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      ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
pre poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky neštátnych zdravotníckych 

zariadení - 2006 
 
Na poistenie zodpovednosti za škodu  prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia (ďalej len „poistený“) sa vzťahujú príslušné právne predpisy, Všeobecné poistné 
podmienky pre zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom profesie – 
2006 (ďalej len „VPPZ-P“) a tieto zmluvné dojednania. 
 

Článok 1 
Predmet poistenia 

(1) Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu poisteného ako prevádzkovateľa 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho v zmysle príslušných právnych 
predpisov na základe povolenia príslušného orgánu zdravotnú starostlivosť. 
(2) Zdravotnou starostlivosťou sa rozumie poskytovanie poradenskej, ošetrovateľskej, 
diagnostickej, preventívnej, rehabilitačnej, kúpeľnej, ambulantnej a lekárenskej starostlivosti 
v neštátnych zdravotníckych zariadeniach (ďalej len „poistená činnosť“). 
(3) Ak sa poistenie dojednáva pre právnickú osobu, poistenie sa vzťahuje na právnickú 
osobu spôsobilú vykonávať odborné činnosti, ak má zodpovedného zástupcu, 
zamestnaného v pracovnoprávnom pomere. 
 

Článok 2 
Rozsah poistenia 

(1) Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby za neho poistiteľ nahradil 
škodu vzniknutú tretej osobe na živote, zdraví alebo na veci: 

a)  v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom 
zariadení, 

b) pokiaľ bola spôsobená iba v súvislosti s prevádzkou neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia, ktoré slúži výlučne na výkon poistenej činnosti, 

pokiaľ je prevádzkovateľom poistený a pokiaľ za túto škodu zodpovedá v dôsledku svojho 
konania alebo vzťahu z doby trvania poistenia, 
(2) Poistenie sa vzťahuje aj na škodu spôsobenú tretej osobe v súvislosti s vykonávaním 
poistenej činnosti osobami, ktoré oprávnene konali v mene poisteného ako jeho zamestnanci 
(lekársky personál, stredný zdravotnícky personál, pomocný zdravotnícky personál) za 
podmienky, že všetci boli menovite uvedení so svojim odborným zameraním a kvalifikáciou 
v poistnej zmluve a za všetkých bolo platené poistné. 
 

Článok 3 
Poistná udalosť 

(1) Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť vzniknutú škodu, spôsobenú 
v priamej súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa platných právnych 
predpisov, za ktorú poistený zodpovedá podľa občianskoprávnych predpisov, a sú splnené 
všetky podmienky uvedené vo VPPZ-P, týchto zmluvných dojednaniach a poistnej zmluve 
pre vznik poistnej udalosti a povinnosti poistiteľa plniť. 
(2) Vyšetrovanie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti poistiteľa plniť je skončené, len čo 
sa s poškodeným dohodla výška náhrady škody alebo len čo poistiteľ dostal právoplatné 
rozhodnutie o výške náhrady škody, ktorá by mala byť dôvodom na poskytnutie poistného 
plnenia poškodenému. 
(3) V prípade pochybností určenia dátumu vzniku škody na živote a zdraví, sa takáto škoda 
považuje za vzniknutú v čase prvého overeného lekárskeho nálezu poškodeného, 
vypracovaného touto zmluvou nepoisteným lekárom. 
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Článok 4 
Povinnosti poisteného 

Okrem povinností uvedených vo VPPZ-P je poistený tiež povinný: 
a) predložiť pri dojednávaní poistenia rozhodnutie o zriadení neštátneho zdravotníckeho 

zariadenia vydané príslušným orgánom, 
b) bez zbytočného odkladu oznámiť poistiteľovi pozastavenie výkonu činnosti 

neštátneho zdravotníckeho zariadenia alebo zrušenie neštátneho zdravotníckeho 
zariadenia, 

c) ak došlo ku škode, je poistený povinný spísať s poškodeným zápisnicu o škode 
najneskôr do 15 dní odkedy sa o škode dozvedel, rovnopis zápisnice predloží 
poistený poistiteľovi pri nahlásení škody, 

d) poskytnúť poisťovateľovi menný zoznam všetkých pracovníkov, ktorých zamestnáva 
s uvedením ich odborností a kvalifikácie a po každej zmene ho ihneď aktualizovať; 
tento zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy (ďalej len „zoznam 
zamestnancov“), pričom každá aktualizácia zoznamu zamestnancov je účinná 
momentom jej doručenia poistiteľovi a poistením nie je krytá zodpovednosť 
poisteného spôsobená konaním jeho zamestnanca v mene poisteného, ak sa tento 
zamestnanec v zozname zamestnancov v čase takéhoto konania nenachádzal, resp. 
aktualizácia zoznamu zamestnancov obsahujúca meno zamestnanca nebola účinná, 

e) v prípade poistnej udalosti požiadať poškodeného pacienta, resp. iné dotknuté 
subjekty, aby ho zbavil povinnosti mlčanlivosti. 

 
Článok 5 

Výluky z poistenia 
(1) Poistenie sa okrem výluk uvedených v čl. 5 VPPZ-P ďalej nevzťahuje ani na 
zodpovednosť škodu vzniknutú alebo spôsobenú: 

a) neoprávneným zásahom do práva fyzickej osoby na ochranu osobnosti, 
b) pri overovaní nových poznatkov na živom človeku použitím metód, ktoré doposiaľ nie 

sú overené v klinickej praxi; rovnako sú z poistenia vylúčené škody spôsobené 
použitím prístrojov, ktoré nie sú všeobecne uznávané lekárskou vedou, 

c) prenosom víru HIV (Human Immunodeficiency Virus),  
d) kozmetickým alebo chirurgickým zákrokom, ktorý bol vykonaný výlučne z estetických 

dôvodov, 
e) žiarením všetkého druhu, pokiaľ ku škode nedošlo v dôsledku neočakávanej poruchy 

ochranného zariadenia, s výnimkou škody na zdraví vzniknutej pacientovi v dôsledku 
jeho vyšetrenia rádioaktívnymi látkami, 

f) používaním prípravkov na redukciu váhy, 
g) silikónovými implantátmi, 
h) prípravou krvných produktov alebo prevádzkovaním krvnej banky a s tým súvisiace 

alebo následné škody, 
i) umelým prerušením tehotenstva, sterilizáciou, umelým oplodnením, potratom alebo 

užívaním antikoncepcie, 
j) odborným zákrokom, ktorý bol vykonaný odborne nespôsobilou osobou, 
k) v súvislosti s poskytovaním služieb alebo vykonávaním činností, ktoré priamo 

nesúvisia s poistenou činnosťou, alebo vykonaním činností, ktoré nie sú v súvislosti 
s daným prípadom obvyklé, 

l) z poskytovania zdravotníckej starostlivosti v nemocničnom alebo inom zdravotníckom 
zariadení mimo vlastnej praxe, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 

(2) Poistenie sa nevzťahuje na škodu prejavujúcu sa genetickými zmenami organizmu, ani 
na škodu vzniknutú v súvislosti s lekárskym a biologickým výskumom. 
(3) Poistenie sa nevzťahuje na nároky na náhradu iných majetkových škôd, ktoré nie sú 
škodami na živote, zdraví alebo na veci, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. 
(4) Poistenie sa nevzťahuje na škody spôsobené činnosťou poisteného, prekračujúcou 
kvalifikáciu, ktorá mu bola uznaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
(5) Poistenie sa tiež nevzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú:                                                                        

a) na veciach, ktoré poistený používa, 
b) škodovou udalosťou, ktorá nastala mimo územia SR, s výnimkou škody na zdraví 

spôsobenej pri poskytovaní prvej pomoci v zahraničí. 
(6) Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté mimo územia Slovenskej republiky. 
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(7) Poistiteľ nenahradí škodu spôsobenú zamestnancom poisteného, ktorý nebol uvedený 
v platnom zozname zamestnancov podľa čl. 4 písm. d) týchto zmluvných dojednaní 
a poistením nie je krytá zodpovednosť poisteného spôsobená konaním jeho zamestnanca 
v mene poisteného, ak sa tento zamestnanec v zozname zamestnancov v čase takéhoto 
konania nenachádzal, resp. aktualizácia zoznamu zamestnancov obsahujúca meno 
zamestnanca nebola účinná. 
(8) V poistnej zmluve je možné dohodnúť aj iné špecifické výluky. 
 

Článok 6 
Plnenie poisťovateľa 

(1) V prípade poistnej udalosti poistiteľ poskytne poistné plnenie za jednu a zároveň všetky 
poistné udalosti v jednom poistnom období maximálne do výšky poistnej sumy dojednanej 
v poistnej zmluve, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. 
(2) Ak sú v poistnej zmluve dojednané limity plnenia, dojednávajú sa tieto limity na jednu 
a zároveň všetky poistné udalosti v jednom poistnom období vrámci dojednanej poistnej 
sumy. 

Článok 7 
Spoluúčasť 

(1) Poistený sa podieľa na plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 20% z poistného 
plnenia, najmenej však 66 € a najviac 330 €, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak. 

 
Článok 8 

Zánik poistenia 
(1) Okrem dôvodov uvedených v príslušných právnych predpisoch a VPPZ-P poistenie podľa 
týchto zmluvných dojednaní zaniká tiež:  

a) smrťou poisteného,  
b) rozhodnutím príslušného orgánu o zrušení neštátneho zdravotníckeho zariadenia, 
c) rozhodnutím príslušného orgánu o pozastavení výkonu činnosti neštátneho 

zdravotníckeho zariadenia. 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

(1) Nároky vyplývajúce z týchto zmluvných dojednaní nesmie poistený bez súhlasu poistiteľa 
postúpiť tretej osobe. 
(2) V prípadoch, ktoré sú odchylne upravené od VPPZ-P, majú prednosť tieto zmluvné 
dojednania. 
(3) Všetky ustanovenia týchto zmluvných dojednaní môžu byť upravené, doplnené alebo 
pozmenené poistnou zmluvou. 
 
 
 
 
Podhájska 28.01.2021 
    miesto a dátum 
 
 
 
 
.......................................     ......................................... 
          Poistiteľ            Poistník/ Poistený 
 
 


