyzických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, 
zánik oprávnenia k podnikatel'skej činnosti, 

d) zánik oprávnenia z inej zárobkovej činnosti. 
3. Ak poistená zodpovednosť za škodu vyplýva z vlastníctva veci pat

riacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ak toto spo
luvlastníctvo zanikne smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho toho z 
manželov, ktorý uzavrel zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, 
vstupuje do poistenia na jeho miesto pozostalý manžel, ak je naďalej 
vlastníkom alebo spoluvlastníkom veci. 

4. Ak poistená zodpovednosť za škodu vyplýva z vlastníctva veci pat
riacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a toto spolu
vlastníctvo zanikne iným spôsobom, považuje sa za toho, kto uzavrel 
zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ten z manželov, ktorý 
sa stal po vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov 
spoluvlastníkom veci. 
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Článok 7 
Prechod práv 

1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na náhradu 
škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak poistenému voči poško
denému alebo inej osobe vzniklo právo na vrátenie alebo zníženie p~ 
nenia, prechádzajú tieto práva na poisťovňu až do výšky plnenia, ktoré 
poisťovňa poskytla. Na poisťovňu prechádza tiež právo poisteného na ná
hradu nákladov konania o náhradu škody, ktoré boli poistenému priznané 
proti účastníkom konania, pokial' ich poisťovňa za poisteného zaplatila. 

2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že 
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedených v ods. 1 
tohto článku, a odovzdať potrebné podklady na uplatnenie týchto 
práv. Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je oprávnená po
žadovať od poisteného náhradu až do výšky poskytnutého plnenia. 

Tieto Všeobecné poistné podmienky - zvláštna časť - pre poistenie zod
povednosti za škodu (VPP 113-2) boli schválené Predstavenstvom spo
ločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobú
dajú účinnosť dňom 01.10.2014. 
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VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY ZVLÁŠTNA ČASŤ 
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE ODBORNEJ ČINNOSTI 

PODĽA OSOBITNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV (VPP 104-2) 

Článok 1 
Rozsah poistenia 

Poistenie sa uzaviera pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpo
vednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v priamej súvislosti 
s vykonávaním odbornej činnosti podl'a osobitných právnych predpisov. 

Článok 2 
Poistná udalosť 

1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť škodu 
podl'a čl. 1, ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho kona
nia alebo vzťahu v čase trvania poistenia a je nahlásená poisťovni v 
tejto dobe, pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak. 

2. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený orgán, platí, že poistná 
udalosť nastala dňom, keď rozhodnutie o výške škody, podl'a ktorého 
má poisťovňa plniť, nadobudlo právoplatnosť. 

Článok 3 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, pokia!' nie je 
dojednané inak: 
a) na veciach, ktoré poistený prevzal za účelom užívania, spracova

nia, opravy, úpravy, predaja, úschovy, uskladnenia alebo poskyt
nutia odbornej pomoci, 

b) z prepravných zmlúv, 
c) na veci, ktoré prechodne užíva a nie sú v jeho vlastníctve, 
d) na veciach dodaných poisteným alebo na ktorých poistený vyko

nával objednanú činnosť, pokiaľ ku škode došlo preto, že dodané 
veci boli vadnej akosti alebo objednaná činnosť bola vadne vyko
naná, 

e) na veciach alebo na zdraví, pokia!' ide o zodpovednosť za škodu 
vzniknutú z vadného výrobku alebo služby, 

l) za úraz pri športovej činnosti, 
g) spôsobenú pri plnení pracovných úloh v pracovnoprávnych vzťa

hoch alebo v priamej súvislosti s ním, 
h) spôsobenú urážkou, ohováraním, nactiutŕhaním , nečestným ko

naním, porušením povinnosti mlčanlivosti , 
i) spôsobenú neoprávneným zásahom alebo porušením autorského 

práva, práv z patentovej ochrany, obchodného mena, ochranných 
známok, priemyselného a úžitkového vzoru, 

j) vzniknutú v súvislosti s výrobkom alebo jeho časťou, ktorý nie je 
schopný plniť funkcie, pre ktoré bol určený, 

k) vzniknutú znečistením vôd a životného prostredia, pôsobením 
unikajúcich látok (napr. plynov, pár, popolčeka, dymu a pod.) ale
bo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku a žiarením každého druhu, 

l) pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených 
nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské 
poistenie a dôchodkové zabezpečenie vzniknutých z toho istého 
dôvodu (regresy sociálnej a zdravotných poisťovní). 

2. Poisťovňa nenahradí škodu: 
a) spôsobenú úmyselne alebo prevzatú dobrovol'ne alebo v zmluve 

nad rámec stanovený právnymi predpismi, 
b) spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, pokia!' sa na 

ňu vzťahuje povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla alebo spôsobenú 
činnosťou, pre ktorú právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť 
poistenie zodpovednosti za škodu, 
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c) spôsobenú v súvislosti s prevádzkou dopravných prostriedkov s 
akýmkol'vek mechanickým alebo elektrickým pohonom, pokia!' 
nie sú schválené pre prevádzku na verejných pozemných komu
nikáciách a ku škode došlo mimo areálu poškodeného, 

d) spôsobenú pri banskej činnosti, sadaním, zosúvaním pôdy, eró
ziou, priemyselným odstrelom, vibráciami a v dôsledku poddolo
vania, 

e) spôsobenú protiprávnym užívaním veci, 
l) spôsobenú jadrovými rizikami a jadrovým žiarením, azbestom a 

formaldehydom, toxickými látkami a vírusovými ochoreniami, 
g) spôsobenú genetickými zmenami organizmu alebo geneticky mo

difikovanými organizmami, prenosom vírusu HIV, 
h) spôsobenú pri výrobe, skladovaní, plnení a transporte munície a 

výbušných látok, 
i) spôsobenú na pozemkoch, rastlinách, stromoch a lesoch, 
j) spôsobenú pádom stromov alebo konárov, 
k) pri nesplnení povinnosti odvrátiť škodu, 
l) zo záväzkového vzťahu (§ 373 Obchodného zákonníka), 
m) čisté finančné škody sankčného charakteru-t.j. inak ako na zdra

ví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci (napr. 
pokuty, penále, náhrada zmluvných, správnych alebo trestných 
sankcií alebo na iné platby, ktoré majú represívny, exemplárny 
alebo preventívny charakter), 

n) čisté finančné škody nesankčného charakteru - t. j. inak ako na 
zdraví, usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, kto
ré nie sú pokutami, penálmi, náhradou zmluvných, správnych ale
bo trestných sankcií alebo inými platbami, ktoré majú represívny, 
exemplárny alebo preventívny charakter, 

o) hrubou nedbanlivosťou. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť sa rozu
mie: 
i) neobvyklé, obzvlášť závažné porušenie obvyklej opatrnosti, 

starostlivosti, alebo povinností vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov, kedy poistený vedel, alebo 
vedieť mal a mohol, že jeho konaním alebo opomenutím 
môže škoda vzniknúť, ale bez primeraných dôvodov sa spo
liehal ·na to, že škoda nevznikne, prípadne bol s jej vznikom 
uzrozumený. Pod pojmom hrubá nedbanlivosť rozumieme tiež 
poverenie náležite nepoučenej alebo nespôsobilej osoby vy
konávaním určenej činnosti alebo obsluhy vecí alebo zariade
ní poisteným, 

ii) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je porušením pra
vidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 
ods. 2 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
okrem písm. c) uvedeného ustanovenia; v takomto prípade je 
poisťovňa oprávnená pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia 
vo výške 50 % a viac, a to podl'a závažnosti konania, ktorým 
došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky závažným spô
sobom, 

iii) tam, kde sa na účely týchto všeobecných poistných podmie
nok používa pojem "poistený", rozumie sa tým aj konanie ale
bo opomenutie konania jeho zástupcov, zamestnancov alebo 
iných osôb konajúcich na základe podnetu poistenej osoby, 

p) vzniknutú v súvislosti s prevádzkou leteckej dopravy, vrátane 
dopÍňania paliva, projekcie, konštrukcie a opráv lietadiel, zodpo
vednosti pracovníkov kontrolných veží v rámci obvodu letiska, 



q) spôsobenú pri projekcii, konštrukcii, stavbe, opravách a prevádz
ke lodí, vznášadiel, vrtných veží a plošín, 

r) spôsobenú pri budovaní alebo údržbe priehrad, hrádzí a iných 
stavieb na vodných dielach, 

s) spôsobenú v súvislosti s konštrukciou a prevádzkou tunelov, 
mostov a prác pod vodnou hladinou, 

t) spôsobenú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou s elektrickou 
energiou a plynom, 

u) vzniknutú v súvislosti s likvidáciou a uskladnením odpadov, 
v) spôsobenú nedodržaním lehôt alebo termínov dodania objedna

nej odbornej činnosti, 
w) spôsobenú zmeškaním lehôt (napr. na podanie opravného pros

triedku, zaplatenie súdneho poplatku a pod.), 
x) spôsobenú účasťou na spoločnom podnikaní, na ktoré sa poiste

nie nevzťahuje , 
y) schodkom alebo mankom na finančných hodnotách, ktorých 

správou bol poistený poverený. 
3. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu, za ktorú poiste

ný zodpovedá svojmu 
a) manželovi a príbuzným v priamom rade, 
b) osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, 
c) spoločníkom a osobám im blízkym, 
d) právnickej osobe, v ktorej má poistený, resp. poistník alebo jemu 

blízka osoba väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom má väč
šinovú majetkovú účasť spoločník poisteného alebo osoba, ktorá 
vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy o 
združení, 

e) právnickej osobe, v ktorej má poistený, resp. poistník alebo jemu 
blízka osoba menšinovú majetkovú účasť. V prípade, ak nastane 
škoda, bude poistné plnenie pomerne znížené o podiel majetko
vej účasti poisteného v uvedenej právnickej osobe. 

4. V poistnej zmluve možno dohodnúť aj iné výluky zo zodpovednosti 
za škodu ako výluky uvedené v predchádzajúcich odsekoch tohto 
článku , ak si to vyžaduje účel a povaha poistenia alebo pokial' to 
vyžadujú osobitné právne predpisy. 

Článok 4 
Plnenie poisťovne 

1. Plnenie z jednej škodovej udalosti nesmie presiahnuť poistnú sumu 
stanovenú v poistnej zmluve, ktorá je zároveň poistnou sumou pre 
všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období. To platí 
aj pre súčet všetkých plnení zo škodových udalostí, ktoré spolu časo

vo súvisia a vyplývajú z rovnakého zdroja, príčiny, udalosti, okolnosti, 
závady alebo iného nebezpečenstva (sériová škodová udalosť). 

2. Ak nie je v zmluve dojednané inak, poistený sa podiel'a na plnení z 
každej škodovej udalosti čiastkou dohodnutou v poistnej zmluve ako 
spoluúčasť. Na plnení zo sériových škodových udalostí sa poistený 

5. Poisťovňa nie je povinná plniť, ak poistený: 
a) bez predchádzajúceho súhlasu poisťovne celkom alebo sčasti 

uznal nárok poškodeného na náhradu škody, ktorý prevyšuje 
čiastku dohodnutej spoluúčasti , 

b) nevzniesol námietku premlčania alebo sa zaviazal bez súhlasu po
isťovne uhradiť premlčanú pohl'adávku alebo uzavrel súdny zmier. 

6. Z poistenia nevzniká nárok na plnenie: 
a) za uložené alebo uplatnené pokuty, penále alebo iné platby, ktoré 

majú represívny alebo preventívny charakter, 
b) za platby patriace v rámci zodpovednosti za vady a zodpovednos

ti za omeškanie, 
c) v prípade akejkoľvek škody prisúdenej súdom Spojených štátov 

amerických alebo Kanady. 

Článok 5 
Povinnosti poisteného 

Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a VPP 100-3 je po
istený povinný: 
a) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poisťovni , že nastala uda

losť, ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne, 
b) písomne oznámiť poisťovni , že poškodený uplatnil proti poistenému 

nárok na náhradu škody, vyjadriť sa k požadovanej náhrade, jej výš
ke a na pokyn poisťovne ju splnomocniť, aby za neho škodovú uda
losť prejednala, 

c) písomne oznámiť, že v súvislosti so vzniknutou škodou bolo zaháje
né trestné konanie proti nemu alebo jeho zamestnancovi (členovi) a 
poisťovňu informovať o mene obhajcu, ktorého si zvolil, a o priebehu 
a výsledkoch tohto konania, 

d) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť, že poškodený uplatňuje 
právo na náhradu škody na súde alebo na inom príslušnom orgáne, 

e) v konaní o náhradu škody postupovať v súlade s pokynmi poisťovne , 
najmä nesmie celkom ani sčasti uznať alebo uspokojiť akýkol'vek 
nárok z titulu zodpovednosti za škodu bez predchádzajúceho súhlasu 
poisťovne, zaviazať sa bez tohto súhlasu na uhradenie premlčanej 
pohl'adávky alebo uzavrieť súdny zmier, 

l) odvolať sa proti rozhodnutiu príslušných orgánov, ktoré sa týkajú náhra
dy škody, pokial' v odvolacej lehote neobdrží iný pokyn od poisťovne , 

g) bez zbytočného odkladu oznámiť každé zvýšenie poistného nebezpe
čenstva, o ktorom poistený vie a ktoré nastalo po uzavretí zmluvy, 

h) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä dodržiavať všetky 
právne a iné predpisy, ktoré ustanovujú povinnosti na zamedzenie 
škôd, 

i) neporušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu ne
bezpečenstva. 

Článok 6 
Zánik poistenia 

podiel'a spoluúčasťou iba jedenkrát, bez ohl'adu na počet škodových 1. Okrem prípadov stanovených v Občianskom zákonníku a vo VPP 100-3 
poistenie zaniká: udalostí v sérii. 

3. Ak súčet náhrad za škodu pri sériovej škodovej udalosti prevyšuje 
poistnú sumu, poisťovňa vyplatí náhrady všetkým poškodeným v 
rovnakom pomere. 

4. Ak sa poisťovňa písomne zaviazala, je povinná nahradiť primerané 
náklady: 
a) ktoré zodpovedajú najviac mimozmluvnej odmene advokáta za 

obhajobu poisteného v prípravnom konaní a konaní pred súdom 
prvého stupňa v trestnom konaní vedenom proti nemu v súvis-
losti so škodou, ktorú má poistený nahradiť, ak splnil povinnosť 
uloženú v čl. 5 písm. c), 

b) občianskeho súdneho konania o náhradu škody, pokial' konanie 
bolo nevyhnutné pre zistenie zodpovednosti poisteného alebo 
výšky škody a ak je poistený povinný tieto náklady nahradiť a 
splnil povinnosti v čl. 5 písm. d) a e), 

c) ktoré poškodený vynaložil v súvislosti s mimosúdnym preroko
vaním nároku na náhradu škody, pokiaľ je poistený povinný ich 
uhradiť a pokial' splnil povinnosti v čl. 5 písm. b). 
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a) ukončením činnosti poisteného, 
b) právoplatným rozhodnutím oprávneného orgánu o odňatí opráv

nenia vykonávať odbornú činnosť podľa príslušných právnych 
predpisov. 

2. Ukončením činnosti poisteného sa rozumie: 
a) u právnických osôb a fyzických osôb, ktoré sa zapisujú do záko

nom určeného registra, výmaz z tohto registra, 
b) u právnických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, zrušenie 

právnickej osoby zriaďovatel'om, 
c) u podnikatel'ov- fyzických osôb, ktoré sa nezapisujú do registra, 

zánik oprávnenia k podnikatel'skej činnosti , 
d) zánikom oprávnenia z inej zárobkovej činnosti. 

Článok 7 
Prechod práv 

1. Ak má poistený voči poškodenému alebo inej osobe právo na ná
hradu škody spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak poistenému 



voči poškodenému alebo inej osobe vzniklo právo na vrátenie alebo Tieto Všeobecné poistné podmienky- zvláštna časť- pre poistenie zad
zníženie plnenia, prechádzajú tieto práva na poisťovňu až do výšky povednosti za škodu pri výkone odbornej činnosti podl'a osobitných práv
plnenia, ktoré poisťovňa poskytla. Na poisťovňu prechádza tiež právo nych predpisov (VPP 104-2) boli schválené Predstavenstvom spoločnos
poisteného na náhradu nákladov konania o náhradu škody, ktoré boli ti KOMUNÁLNA poisťovňa , a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú 
poistenému priznané proti účastníkom konania, pokial' ich poisťovňa účinnosť dňom 01.10.2014. 
za poisteného zaplatila. 

2. Poistený je povinný bez zbytočného odkladu poisťovni oznámiť, že 
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže vznik práv uvedených v ods. 1 
tohto článku, a odovzdať potrebné podklady na uplatnenie týchto 
práv. Ak poistený poruší túto povinnosť, poisťovňa je oprávnená po
žadovať od poisteného náhradu až do výšky poskytnutého plnenia. 
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ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU 

SPÔSOBENÚ PRI VÝKONE ČINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA 
NEŠTÁTNEHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA (ZO 119-2) 

Článok 1 
Predmet a rozsah poistenia 

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad zodpovednosti prevádzkovatel'a 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ďalej len "poistený") v sú
vislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti podl'a zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdra
votníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
sov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s výko
nom odbornej zdravotnej starostlivosti má poistený právo, aby za 
neho poistitel' nahradil škodu vzniknutú inému na živote alebo na 
zdraví, poškodením, zničením alebo stratou vecí, pokial' poistený 
zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase 
trvania poistenia a je nahlásená poisťovni v tejto dobe. 

3. Na toto poistenie sa vzťahujú Všeobecné poistné podmienky pre po
istenie majetku a zodpovednosti za škodu - všeobecná časť (ďalej 
len "VPP 100-3") a Všeobecné poistné podmienky- zvláštna časť 
- Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone odbornej 
činnosti podľa osobitných právnych predpisov (s výnimkou článku 3 
ods. 1 písm. ef), ktoré spolu s týmito zmluvnými dojednaniami tvoria 
neoddelitel'ný celok. 

Článok 2 
Plnenie poisťovne 

Poistený má nárok, aby za neho poisťovňa plnila za jednu a všetky poist
né udalosti vzniknuté v priebehu poistného obdobia až do výšky poistnej 
sumy, na ktorú uzavrel poistenie. V prípade vyčerpania tohto limitu si 
poistený môže na základe dohody poistiť nový limit v priebehu toho is
tého poistného obdobia. Uvedené limity platia aj v prípade, že v súlade s 
devízovými predpismi je nárok proti poistenému uplatnený a vyčíslený v 
cudzej mene. Pre prepočet medzi cudzou menou a tuzemskou menou sa 
použijú prepočítacie pomery uvedené v úradnom tuzemskom kurzovom 
lístku Národnej banky Slovenska, platné v deň vzniku poistnej udalosti. 
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Článok 3 
Výluky z poistenia 

Okrem výluk uvedených vo VPP 100-3 a VPP 104-2 sa poistenie nevzťa
huje ani na zodpovednosť za škodu spôsobenú: 
a) výkonom zdravotnej starostlivosti, na ktorú nemá poistený kvalifiká-

ciu v zmysle príslušných právnych predpisov, 
b) inému neštátnemu zdravotníckemu zariadeniu, 
c) zamestnancovi neštátneho zdravotníckeho zariadenia, 
d) neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na ochranu osob

nosti, 
e) pri overovaní nových poznatkov na živom človeku, použitím metód 

dosial' nezavedených v klinickej praxi, 
f) prenosom vírusu HIV, 
g) kozmetickým chirurgickým zákrokom, ktorý neslúži na odstránenie 

miestneho ochorenia a je vykonaný iba z estetických dôvodov, 
h) žiarením každého druhu, pokial' nedošlo ku škode v dôsledku 

nepredvídanej poruchy ochranného zariadenia s výnimkou škody na 
zdraví vzniknutej pacientovi v dôsledku jeho vyšetrenia alebo lieče
nia rádioaktívnymi látkami, 

i) pôsobením krvnej konzervy, 
j) prejavujúcu sa genetickými zmenami organizmu, 
k) v priamej súvislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti po 

zrušení oprávnenia vykonávať odbornú lekársku činnosť, 
l) prevádzkou neštátneho zdravotníckeho zariadenia (všeobecná zod

povednosť za škodu), 
m) činnosťou poisteného ako súdneho znalca. 

Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spô
sobenú pri výkone činnosti prevádzkovatel'a neštátneho zdravotnícke
ho zariadenia (ZD 119-2) boli schválené Predstavenstvom spoločnosti 
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účin
nosť dňom 01 .10.2014. 
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TRENCIANSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 Ol Trenčín 

,-~-- - ___ Gis19 sp),Sl!: TSJQ2~Ql7JQ2315/zdrav.-5 Trenčfn, 27.aprila 2017 

Rozhodnutie 

' tréúčíaíišký -~ô1iJ1i~.hy~·aj so sídlom v Trenčíne ako príslušný orgán podl'a 
ust. § ll ods. 2 pí~~. gf v.~spojeni s ust. § 17 ods. l zákona číslo 578/2004 Z. z. o 
poskytovatel'och zdravofuej ~ "starostlivosti, zdravotníckych pracovnikoch, stavovských 
organizáciách v zdravotnfctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov (ďalej len "zákon o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti") a v súlade s 
ust. § 46 a§ 47 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v 
konaní o povolenie na prevádzkovanie zdravotnfckeho zariadenia, po preskúmaní 
potrebných podldadov rozhodol 

ta kt o: 

Žiadosti príspevkovej organizácie Nemocnica s polildinikou Myjava so sídlom 
Staromyjavslcá 59, 907 Ol Myjava, identifikačné číslo organizácie: OO 610 721, zastúpená 
štatutárnym zástupcom - poverený riadenim MUDr. Henrichom Gašparílmm, PhD., trvale 
bytom -- - -- - · .. ·- -) ( ďalej len "žiada tel'") o zmenu povolenia na prevádzkovanie 
zdravotnickeho zariadenia sa podl'a ust. § 17 v spojeni § 12 a § 13 zákona o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vyhovuje a žiadateľovi sa podľa ust. § 7 ods. 
4 písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti p o v o l' u j e prevádzkovať 
zdravotnfcke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti 

všeobecnú nemocnicu 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0043 

Rozsah činnosti je určený v prílohe tohto rozhodnutia. 

Miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia sú: 
Staromyjavslrá 59,907 01 Myjava 
Mýtna 146, 916 Ol Stará Turá 

Budovatel'slrá 1, 906 13 Brezová pod Bradlom 



Odborné zameranie je nasledovné: 

1. Všeobecná ambulantná zdravotná starostlivost' 

• ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast 
identifikátor zdravotn{cke/w zariadenia: 63-0061 0721-AOOOJ; 

v 

2. Specializovaná ambulantná zdravotná starostlivost' 

• ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0022,· 

• angiologická ambulancia 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-A0037,· 

• ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-A0036; 

• dermatovenerologická ambulancia (St. Turá) 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-0061 0721-A0006,· 

• ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rel1abilitácie 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-AOOJB; 

• ambulancia Idinicl{ej imunológie a alergológie 
identifikátor zdravotnfcke/w zariadenia: 63-0061 0721-A0035; 

• ambulancia pediatrickej nefrológie 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-A0032; 

• ambulancia pediatrickej neurológie 
identifikátor zdravotnfclcelto zariadenia: 63-00610721-A0029; 

• ambulancia vnútorného lel{árstva I. 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-0061 0721-A0002,· 

• ambulancia vnútorného lelcárstva II. 
identifikátor zdravotn!ckelto zal'iadenia: 63-00610721-A0041,· 

• chirurgiclcá ambulancia 
identifikátor zdravotn/ekeho zariadenia: 63-0061 0721-A0024 

• endolcrinologická ambulancia 
identifikátor zdravotnfclceho zariadenia: 63-0061 0721-A0034; 



• gastroenterologická ambulancia 
identifikátor zdravotnícke/to zariadenia: 63-00610721-A0038,· 

• gynekologiclw-pôrodnícka ambulancia 
identifikátor zdravotnfckelw zariadenia: 63-0061 0721-A0026,· 

• hematologická a transfúziologická ambulancia 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-A0017,· 

• lcardiologiclcá ambulancia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-A0040; 

• otorinolaryngologiclcá ambulancia I. (vrátane foniatrze) 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0020,· 

• otorinolaryngologiclcá ambulancia U. (St. Turá) 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-0061 0721-A0007,· 

• pediatrich:á ambulancia 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-A0027; 

• pneumologicko-ftizeologiclcá ambulancia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-A0031,· 

• reumatologiclcá ambulancia 
identifikátor zdravotnfckelw zariadenia: 63-0061 0721-A0039,· 

• urologická ambulancia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-A0021; 

3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
v špecializačných odboroch: 

• gynekológia a pôrodníctvo 
identifikátor zdravotnfckelw zariadenia: 63-0061 0721-A0015,· 

• chirurgia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0014; 

• otorinolaryngológia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0016; 

• urológia 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-A0013; 

• ortopédia 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-0061 0721-A0004,· 



4. Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 
v špecializačných odboroch: 

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia I. 
idmtifikátor zdravotnfckelw zariadenia: 63-00610721-A0012; 

• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia II. (Brezová pod Bradlom) 
identifikátor zdravotnfckeho zariadenia: 63-00610721-AOOOS; 

• hematológia a transfúziológia 
identifikátol' zdravotnfckeho zariadenia: 63-0061 0721-AOOOB; 

• ldinicl{á biochémia 
identifikátor zdravotnfckelzo zariadenia: 63-0061 0721-A001 O; 

• ldinická mikrobiológia 
identifikátor zdravotnfckelw zariadenia: 63-00610721-A0011; 

• rádiológia 
identifikátor zdravotnfckelto zariadenia: 63-00610721-A0009; 

5. Ústavná zdravotná starostlivost' - lôžkové oddelenia 
v špecializačných odboroch: 

• vnútorné lekárstvo 
• pediatria 
• neonatológia 
• gynekológia a pôrodníctvo 
• chirurgia 
• anestéziológia a intenzívna medicína 
• fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 

6. Ústavná pohotovostná služba 
v špecializačných odboroch: 

• vnútorné le){árstvo 
• chirurgia 
• pediatria 
• gynekológia a pôrodníctvo 
• anestéziológia a intenzívna medicína 

7. Centrálna sterilizácia 

8. Centrálny príjem 

9. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 

10. Oddelenie dlhodobo chorých 



Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v kategórii Iel{ár je : 

MUDr. Henrich Gašparfk PhD., 
narod. :, štátne občianstvo: 

registmčné čfslo: 8921 
Slovenská lekárska komora; 

trvale bytom: 
v študijnom odbore: všeobecné lekárstvo 

v špecializačných odboroch: gynekológia a pôrodníctvo, 
ultrazvul{ v gynekológň a pôrodníctve, 
zdravotnícky manažment a financovanie. 

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v kategórii sestra je : 

Mgr. Tatiana Bukovsl{á 
narod. ~ -_. ___ . _,štátne občianstvo: --

trvale bytom: ~ 

študijné odbory: diplomovaná všeobecná sestra 
ošetrovateľstvo. 

Odborný zástupca zodpovedný za poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v kategórii pôrodná asistentka je : 

Jana Krúpová 
narod , štátne občianstvo: - _. ________ - r _____ _ 

trvale bytom: - - · ·· · - · - ·- ·. - -- - · - - · 

v študijnom odbore: žensl{á sestra 
v špecializačnom odbore: pôrodná asistencia a starostlivost' 

o ženu v rodine a komunite, 
v spoločnej certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod. 

Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na základe tohto rozhodnutia 
začína dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Žiadatel'ovi sa súčasne ruší povolenie na prevádzkovanie zdravotnfckeho zariadenia 
"všeobecnej nemocnice, vydané Trenčianskym samosprávnym krajom, rozhodnutím 
číslo: TSK/2015/08025/zdrav.- 2 zo dňa 1.12.2015, ktorého súčasťou je priloha č. l, kde 
bol mčený rozsah odborného zamerania zdravotnickeho zariadenia. 

Držiteľ povolenia je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so 
zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a predpismi vydanými na jeho 
vykonávanie ako i za podmienok stanovených v prílohe, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia. 



Odôvodnenie 

Podľa ust. § ll ods. 2 písm. g) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 
je vecne príslušným orgánom na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia- všeobecnej nemocnice samosprávny kraj. 

Žiadate!' písomným podaním, ktoré bolo doručené správnemu orgánu požiadal o zmenu 
povolenia číslo TSK/2015/08025/zdrav.-2 zo dňa 1.12.2015, z dôvodu: 

1. zmeny rozsahu činnosti: 

• zrušenie l. ambulancie všeobecného lel{ára pre dospelých 
identifikátor zdravotníckeho zariadenia. 63-00610721-A0042, 
2. ambulancie ldinickej onkológie 
identifikátor zdravotníckeho zariadenia. 63-0061 0721-A0025; 
3. ambulancie pracovného leb:árstva 
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0028;,; 
4. ambulancie úrazovej chirurgie 

identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0023,· 
5. nefrologickej ambulancie 

identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0033; 
6. neurologickej ambulancie 

identifikátor zdravotníckeho zariadenia· 63-0061 0721-A0030,· 
7. otorinolaryngologickej ambulancie 

identifikátor zdravotníckeho zariadema. 63-0061 0721-AOOJ9,· 
8. zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
v špecializačnom odbore úrazová chirurgia 
identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-0061 0721-A0003, 

• rozšírenie úväzku angiologickej ambulancie z 0,2 LM na 0,5 LM 

2. určenia odborného zástupcu v lmtegórii pôrodná asistentlm 

Oznámenie zmeny miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odbomého 
zamerania, zmeny druhu činnosti a zmeny odbomého zástupcu zaldadá v zmysle ust. § 17 
ods. l zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti postup, kedy príslušný správny 
orgán vydá nové povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, ktorým súčasne 
ZlUŠÍ pôvodné povolenie. 

Žiadate!' k žiadosti o zmenu povolenia doložil všetky doklady, ktoré sa vzťahujú na 
požadovanú zmenu a písomne oznámil, že sa nemenia ostatné slmtočnosti, na základe 
ktorých mu bolo vydané pôvodné povolenie Trenčianskym samosprávnym krajom, čo 
doldadoval čestným vyhlásením. 
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Z predložených doldadov správny orgán zistil, že k žiadosti je priložená licencia na 
výkon činnosti odborného zástupcu v povolani pôrodná asistentka, v študijnom odbore ženská 
sestra, v špecializačnom odbore pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite, 
v spoločnej certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická priprava na pôrod, ktorú vydala 
slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek dňa 3.4.2007, číslo: 25/2007, čím bola 
splnená podmienka pre vydanie povolenia daná v ust. § 12 ods. 3 pism. a) zákona o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa ust. § 12 ods. 9 zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, odborný zástupca musí byt' v pracovnoprávnom vzťahu alebo 
v obdobnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, čo žiadateľ dokladoval 
predloženim pracovnej zmluvy. 

Správny orgán preskúmal žiadosť žiadateľa o zmenu povolenia a predložené doldady 
a zistil, že žiadateľ splnil všetky podmienky uvedené v druhej časti zákona o poskytovateľoch 
zdravotnej starostlivosti, a preto rozhodol tak, alco je to uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dni 
od jeho doručenia na Trenčiansky samosprávny kraj ( § 54 ods. l a 2 zákona číslo 
71/1967 Zb.). Odvolacím orgánom je podľa ust. § 24 zákona o poskytovateľoch zdravotnej 
starostlivosti Ministerstvo zdravotnictva SR. Toto rozhodnutie je po vyčerpani riadnych 
opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom. 

PhDr. Elena S ff k o v á, MPH V"~~-

vedúca oddeleni? avotnfctva a humánnej farmácie 

Rozhodnutie dostanú: 

l. NsP Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava 
2. SLK Račianslcá 42/A, 811 02 Bratislava 
3. RLK Legionárska28, 911 Ol Trenčín, 
4. Daňový úrad 907 Ol Myjava 
5. VšZP, a.s. Partizánska2315, 911 Ol Trenčín 
6. DÔVERA ZP, a.s. Cintorínska 5, Nitra 
7. Union ZP, a.s. Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava 
8. Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou, Legionárska 17, 911 Ol Trenčín 
9. MZ SR, zdravotná starostlivosť Bratislava 
l O. Štatistický úrad SR" Krajská správa Trenčín, Pribinova č. 28 
ll. NCZI Bratislava, Lazaretská 26 
12. Do spisu 



Príloha č.1 k rozhodnutiu číslo: TSK/2017/02375/zdrav.-5 zo dňa 27.apríla 2017 

Predmetom činnosti zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie všeobecnej 
ambulantnej zdravotnej starostlivosti, špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, 
ústavnej zdravotnej starostlivosti: 

AJ Miesto prevádzlmvania: Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava 

l. Všeobecná ambulantná starostlivost': 

• ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast 

2. 
v 

Specializovaná ambulantná zdravotná starostlivost' 

• ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny v úväzku 1,00 LM 

• ambulancia vnútorného lekárstva v úväzku 1,80 LM 

• kardiologická ambulancia v úväzku 1,00 LM 

• reumatologická ambulancia v úväzku 0,50LM 

• gastroenterologicl{á ambulancia v úväzku 1,00 LM 

• angiologicli:á ambulancia v úväzku 0,50 LM 

• ambulancia diabetológie a porcúch 
látkovej premeny a výživy v úväzku 1,00 LM 

• ambulancia ldinicl{ej imunológie a alergológie v úväzku 

• endokrinologicl{á ambulancia v úväzku 

• ambulancia pediatrickej nefrológie v úväzku 
• pneumologicko - ftizeologická ambulancia v úväzku 
• ambulancia pediatrickej neurológie v úväzku 

• pcdiatricli:á ambulancia v úväzku 

• gynekologicko - pôrodnícka ambulancia v úväzku 

• chirurgicli:á ambulancia v úväzku 
• urologická ambulancia v úväzku 

• otorinolaryngologicli:á ambulancia I. (vrátane foniatrie) v úväzku 

• ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v úväzku 

• hematologiclrá a transfúziologicli:á ambulancia v úväzku 

3. Zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 
v špecializačnom odbore: 

• otorinolaryngológia 
• gynekológia a pôrodníctvo 
• chirurgia 
• urológia 
• ortopédia 

0,60LM 
1,00 LM 
0,50LM 
1,00LM 
0,50LM 
0,80LM 
1,00 LM 
1,00 LM 
1,00 LM 
1,00 LM 
1,00 LM 
1,00 LM 



4. Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 

• v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
• v špecializačnom odbore Idiniclrá mikrobiológia 
• v špecializačnom odbore Idiniclrá biochémia 
• v špecializačnom odbore rádiológia 
• v špecializačnom odbore hematológia a transfúziológia 

5. Ústavná zdravotná starostlivost' - lôžkové oddelenia: 

• 40 lôžolr v špecializačnom odbore vnútorné lelrárstvo z toho 4 lôžlm JIS 
• 20 lôžok v špecializačnom odbore pediatria 
• 12 novorodeneckých lôžok 
• 38lôžok v špecializačnom odbore gynelrológia a pôrodníctvo 
• 40 lôžolr v špecializačnom odbore chirurgie z toho 4 lôžka JIS 
• 5 lôžok v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína 
• 15 lôžok v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná 1·ehabi1itácia 
• 25 lôžok dlhodobo chorých 

6. Ústavná pohotovostná služba v špecializačných odboroch: 

• vnútorné lelrárstvo 
• chirurgia 
• pediatria 
• gynelrológia a pôrodníctvo 
• anestéziológia a intenzívna medicína 

7. Centrálna sterilizácia 

8. Centrálny príjem 

9. Oddelenie liečebnej výživy a stravovania 

BI Miesto prevádzkovania: Mýtna 146, 916 Ol Stará Turá 

Špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivost' 

• dermatovene1·ologiclrá ambulancia 
• otorinolaryngologická ambulancia II. 

v úväzku 0,50 LM 
v úväzku 0,80 LM 

Cl Miesto prevádzkovania: 90613 Brezová pod Bradlom, Budovatel'ská l 

Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: 

• v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 



Príloha č. 2 l{ rozhodnutiu číslo: TSK/2017/02375/zdrav.~S zo dňa 27.apríla 2017 

Pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia na záldade tohto povolenia samosprávny 
kraj určuje tieto podmienky: 

l. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečovať ústavnú pohotovostnú službu a ambulantnú 
a výjazdovú LSPP pre deti a dorast na záldade zmluvného vzťahu so zdravotnými 
poisťovňami a v určenom spádovom území. 

2. Držiteľ povolenia uzavrie s poisťovňou zmluvu o poisteni zodpovednosti za škodu 
spôsobenú iným osobám v súvislosti s poskytovanim zdravotnej starostlivosti. Toto 
poistenie musí trvať po celý čas prevádzky zdravotníckeho zariadenia. 

3. Držiteľ umiestniť na viditeľnom mieste ordinačné hodiny schválené a potvrdené 
Trenčianskym samosprávnym krajom; ordinačné hodiny je povinný dodržiavať. 

4. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných 
poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. 

5. Držiteľ povolenia je povinný umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných 
výkonov, ktoré poskytuje poskytovateľ; za prístupné a viditeľné miesto sa považuje 
vyvesenie cenníka vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne 
prfstupných priestoroch zdravotniclceho zariadenia a uverejnenie na webovom sídle 
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ale ho má zriadené. 

6. Držiteľ povolenia je povinný informovať pacienta aj o úhrade za služby súvisiace 
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ako aj o skutočnosti, ktoré osoby sú oslobodené 
od úhrady za služby súvisiace s poskytovanim zdravotnej starostlivosti. Pacientovi vydať 
účtovný doklad o úhrade za služby súvisiace s poskytovanim zdravotnej starostlivosti. 

7. Držiteľ povolenia je povinný oznámiť Trenčianskemu samosprávnemu kraju do 15 dní 
všetky zmeny, ktoré sa dotýkajú údajov obsiahnutých v povoleni. 

Pri nedodržaní podmienok a povinností určených zákonom o poskytovatel'och 
zdravotnej starostlivosti a právnych predpisov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej 
starostlivosti ako i d'alších podmienok uvedených v povolení, Trenčianslcy samosprávny 
kraj bude postupovat' v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku zdravotníctva. 



v , 

TRENCIANSKY SAMOSPRA VNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín 

Trenčín 19. október 2015 

O ZHODNUTIE 

Trenčiansky samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán podľa ust. § 135 ods. l písm. 
a), v súlade s ust. § 7 ods. l písm. b) bodu l zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v konaní 
o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni pre žiadatel'a 
Nemocnica s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava, IČO OO 610 
721, vydáva podl'a ust: § 7 ods. 6 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ust. § 46 a § 4 7 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
rozhodnutie, ktorým: 

povoľuje 

príspevkovej organizácii 

Nemocnica s poliklinikou Myjava 
so sídlom Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava, IČO OO 610 721, 

zastúpenej štatutárnym orgánom - riaditel'om MUDr. Henrichom Gašparíkom, PhD., 
' nar. 

poskytovanie lekárenskej starostlivosti 

vo verejnej lekárni: PRV Á KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ 
Staromyjavská 59 
907 Ol Myjava, 

s oprávnením zásobovať liekmi a zdravotníckymi pomôckami ústavné zdravotnícke 
zariadenie. 

Identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-00610721-A0044 

Činnosť verejnej lekárne začína dňa: Ol. novembra 2015. 

Odborný zástupca, zodpovedný za vykonávanie odborných čhmostí, je Mgr. Miroslava 
Hamerlíková, nar. ,.. - ,.._ ... "...._... ....... .. , ...... .... · · , ........ ,..."...,.. ·- ...... v • .. , 
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Držiteľ povolenia je povinný poskytovať lekárenskú starostlivosť v súlade so zákonom 
č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v platnom znení, súvisiacimi právnymi 
predpismi a v súlade s nasledovnými podmienkami: 

l. Poskytovať lekárenskú starostlivosť podľa zákona č. 3 62/20 ll Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na povolenú činnosť, ako aj v súlade 
s podmienkami určenými v tomto rozhodnutí. 

2. Zabezpečiť vykonávanie lekárenskej pohotovostnej služby v zmysle nariadenia príslušného 
orgánu. 

3. Dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, hygienické, protiepidemické 
a protipožiarne predpisy. 

4. Uzatvoriť ku dňu začatia činnosti zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú 
iným osobám v súvislosti s poskytovaním lekárenskej starostlivosti; poistenie musí trvať po 
celý čas, počas ktorého sa poskytuje lekárenskú starostlivosť. 

5. Viesť predpísanú dokumentáciu, podávať hlásenia podľa platných právnych predpisov 
a plniť úlohy ustanovené pre potreby zdravotníckej informačnej sústavy. 

6. Poskytovať zdravotníckym pracovníkom a zariadeniam potrebné informácie v .súvislosti 
s poskytovaním lekárenskej starostlivosti. 

7. Oznámiť správnemu orgánu bez zbytočného odkladu zmenu údajov podľa§ 8 ods. 1 zákona 
č . 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

8. Požiadať správny orgán o vydanie rozhodnutia vo veciach podľa § 8 ods. 3 zákona 
č. 362/2011 Z. z. o lit?koch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Odôvodnenie 

Príspevková organizácia Nemocnica s poliklinikou Myjava, so sídlom Staromyjavská 59, 
907 O l Myjava, dňa 09 .l O .2015 doručila Trenčianskemu samosprávnemu kraju písomnú žiadosť 
o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni PRV Á 
KOPANIČIARSKA LEKÁREŇ, s miestom výkonu činnosti Staromyjavská 59, 907 Ol 
Myjava a s ustanoveným odborným zástupcom Mgr. Miroslavou Hamerlíkovou. Verejná 
lekáreň bude v súlade s ust. § 20 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych 
pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytovať 
lekárenskú starostlivosť, vrátane individuálnej prípravy liekov, pre verejnosť a zároveň pre 
ústavné zdravotnícke zariadenie. 

Dňa 19.10.2015 žiadateľ správnemu orgánu doložil chýbajúce doklady, konkrétne posudok 
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Trenčín a posudok Štátneho ústavu pre kontrolu 
liečiv . 

Po preskúmaní žiadosti a jej príloh Trenčiansky samosprávny kraj zistil, že žiadateľ splnil 
všetky zákonom stanovené podmienky na vydanie povolenia podľa ustanovení § 3, 4, 5 a 21 
zákona č. 362/20 ll Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Skutkový stav bol zistený na základe predložených dokladov, a to výpisu z listu vlastrúctva, 
preukazujúceho vzťah k priestorom prevádzky, posudku Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv č. 
KL/5637/2015 zo dňa 14.10.2015; posudku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Trenčín č. B/2015/04328-006/H9.6 zo dňa 08.10.2015; stanoviska mesta Myjava zo dňa 

07.10.20 15; výpisu z registra trestov štatutára organizácie, výpisu z registra trestov odborného 
zástupcu; zriaďovacej listiny Ministerstva zdravotníctva SR č. 1970/199l~AIXV-3 zo dňa 
14.06.1991 vrátane Dodatku č. l k zriaďovacej listine zo dňa 02.01.2003 ; dokladu 
o dôveryhodnosti právnickej osoby; licencie na výkon činnosti odborného zástupcu v povolarú 
farmaceut- v špecializačnom odbore lekárenstvo č. 14/1901 06oz zo dňa 19.01.2006 a pracovnej 
zmluvy odborného zástupcu. 

Na základe uvedených skutočností rozhodol správny orgán tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 

Po u č enie: 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a nasl. Zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa ust. 
§ 54 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie 
vydal. Odvolanie treba podať v lehote 15-ich dní odo dňa oznámenia tohto rozhodnutia, 
Trenčianskemu samosprávnemu kraju, K dolnej stanici 7282/20A, 911 O l Trenčín. Odvolacím 
orgánom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Limbová 2, 837 52 Bratislava 37. 

Toto rozhodnutie je, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, podľa ust. § 247 ods. 2 
Občianskeho súdneho poriadku, preskúmateľné súdom. 

Rozhodnutie sa doručuje: 

Mgr. Elena Štef~vá, MPH 
vedúca o9déÍenia 

zdravotníctva a humánnej farmácie 

l. Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom Staromyjavská 59, 907 Ol Myjava 

Rozhodnutie dostanú: 
l . Národné centrum zdravotníckych informácií, Lazaretská 26, 811 09 Bratislava 
2. do spisu 

----------·----·--------··--- -
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