
 
 

 

Osobitné dojednania pre poistenie zodpovednosti žiaka za škodu 
ku Všeobecným poistným podmienkam pre úrazové poistenie (VPP ÚP) 

 
Platné od 01.07.2011 
 

Úvodné ustanovenia 

Pre poistenie zodpovednosti žiaka za škodu, ktoré uzatvára 
Union poisťovňa, a.s. (ďalej len „poisťovateľ“), platia 
ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné  
podmienky  pre  úrazové  poistenie  (ďalej  len „VPP ÚP“), tieto 
Osobitné dojednania a poistná zmluva. 

Článok 1 
Výklad pojmov 

poistený - fyzická osoba (žiak školy), na zodpovednosť ktorého 
sa poistenie zodpovednosti za škodu vzťahuje,  
žiak školy - fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na 
výchovno-vzdelávacom procese  v škole alebo školskom 
zariadení, 
škola    alebo    školské    zariadenie - výchovno-vzdelávacia   
inštitúcia   zriadená   podľa   osobitného predpisu: materská  
škola,  základná  škola,  stredná škola, škola pre deti a žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základná 
umelecká škola,  
škoda  na  zdraví  -  akékoľvek poškodenie telesnej integrity   
osôb,    vrátane   choroby   alebo   invalidity vyplývajúcej z 
tohto poškodenia 
poškodenie veci - zmena stavu veci, ktorú objektívne je 
možné odstrániť opravou alebo rekonštrukciou alebo taká 
zmena stavu veci, ktorú objektívne opravou alebo 
rekonštrukciou nie je  možné odstrániť, avšak  vec je možné 
ďalej používať na pôvodný účel, 
strata veci - stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle 
stratil možnosť vecou hmotne disponovať 
zničenie  veci  -  zmena  stavu  veci, kedy vec nie je možné 
ďalej používať na pôvodný účel a pôvodný účel veci nie je 
možné prinavrátiť. Za zničenú sa považuje aj vec, u ktorej by 
náklady na opravu alebo  rekonštrukciu presiahli technickú 
hodnotu veci v čase bezprostredne pred vznikom škody, 
veci historickej hodnoty - predmety, ktorých hodnota je daná 
tým, že majú vzťah k historickým udalostiam alebo historickým 
osobnostiam, 
veci umeleckej hodnoty - obrazy, iné výtvarné diela, 
dekoračné a úžitkové predmety zo značkového skla, alebo  
porcelánu,  tapisérie,  gobelíny  alebo  iné predmety, ktorých 
hodnota nie je daná len výrobnými nákladmi, ale majú aj 
umeleckú hodnotu, resp. majú charakter unikátu, 
zbierka - predmety toho istého druhu v oblasti prírody, ľudskej  
činnosti,  väčšinou  špecializované  podľa určitých kritérií ako 
typ, spracovanie, téma, časový, miestny a autorský pôvod a 
pod., ktoré sú zámerné a sústavne  sústreďované  a 
uchovávané,    príp. spracovávané. Za  zbierku sa  považujú 
minimálne tri predmety jedného druhu. 
škodová udalosť - náhodná udalosť, následkom ktorej vznikla 
škoda na zdraví, na živote alebo na majetku; náhodnou   
udalosťou   sa   rozumie   udalosť,  o ktorej poistený dôvodne 
predpokladá, že by mohla nastať, ale v čase uzavretia 
poistenia nevie, kedy sa tak stane, prípadne či k nej vôbec 
dôjde; za okamih vzniku škody na zdraví sa považuje v prípade 

úrazu okamih, keď došlo k náhlemu násilnému pôsobeniu 
vonkajšej sily, ktoré poškodilo zdravie, v prípade choroby 
okamih, keď vznik choroby potvrdí lekár; ak v dôsledku úrazu 
alebo choroby nastala smrť, je pre okamih vzniku škody 
rozhodujúci okamih vzniku úrazu alebo choroby, ktoré boli 
príčinou smrti, 

Článok 2 
Predmet poistenia a rozsah poistenia 

1. Predmetom   poistenia   je   právnym   predpisom uložená 
zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú škole, v 
ktorej je žiakom a  tretej osobe počas   výchovno-
vzdelávacieho  procesu   v škole alebo v školskom 
zariadení alebo  počas konania mimoškolských  aktivít,   
lyžiarskych  a plaveckých výcvikov,  školy  v prírode,  
viacdňových  školských výletov   a exkurzií   
uskutočnených  mimo   miesta sídla školy alebo mimo dní 
školského vyučovania (cez víkend, štátne sviatky, 
prázdniny) organizovaných školou alebo školským 
zariadením, pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá. 

2. Poistený  má   právo,   aby  poisťovateľ  za   neho uhradil 
nároky tretej osoby na náhradu škody vzniknutej: 
a) na živote, alebo na zdraví, 
b) poškodením, zničením alebo stratou veci,  
pokiaľ poistený za takúto škodu zodpovedá. 

Článok 3 
Výluky z poistenia 

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť za škodu: 
a) spôsobenú   úmyselne   alebo   prevzatú   nad 

rámec stanovený právnymi predpismi, 
b) v čase, keď žiak bol pod vplyvom alkoholických 

nápojov  alebo  omamných  a psychotropných 
látok, 

c) spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, 
d) nesplnením  povinnosti odvrátiť  bezprostredne 

hroziacu škodu a zabrániť zväčšovaniu už vzniknutej 
škody, 

e) spôsobenú v súvislosti s použitím zbrane,  
f) spôsobenú tzv. sprejerstvom alebo grafiti, 
g) spôsobenú v príčinnej súvislosti s akoukoľvek 

manipuláciou  s nebezpečnými  látkami,  napr. 
horľavými alebo výbušnými materiálmi, jedovatými 
látkami  a pod., 

h) spôsobenú na peniazoch, platobných kartách, 
ceninách, cennostiach, cenných papieroch, 
dokladoch, 

i) spôsobenú na veciach umeleckej, historickej alebo 
zberateľskej hodnoty, 

j) spôsobenú prenosom vírusu HIV a infekčných 
ochorení ľudí, zvierat a rastlín, 

k) za  ktorú  zodpovedá  škola  zanedbaním náležitého 
dohľadu žiaka školy, 

l) spôsobenú akýmkoľvek materiálom pochádzajúcim z 
ľudského tela a akýmkoľvek derivátom  alebo  
biosyntetickým  produktom z ľudského tela. 



2. V poistnej zmluve možno dohodnúť, že poistenie sa 
nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú inými 
rizikami ako sú uvedené v ods. 1 tohto článku. 

Článok 4 
Územná platnosť 

Poistenie sa  vzťahuje na poistné udalosti, ku ktorým došlo 
na území Slovenskej republiky. 

Článok 5 
Poistná udalosť 

Poistnou udalosťou je škodová udalosť, s ktorou je spojený 
vznik povinnosti poisťovateľa plniť a ku ktorej došlo v dobe 
trvania poistenia. 

Článok 6 
Poistná suma 

V  poistnej  zmluve  sa  dohodne  suma,  ktorá  bude hornou 
hranicou poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, 
ktoré vznikli za dobu trvania poistenia, vrátane náhrad, ktoré 
budú splatné až po uplynutí doby trvania poistenia. 

Článok 7 
Spoluúčasť 

1. V  poistnej  zmluve  sa  dohodne suma,  ktorou sa poistený 
bude podieľať na poistnom plnení pri každej poistnej 
udalosti (spoluúčasť). V prípade, ak výška  škody neprevýši 
výšku  spoluúčasti, nie  je poisťovateľ povinný poskytnúť 
poistné plnenie. 

2. Poisťovateľ odpočíta sumu dohodnutej spoluúčasti zo sumy 
poistného plnenia, ktorú má vyplatiť poškodenému. 

Článok 8 
Poistné plnenie 

Poistné plnenie nesmie prekročiť poistnú sumu dohodnutú v 
poistnej zmluve. 

Článok 9 
Povinnosti poisteného a poistníka 

1. Poistník a poistený sú povinní: 
a) vynakladať všetko úsilie a využívať všetky 

prostriedky a možnosti na predchádzanie škodám,  
najmä  nesmie  porušovať povinnosti ustanovené 
zákonom alebo poistnou zmluvou v záujme 
predchádzania alebo zmenšenia nebezpečenstva   
vzniku   škody,   ani   nesmie trpieť porušovanie 
týchto povinností zo strany tretích   osôb;   ak   sa   
dozvie   o akomkoľvek nebezpečenstve, ktoré by 
mohlo mať vplyv na vznik škodovej udalosti, je 
povinný ho odstrániť alebo urobiť také preventívne 
opatrenia, aké je možné od neho rozumne 
požadovať, 

b) bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
poisťovateľovi vznik poistnej udalosti, dať pravdivé 
vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov a 
predložiť doklady, ktoré si poisťovateľ vyžiada, 

c) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným 
orgánom polície poistnú udalosť, ktorá vznikla za   
okolností   vzbudzujúcich   podozrenie   z trestného 
činu alebo pokusu oň, 

2. Uvedené  povinnosti  môže  za  poisteného splniť jeho 
zákonný zástupca. 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

1. Od ustanovení čl. 2,  3,  4,  5,  6,  7, 8 a 9 týchto 
Osobitných dojednaní sa možno v poistnej zmluve 
odchýliť. 

2. Tieto Osobitné dojednania  sú účinné od 01.07.2011 a sú 
súčasťou poistnej zmluvy. 

 
 

 


