
SLOVNÍK POJMOV 

Chápeme, že jazyk poisťovní nie je jednoduchý na čítanie. Aj keď požívame slová v ich obvyklom 

význame, pre jednoduchšiu orientáciu sme pre vás pripravili tento slovník pojmov. V ňom vám 

vysvetlíme význam jednotlivých pojmov.     

 
AERODYNAMICKÝ TRESK 
Tlaková vlna spôsobená letom lietadla, ktoré prekročilo rýchlosť zvuku. 
 
ATMOSFERICKÉ ZRÁŽKY 
Zrážky tvoriace sa v atmosfére a padajúce na zemský povrch, ktoré do miesta poistenia vnikli cez 
netesnosti v nepoškodených a uzavretých stavebných súčastiach (napr. strecha, obvodové steny, okná, 
dvere) pred ich dopadom na zemský povrch. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom atmosférické 
zrážky sa nevzťahuje na: 
 škody spôsobené záplavou, povodňou, víchricou, krupobitím a vodou unikajúcou z vodovodných 

zariadení, 
 škody spôsobené premočením, rozmočením alebo nasiaknutím vodou, ktorej zdrojom neboli 

atmosférické zrážky, 
 vniknutím zrážok do stavby cez neuzavreté okná, dvere alebo iné stavebné súčasti, 
 škody vzniknuté v dôsledku vykonávania stavebných, montážnych alebo udržiavacích prác na 

hlavných alebo vedľajších stavbách, ak stavebné, montážne alebo udržiavacie práce mali vplyv na 
vznik škody alebo na zväčšenie rozsahu následkov škody.  

 
BLÍZKA OSOBA 

Blízka osoba je váš príbuzný v priamom rade, váš súrodenec, váš manžel/manželka, rodičia vášho 
manžela/manželky. 
 Blízkou osobou je pre nás aj váš druh/družka a deti druha/družky.  
 
BUDOVA 
Priestorovo sústredená zastrešená pozemná stavba vrátane podzemných priestorov, ktorá je 
stavebnotechnicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí; nemusí mať steny, ale musí mať 
strechu.  
 
BÚRLIVÝ VIETOR 
Prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste vzniku škody rýchlosť minimálne 60 km/h (resp. 16,7 m/s). 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom búrlivý vietor 
sa nevzťahuje na: 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do hlavnej alebo vedľajšej stavby, 

ak k nemu došlo inak ako v dôsledku poškodenia stavebných súčastí víchricou, krupobitím alebo 
búrlivým vetrom,  

 škody na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo v 
otvorených stavbách, okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (napr. veľkosť, hmotnosť) 
obvykle na takýchto miestach skladujú (napr. stavebný materiál, stavebné mechanizmy), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, 

 škody vzniknuté v dôsledku vykonávania stavebných, montážnych alebo udržiavacích prác na 
hlavných alebo vedľajších stavbách, ak stavebné, montážne alebo udržiavacie práce mali vplyv na 
vznik škody alebo na zväčšenie rozsahu následkov škody.   

 
 
 
 



CESTNÉ VOZIDLO 
Motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na prevádzku v cestnej premávke, 
určené na prepravu osôb, zvierat alebo tovaru v zmysle platného zákona upravujúceho  prevádzku 
vozidiel v cestnej premávke. 
 
CUDZIA OSOBA 
Iná osoba (nie poistený ani poistník), ktorá vám nie je  blízkou osobou ani nekoná z vášho podnetu ani 

s vašim vedomím. 

ČAKACIA DOBA 
Doba, počas ktorej nevzniká nárok na poistné plnenie a ktorá začína plynúť odo dňa uzavretia poistenia. 
Nárok na poistné plnenie vzniká najskôr pri poistnej udalosti, ktorá nastane po uplynutí čakacej doby 
v dobe trvania poistenia.  
 
ČASOVÁ HODNOTA HNUTEĽNÝCH VECÍ 
Nová cena znížená o sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia poistenej 
veci. 
 
DOKONČENÁ STAVBA 
Stavba, na ktorej boli dokončené všetky stavebné a montážne práce alebo udržiavacie práce, na ktoré 
je vydané platné stavebné povolenie, alebo ktoré boli uvedené v ohlásení stavebnému úradu a proti 
uskutočneniu ktorých stavebný úrad nemal námietky; ak sa pre takúto stavbu alebo udržiavacie práce 
vyžaduje kolaudácia a stavebný úrad od kolaudácie neupustil, musí byť zároveň vydané platné 
kolaudačné rozhodnutie pre celú túto stavbu alebo udržiavacie práce. 
 
DYM UNIKAJÚCI ZO ZARIADENÍ 
Rozptýlené pevné čiastočky vo vzduchu ako výsledok nedokonalého spaľovania náhle uniknuté zo 
zariadenia na vykurovanie, sušenie, spaľovanie alebo varenie nachádzajúceho sa v mieste poistenia, v 
dôsledku ich poškodenia, nesprávnej obsluhy alebo poruchy. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom dym 
unikajúci zo zariadení sa nevzťahuje na: 
 škody spôsobené dlhodobým pôsobením dymu. 
 
ESTETICKÉ POŠKODENIE 
Akékoľvek vizuálne poškodenie poistenej veci (napr. sprejerstvom, oblepením plagátmi, poškriabaním), 
pričom funkčné vlastnosti poistenej veci okrem estetickej funkcie ostávajú zachované. 
 
HLAVNÁ STAVBA 
Stavba so súpisným číslo, ktorá: 
 nie je drobnou stavbou alebo 
 je drobnou stavbou, ale nespĺňa niektorú z podmienok pre vedľajšiu stavbu. 
 
HNUTEĽNÉ VECI 
Hmotné veci, ktoré nie sú stavbou alebo pozemkom. 
 
IMPLÓZIA 
Vyrovnanie podtlaku v zariadení s okolitým atmosférickým tlakom prípadne tlakov medzi prúdiacim 
a neprúdiacim plynom v zariadení. 
 
KOĽAJOVÉ VOZIDLO 
Železničné vozidlo, električka a vozidlo špeciálnych dráh v zmysle platného zákona o dráhach. 
 
KRÁDEŽ VLÁMANÍM 
Prisvojenie si poistenej veci páchateľom tak, že sa jej zmocnil niektorým z nasledujúcich spôsobov: 



 do miesta poistenia sa dostal tak, že ho otvorila nástrojmi, ktoré nie sú určené k jeho riadnemu 
otváraniu, 

 v mieste poistenia sa skryl a po jeho uzamknutí sa poistenej veci zmocnil, 
 miesto poistenia otvoril originálnym kľúčom alebo legálne zhotoveným duplikátom, ktorého sa 

zmocnil krádežou vlámaním alebo lúpežou, 
 do schránky, ktorej obsah je poistený, sa dostal alebo ju otvoril nástrojmi, ktoré nie sú určené k jej 

riadnemu otváraniu, 
 poistené stavebné súčasti alebo príslušenstvo stavby oddelil od stavby deštruktívnym spôsobom 

alebo ich oddelil od stavby nedeštruktívnym spôsobom pomocou nástrojov, 
 vniknutím na oplotený pozemok so zamknutou vstupnou bránou, ktorý je miestom poistenia. 
Za krádež vlámaním sa považujú aj: 
 poškodenie alebo zničenie poistenej veci úmyselným konaním cudzej osoby v súvislosti s krádežou 

vlámaním v mieste poistenia vrátane pokusu o vykonanie krádeže vlámaním, 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom krádež 
vlámaním sa nevzťahuje na: 
 škody, ktoré neboli oznámené polícii, 
 škody spôsobené krádežou bez preukázateľného prekonania prekážky, ktorá zabezpečuje poistenú 

vec pre krádežou vlámaním, 
 škody spôsobené krádežou vlámaním, ak k prekonaniu prekážky, ktorá zabezpečuje poistenú vec 

pred krádežou vlámaním, došlo nezisteným spôsobom 
 odcudzenie nenamontovaných vonkajších okien a dverí poistenej rozostavanej hlavnej stavby alebo 

rozostavanej vedľajšej stavby. 
 
KRUPOBITIE 
Jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, hmotnosti a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú 
na poistenú vec a tým dochádza k jej poškodeniu alebo zničeniu. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom krupobitie sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do hlavnej alebo vedľajšej stavby, 

ak k nemu došlo inak ako v dôsledku poškodenia stavebných súčastí krupobitím,  
 škody na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo v 

otvorených stavbách, okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (napr. veľkosť, hmotnosť) 
obvykle na takýchto miestach skladujú (napr. stavebný materiál, stavebné mechanizmy), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, 

 škody vzniknuté v dôsledku vykonávania stavebných, montážnych alebo udržiavacích prác na 
hlavných alebo vedľajších stavbách, ak stavebné, montážne alebo udržiavacie práce mali vplyv na 
vznik škody alebo na zväčšenie rozsahu následkov škody.   

 
LAVÍNA 
Jav, keď sa masa snehu alebo ľadu na svahoch náhle uvedie do pohybu a rúti sa do údolia. 
Za lavínu sa považujú aj: 
 vzduchová tlaková vlna, 
 náraz predmetu spôsobený lavínou do poistenej veci,  
ak boli spôsobené lavínou, a to aj v prípade, ak k lavíne došlo mimo miesta vzniku škody.  
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom lavína sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené regulovaným odstrelom lavín. 
 
LIETADLO 
Pilotované zariadenie schopné pohybu v atmosfére v dôsledku iných reakcií vzduchu, ako sú reakcie 
vzduchu voči zemskému povrchu 
 



LÚPEŽ 
Zmocnenie sa poistenej veci treťou osobou tak, že táto osoba použila proti poistenému alebo jeho 
zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným násilie alebo hrozbu bezprostredného násilia.  
Za lúpež sa považujú aj poškodenie alebo zničenie poistenej veci úmyselným konaním treťou osobou  v 
súvislosti s lúpežou v mieste poistenia vrátane pokusu o vykonanie lúpeže. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom lúpež sa 
nevzťahuje na: 
 škody, ktoré neboli oznámené polícii. 
 
MRÁZ NA MERAČOCH  
Zamrznutie vody v zariadení na meranie prietoku vody (vodomer) poistenej stavby, za ktoré znáša riziko 
poškodenia poistený.  
 
NÁKLADY NA UNIKNUTÉ MÉDIUM  
Náklady na: 
 vodu, plyn a vodnú paru uniknuté z privádzajúceho potrubia, ktoré sú dodávané poistenému 

distribučnými spoločnosťami v zmysle platného zákona o regulácii v sieťových odvetviach, 
 chladiace médium uniknuté z pevne zabudovaných klimatizačných zariadení, 
 hasiace médium uniknuté z pevne zabudovaných hasiacich zariadení, 
 ak k úniku došlo v priamej súvislosti s poistnou udalosťou na poistených stavbách. 

 
NÁRAZ LIETADLA  
Náraz alebo zrútenie lietadla, jeho časti alebo jeho nákladu.  
Za náraz alebo zrútenie lietadla sa považujú aj: 
 prípady, keď lietadlo odštartovalo s posádkou, ale v dôsledku udalosti, ktorá predchádzala nárazu 

alebo zrúteniu, posádka lietadlo opustila, 
 náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený nárazom alebo zrútením lietadla, a to aj v 

prípade, ak k nárazu alebo zrúteniu lietadla došlo mimo miesta vzniku škody. 
 
NÁRAZ VOZIDLA  
Náraz cestného vozidla, zvláštneho vozidla, vozidla špeciálnych zložiek, koľajového vozidla, mobilného 
stroja s vlastným zdrojom pohonu konštrukčne a svojím vybavením určeného len na vykonávanie 
určitých pracovných činností a neseného stroja určeného len na vykonávanie určitých pracovných 
činností, ktorý je namontovaný na vozidlo, a to bez ohľadu na to, či je stroj navrhnutý a vyrobený na 
prevádzku v cestnej premávke, do poistenej veci. 
Za náraz vozidla sa považujú aj: 
 náraz nákladu vozidla, 
 vymrštenie predmetu z vozidla, ktoré bolo zapríčinené nárazom vozidla. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom náraz vozidla 
sa nevzťahuje na: 
 škody spôsobené vozidlami prevádzkovanými poistníkom, poisteným alebo im blízkymi osobami, 
 škody na vozidlách samotných a na ich náklade. 
 
NEDOKONČENÁ STAVBA  
Stavba, na ktorej neboli dokončené všetky stavebné a montážne práce, na ktoré je vydané platné 
stavebné povolenie, alebo ktoré boli uvedené v ohlásení stavebnému úradu a proti uskutočneniu 
ktorých stavebný úrad nemal námietky. 
 
NEOPRÁVNENÝ ODBER ELEKTRICKEJ ENERGIE Z ODBERNÉHO MIESTA 
Situácia, kedy poistenému preukázateľne vznikla škoda z dôvodu neoprávneného odberu elektrickej 
energie treťou osobou a dodávateľ elektrickej energie tieto náklady písomne uplatní u poisteného. 
Poistenie pre prípad neoprávnenému odberu elektrickej energie  z odberného miesta sa nevzťahuje na:   
 škody, ktoré neboli oznámené polícii, 



 náklady za odber elektrickej energie za dobu, v ktorej nemá poistený uzatvorenú riadnu zmluvu 
s dodávateľom elektrickej energie alebo za odber riadne neplatí, 

 náklady za odber elektrickej energie za dobu, v ktorej je poškodené meracia zariadenie (hodiny) 
alebo plomba v prospech poisteného,  

 náklady vzniknuté z dôvodu porušenia platných právnych predpisov. 
 
NEPREDVÍDATEĽNÝ VÝPADOK ELEKTRICKEJ ENERGIE  
Skazenie potravín nachádzajúceho sa v chladničkách a mrazničkách, ku ktorému dôjde   v dôsledku 
nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti.  
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným rizikom nepredvídateľný 
výpadok elektrickej energie sa nevzťahuje na:  
 skazenie  potravín, ktoré vzniklo v súvislosti s prerušením alebo pozastavením dodávky elektrickej 

energia v dôsledku nedoplatku. 
 
OBÝVANÝ NEBYTOVÝ PRIESTOR  
Apartmán, štúdio, loft, mezonet a pod. Obytná miestnosť alebo súbor obytných miestností s 
príslušenstvom usporiadaný do funkčného celku s vlastným uzavretím, využívaný na účel bývania. 
 
ODCUDZENIE  
Krádež vlámaním a lúpež. 
 
PÁD PREDMETOV  
Pohyb predmetu, ktorý má znaky voľného pádu spôsobeného zemskou gravitáciou, a zároveň tento 
predmet nie je súčasťou poškodenej veci. 
Za pád predmetov sa považuje aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený pádom 
predmetov, a to aj v prípade, ak k pádu predmetov došlo mimo miesta vzniku škody. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom pád 
predmetov sa nevzťahuje na: 
 pád predmetov spôsobený akoukoľvek ľudskou činnosťou, 
 akékoľvek škody, ak je padnutý predmet súčasťou poškodenej veci, 
 akékoľvek škody spôsobené pádmi predmetov vo vlastníctve alebo užívaní poistených. 
 
PLOT 
Stavba, ktorá má obmedziť pohyb cez nejakú hranicu a slúži na ochranu miesta poistenia.  
Za plot sa nepovažuje živý plot alebo dekoratívny plot (napr.  hustá rada krov rastúcich tesne vedľa seba 
alebo plot tvorený popínavými rastlinami). 
 
PODPÄTIE  
Náhly pokles napätia v sieti pod stanovenú hodnotu. 
 
POJAZDNÝ PRACOVNÝ STROJ  
Stroj, ktorý okrem premávky na pozemných komunikáciách je konštrukčne a svojim vybavením určený 
aj na vykonávanie pracovných činností. Pohybuje sa buď vlastnou motorickou silou (samohybný stroj), 
alebo je ťahaný, vlečený, nesený bez vlastného zdroja pohonu. Za pojazdný stroj sa považuje aj pracovný 
stroj schválený na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. 
 
POŠKODENIE VECI  
Zmena stavu poistenej veci, ktorú je objektívne možné odstrániť opravou alebo taká zmena stavu 
poistenej veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, napriek tomu však je vec použiteľná na 
pôvodný účel, na ktorý bola určená. 
 
 
 
 

https://cs.wiktionary.org/wiki/kter%C3%BD
https://cs.wiktionary.org/wiki/pohyb
https://cs.wiktionary.org/wiki/hranice


POVODEŇ  
Voda, ktorá sa vyliala z brehov povrchového vodstva. Pri ohradzovanom vodnom toku sa za breh 
vodného toku považuje teleso hrádze. 
Za povodeň sa považujú aj: 
 zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku povodne, 
 spätné vystúpenie vody v súvislosti s povodňou, ak bolo spôsobené povodňou, a to aj v prípade, ak k 

povodni došlo mimo miesta vzniku škody, 
 náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený priplavením predmetu k poistenej veci 

povodňou. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom povodeň sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené regulovaným vypúšťaním vôd z vodných tokov a nádrží, 
 škody spôsobené zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou, 
 škody spôsobené spätným vystúpením vody, ktoré nebolo spôsobené povodňou, 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do stavby, ak k nemu došlo inak 

ako vplyvom poškodenia stavebných súčastí povodňou, 
 škody spôsobené vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, 
 škody spôsobené vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, 
 akékoľvek škody, ak v mieste poistenia došlo k povodni viac ako jedenkrát v posledných desiatich 

rokoch pred dátumom vzniku škodovej udalosti, 
 škody, ak už v čase uzatvorenia poistenia bola v mieste poistenia vyhlásená povodňová aktivita, 
 škody vzniknuté v priebehu čakacej doby. 
 

POŽIAR  
Oheň v podobe viditeľného plameňa, ktorý sprevádza horenie, a zároveň: 
 vznikol na mieste určenom na založenie ohňa, ale toto miesto nekontrolovane opustil a šíril sa 

vlastnou živelnou silou, alebo 
 vznikol mimo miesta určeného na založenie ohňa, alebo 
 bol založený a/alebo rozšírený úmyselným konaním tretej osoby. 
Za požiar sa považujú aj: 
 sprievodné javy požiaru v podobe tepla a splodín horenia vznikajúcich pri požiari a pôsobenie hasiacej 

látky použitej pri hasení požiaru,  
 náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený požiarom,  
a to aj v prípade, ak k požiaru došlo mimo miesta vzniku škody. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom požiar sa 
nevzťahuje na škody spôsobené: 
 tlením, 
 obhorením, ktoré nebolo spôsobené požiarom, 
 vystavením veci úžitkovému ohňu a teplu, 
 skratom, ak sa plameň, ktorý vznikol skratom, ďalej nerozšíril,  
 prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických zariadeniach. 
 
PREPÄTIE  
Zvýšenie napätia v elektrickej sieti.  
 
PRIMERANÉ NÁKLADY NA OPRAVU POISTENEJ VECI  
Cena opravy veci alebo jej časti, ktorá je v dobe poistnej udalosti v mieste poistenia obvyklá. 
 
PRÍSLUŠENSTVO STAVBY  
Veci, ktoré sú určené na to, aby sa so stavbou trvale užívali, a sú k vonkajšej alebo vnútornej strane 
stavby pripevnené tak, že ich nie je možné oddeliť od stavby bez použitia náradia nedeštruktívnym 
spôsobom. 



 
REKONŠTRUKCIA  
Proces, v rámci ktorého sa na budove alebo vedľajšej stavbe vykonáva zmena stavby alebo udržiavacie 
práce na stavbe v zmysle aktuálne platnej legislatívy:  
 nadstavba (zvýšenie budovy alebo vedľajšej stavby),  
 prístavba (pôdorysné rozšírenie budovy alebo vedľajšej stavby) navzájom prevádzkovo prepojená s 

budovou alebo vedľajšou stavbou,  
 stavebné úpravy (prestavba, výstavba, podstatná zmena vnútorného zariadenia alebo vzhľadu), pri 

ktorých sa zachováva pôdorysné a výškové ohraničenie budovy alebo vedľajšej stavby,  
pričom zmeny alebo udržiavacie práce na stavbe sa môžu uskutočňovať len na základe stavebného 
povolenia alebo ohlásenia stavebnému úradu.  
 
REKREAČNÁ BUDOVA  
Budova určená na individuálnu rekreáciu poisteného umiestnená v chatovej osade, alebo v rekreačnej 
zóne mesta, alebo v záhradkárskej osade. 
 
RODINNÝ DOM  
Budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, 
ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.  
 
ROZBITIE SANITÁRNEHO ZARIADENIA  
Akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie sanitárneho zariadenia.  
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom rozbitie 
sanitárneho zariadenia sa nevzťahuje na: 
 škody na sanitárnych zariadeniach, ktoré majú umelecko-remeselnú a/alebo historickú hodnotu,  
 škody vzniknuté pri osadení sanitárneho zariadenia, pri príprave na osadenie alebo v čase jeho 

demontáže, 
 škody na batériách, vrátane odtokových uzáverov, splachovacích zariadení, akýchkoľvek trubičkách 

a armatúrach slúžiacich k napojeniu na vodovodný rozvod alebo na odpad. 
 

ROZBITIE SKLA  

V poistení domácnosti akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie sklenených nižšie uvedených vecí 
domácnosti.  
 sklenených častiach dvier nábytku,  
 zrkadlách pevne priskrutkovaných alebo iným spôsobom pripevnených na stene,  
 pevne vsadených sklenených častiach kuchynských elektrospotrebičov,  
 akvária s objemom 50l a viac. 
V poistení nehnuteľnosti akékoľvek náhodné poškodenie alebo zničenie sklenených stavebných súčastí.  
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom rozbite skla 
sa nevzťahuje na: 
 škody na sklenených veciach, ktoré majú umelecko-remeselnú a/alebo historickú hodnotu, ak nie je 

v poistnej zmluve dohodnuté inak,  
 škody na optických prístrojoch alebo na optických častiach prístrojov a zariadení, 
 škody vzniknuté pri osadení skla, pri príprave na osadenie alebo v čase jeho demontáže, 
 škody spôsobené vystavením skla sálavému teplu alebo priamemu ohňu. 
 
ROZOSTAVANÁ STAVBA / STAVBA V REKONŠTRUKCII 
Je: 
 nedokončená stavba alebo stavba, na ktorej boli dokončené všetky stavebné a montážne práce, 
 dokončená stavba, na ktorej sa vykonávajú zmeny (prístavba, nadstavba, stavebné úpravy) alebo 

udržiavacie práce. 



Za rozostavanú stavbu, resp. stavbu v rekonštrukcii tiež považujeme dokončenú stavbu, na ktorú nebolo 
ešte vydané kolaudačné rozhodnutie z dôvodu prebiehajúcich revízií (voda, elektrina, plyn a pod.) alebo 
z dôvodu odstraňovania revíziami zistených nedostatkov. 
 
SANITÁRNÉ ZARIADENIE 
Vybavenie kúpeľní a WC ako sú umývadlá, záchodové misy, pisoáre, bidety, vane, sprchovacie kúty 
a sprchovacie zásteny.   
 
SKLENENÉ STAVEBNÉ SÚČASTI 
Stavebné súčasti z akéhokoľvek skla vrátane fólii a rámu: 
 osadené vo vonkajších stavebných otvoroch (napr. okná, dvere, lodžie) vrátane nalepených  

detektorov elektrických zabezpečovacích systémov alebo požiarnej signalizácie, nalepených fólií, 
poleptania skla alebo pomaľovania skla, 

 osadené a pevne spojené so stavbou v interiéri stavby (napr. dvere, priečky, steny). 
 
SPÄTNÉ VYSTÚPENIE VODY 
Akékoľvek  spätné vystúpenie vody z vodovodného a kanalizačného systému. Za spätné vystúpenie vody 
sa považuje aj nahromadenie vody na/v stavbe, ku ktorému došlo z dôvodu nedostatočného odvodu 
vody zvodmi odvádzajúcimi vodu. 
 
SPREJERSTVO 
Poškodenie hlavnej alebo vedľajšej stavby  postriekaním, pomaľovaním, popísaním farbou alebo inou 
látkou, ktoré spôsobí iná osoba ako poistník, poistený alebo spôsobí iná ako blízka osoba poistníka alebo 
poisteného.  
 
STAVBA 
Stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená 
so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu, vrátane stavebných súčastí a príslušenstva 
stavby.  
Za stavbu sa považujú aj prípojky inžinierskych sietí vo vlastníctve poisteného, ktoré sa nachádzajú na:   
 pozemku poisteného, 
 priľahlých pozemkoch, ktoré poistený nevlastní, ale len do vzdialenosti max. 100 m. 
Priľahlé parcely k určitej parcele sú také parcely, ktoré s ňou majú aspoň jednu hranicu spoločnú (t. j. 
nachádzajú sa bezprostredne vedľa nej). 
Pevným spojením so zemou sa rozumie:  
 spojenie pevným základom, 
 upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, 
 ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, 
 pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, 
 umiestnenie pod zemou. 
 
STAVBY NA VODÝCH TOKOCH 
Mosty, priepustky, lávky, prístavy, plavebné kanály a komory, úpravy tokov, priehrady a ochranné 
hrádze, závlahové a melioračné sústavy, rybníky a iné stavby, ktoré tvoria konštrukciu prietočného 
profilu toku alebo do tohto profilu zasahujú. 
 
STAVEBNÁ SÚČASŤ  
Všetko, čo k stavbe podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým stavba 
znehodnotila. 
Stavebné súčasť je v stavbe zabudovaná alebo je k stavbe pevne pripevnená tak, že ju nie je možné 
oddeliť od stavby bez použitia náradia alebo nedeštruktívnym spôsobom. 
Za stavebné súčasti sa pre účely poistenia nehnuteľnosti nepovažujú vstavané  spotrebiče.  
 



STAVEBNÉ NÁRADIE  
Pomocné ručné náradie, ktoré slúži na výstavbu, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu stavby. 
 
STAVEBNÝ MECHANIZMUS  
Stavebné zariadenie s hmotnosťou do 200kg vrátane, ktorého pohyb môže/ nemusí uľahčovať náprava, 
ktorý slúži na výstavbu, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu stavby.  
  
STAVEBNÝ MATERIÁL 
Stavebné hmoty, stavebné výrobky, stavebné konštrukčné diely, ktoré ešte nie sú zabudované do 
stavby, určené na výstavbu, údržbu, opravu alebo rekonštrukciu stavby. Za stavebný materiál sa 
považujú napr. tvárnice, tehly, panely, prefabrikáty, strešná krytina, piesok, štrk, vápno, cement, oceľová 
výstuž a pod.  
 
STAVEBNÝ VÝROBOK 
Je každý výrobok alebo každá zostava, ktoré sú vyrobené a uvedené na trh na trvalé zabudovanie v 
stavbách alebo ich častiach a ktorých parametre vplývajú na parametre stavieb, pokiaľ ide o základné 
požiadavky na stavby.  
 
STRATA VECI ALEBO JEJ ČASTI 
Stav, keď poistený alebo poškodený v dôsledku poistnej udalosti stratil nezávisle od svojej vôle možnosť 
vecou alebo jej časťou disponovať.  
 
TIAŽ SNEHU 
Deštruktívne pôsobenie snehu, námrazy alebo ľadovej vrstvy na stavebné nosné vodorovné, zvislé alebo 
strešné konštrukcie, ktoré bolo spôsobené nadmernou hmotnosťou snehu, námrazy alebo ľadovej 
vrstvy presahujúcou normou stanovené hodnoty zaťaženia platné v čase kolaudácie danej stavby alebo 
v čase právoplatného uvedenia stavby do užívania, ak sa pre danú stavbu v danom čase kolaudácia 
nevyžadovala alebo príslušný úrad od kolaudácie upustil. 
Za tiaž snehu sa považuje aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený tiažou snehu, a to aj v 
prípade, ak k tiaži snehu došlo mimo miesta vzniku škody. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom tiaž snehu sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené rozpínavosťou ľadu, 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do stavby, ak k nemu došlo inak 

ako v dôsledku poškodenia stavebných súčastí tiažou snehu. 
 
TRVALO OBÝVANÁ DOMÁCNOSŤ 
Domácnosť, ktorá je obývaná prevažnú časť roka (min. 180 dní v roku) a nie je ponechaná neobývaná 
počas roka viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní. V opačnom prípade je domácnosť považovaná za 
prechodne obývanú domácnosť. 
 
TRVALO OBÝVANÁ HLAVNÁ STAVBA  
Hlavná stavba, ktorá je obývaná prevažnú časť roka (min. 180 dní v roku) a nie je ponechaná neobývaná 
počas roka viac ako 60 po sebe nasledujúcich dní.  
 
ÚDER BLESKU 
Je prechod blesku (atmosférického výboja) poistenou vecou, alebo pôsobenie energie blesku 
(atmosférického výboja) alebo teploty jeho výboja na poistenú vec, alebo pôsobenie atmosférického 
prepätia na poistenú vec, alebo vplyv elektromagnetických účinkov blesku na poistenú vec. Za úder 
blesku sa nepovažuje prepätie alebo indukcia na elektrických alebo elektronických zariadeniach, ktoré 
nevznikli atmosférickým prepätím alebo elektromagnetickými účinkami blesku. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom úder blesku 
sa nevzťahuje na škody: 



 vzniknuté v dôsledku toho, že poškodená alebo zničená stavba nemala v čase vzniku škody zriadený 
funkčný bleskozvod a podľa noriem na ochranu pred bleskom platných v čase kolaudácie stavby sa 
vyžadovala inštalácia bleskozvodu, 

 spôsobené prepätím alebo indukciou na elektrických alebo elektronických zariadeniach. 
 
UMELECKÉ DIELA A STAROŽITNOSTI 

Sú: 
 umelecké diela (veci značnej kultúrnej, historickej a umeleckej hodnoty, napr. obrazy, koláže, kresby, 

grafiky, plastiky a pod.),  
 starožitnosti – veci, ktoré majú umeleckú alebo historickú hodnotu, viažu sa k určitému obdobiu, 

výtvarnému štýlu/ slohu a pod., vrátane starožitných predmetov zo zlata, striebra, platiny, drahých 
kameňov alebo perál.  

 
UMELECKÉ DIELA AKO SÚČASŤ ALEBO PRŚLUŠENSTVO STAVBY 
Umelecké, umelecko-remeselné alebo historické dielo, ktoré je pevnou súčasťou alebo príslušenstvom 
poistenej stavby (fresky, plastiky, sochy, a pod.).  
 
VANDALIZMUS 
Úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom vandalizmus 
sa nevzťahuje na: 
 škody, ktoré neboli oznámené polícii, 
 estetické poškodenie, 
 škody na sklenených častiach poistených vecí. 
 
VECI, KTORÉ SLÚŽIA NA VAŠE PODNIKANIE ALEBO NA PODNIKANIE ČLENOV VAŠEJ 
DOMÁCNOSTI 
Veci (hnuteľné), ktoré vlastníte vy alebo členovia vašej domácnosti a ktoré používate na podnikanie. Sú 
to veci (hnuteľné), ktoré evidujete ako majetok: 
 živnostníka alebo  
 osoby, ktorá je podnikateľom podľa osobitných právnych predpisov (napr. slobodné povolanie, 

samostatne hospodáriaci roľník),  
a ktoré môžeme vzhľadom na ich charakter považovať za bežné zariadenie vašej domácnosti. 
 
VECI VYŠŠEJ HODNOTY 
Umelecké diela a starožitnosti ako súčasť domácnosti, cennosti, drahé kovy a predmety z nich vyrobené, 
neosadené perly a drahokamy, vkladné a šekové knižky, platobné karty  a iné obdobné dokumenty, cenné 
papiere, ceniny, tuzemské aj cudzozemské bankovky a mince, veci zberateľského záujmu, optické 
prístroje, kožušiny a výrobky z nich. 
 
VEDĽAJŠIA STAVBA 
Stavba, ktorá má doplnkovú funkciu pre poistenú hlavnú stavbu a nie je určená na bývanie Za vedľajšiu 
stavbu možno považovať najmä nasledovné stavby ako: 
 hospodárska budova, kôlňa, stodola, dielňa, letná kuchyňa, práčovňa, sklad, stajňa, skleník, udiareň, 

prístrešok na nádoby na odpadky, stavba na chov drobných zvierat, vonkajší bazén betónový alebo 
montovaný vrátane jeho prekrytia, septik, žumpa, čistička odpadových vôd, studňa, 

 ploty a múry oddeľujúce miesto poistenia od okolia, 
 záhradná chatka, záhradný prístrešok, altánok, zabudovaný vonkajší krb, zabudované záhradné 

osvetlenie, 
 garáž samostatne stojaca na mieste poistenia hlavnej stavby alebo garáž, garážové státie, garážový 

box nachádzajúce sa na inom mieste ako poistená hlavná stavba, ak je uvedená v poistnej zmluve, 
 drobné prízemné stavby plniace doplnkovú funkciu k poistenej stavbe, (pevne uchytené hojdačky, 

preliezačky, stojany na sušenie bielizne pevne spojené so zemou a pod.), 



 spevnené plochy, chodníky, vonkajšie dlažby, vonkajšie osvetlenie, 
 unimobunky a kontajnerové stavby pevne spojené so zemou, 
 iné určené v poistnej zmluve. 
Za vedľajšiu stavbu sa považuje aj drobná stavba, pre ktorú sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení 
stavby a samotná stavba, jej zmena a udržiavacie práce sa uskutočňujú iba na základe ohlásenia 
stavebnému úradu.   
Za vedľajšiu stavbu sa nepovažuje stavba, ktorá je s poistenou hlavnou stavbou spojená min. 1 spoločnou 
stenou alebo strechou. Takáto vedľajšia stavba je súčasťou poistenej hlavnej stavby a jej nová cena je 
zahrnutá do poistnej sumy hlavnej stavby. 
 
VÍCHRICA 
Prúdenie vzduchu dosahujúce v mieste vzniku škody rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s). Ak 
nemôže byť rýchlosť prúdenia vzduchu zistená, poistený musí preukázať, že pohyb vzduchu v 
bezprostrednom okolí miesta vzniku škody spôsobil škody na stavbách alebo na veciach rovnako 
odolných voči víchrici ako stavby, ktoré boli v čase bezprostredne pred poistnou udalosťou v 
bezchybnom stave. 
Za víchricu sa považuje aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený prúdením vzduchu 
dosahujúcim rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s), a to aj v prípade, ak k prúdeniu vzduchu 
dosahujúcom rýchlosť minimálne 75 km/h (resp. 20,8 m/s) došlo mimo miesta vzniku škody. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom víchrica sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do hlavnej alebo vedľajšej stavby, 

ak k nemu došlo inak ako v dôsledku poškodenia stavebných súčastí víchricou,   
 škody na hnuteľných veciach nachádzajúcich sa na voľnom priestranstve, pod prístreškami alebo v 

otvorených stavbách, okrem vecí, ktoré sa vzhľadom ku svojmu charakteru (napr. veľkosť, hmotnosť) 
obvykle na takýchto miestach skladujú (napr. stavebný materiál, stavebné mechanizmy), ak nie je 
v poistnej zmluve dohodnuté inak, 

 škody vzniknuté v dôsledku vykonávania stavebných, montážnych alebo udržiavacích prác na 
hlavných alebo vedľajších stavbách, ak stavebné, montážne alebo udržiavacie práce mali vplyv na 
vznik škody alebo na zväčšenie rozsahu následkov škody.   

 
VODA Z VODOVODNÝCH ZARIADENÍ 
Voda, iná kvapalina alebo para unikajúca z vodovodného zariadenia; poistenie sa vzťahuje aj na 
prasknutie a lom vodovodného zariadenia, ktoré tvorí stavebnú súčasť stavby v mieste poistenia. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom voda 
unikajúca z vodovodných zariadení sa nevzťahuje na: 
 náklady na uniknutú vodu alebo iné médium, ak nevznikla iná škoda z tohto poistného 

nebezpečenstva (napr. vodné, stočné), 
 škody spôsobené zvýšením hladiny podzemnej vody, 
 škody spôsobené spätným vystúpením vody, 
 škody vzniknuté pri vykonávaní tlakových skúšok, oprave alebo údržbe vodovodných zariadení, 
 škody spôsobené vodou unikajúcou zo strešných žľabov a vonkajších zvodov, 
 škody spôsobené kondenzovanou vodou alebo médiom bez poškodenia vodovodného zariadenia, 
 škody na vodovodných zariadeniach v dôsledku prirodzeného opotrebenia (napr. korózia, erózia, 

vplyv plesne, húb, hniloby),  
 škody na vodovodných zariadeniach v dôsledku ľudskej činnosti (napr. prevŕtanie, prerazenie),  
 škody spôsobené sadaním pôdy, ak bolo spôsobené inou príčinou ako vodou unikajúcou z 

vodovodných zariadení, 
 škody spôsobené vodnou parou alebo striekajúcou vodou zo zariadení pre čistenie alebo vodou 

striekajúcou z kropiacich, umývacích, zavlažovacích a podobných zariadení, pokiaľ ku škode nedošlo 
pôsobením niektorým  z dojednaných poistných nebezpečenstiev. 

 



VODOVODNÉ ZARIADENIE 
Sú nižšie uvedené predmety vrátane armatúr a iných s nimi prepojených zariadení: 
 privádzacie alebo odvádzacie potrubie vodovodného alebo kanalizačného systému, 
 vykurovací, klimatizačný alebo solárny systém, 
 sprinklerové alebo iné stabilné hasiace zariadenie s automatickým spúšťaním, 
 zvody odvádzajúce atmosférické zrážky, ktoré sa nachádzajú vo vnútri budovy, 
 akvárium s objemom min. 50 litrov. 
 stavebná súčasť poistenej stavby (napr. bazén, akumulačná nádrž). 

 
VODSTVO 
Povrchové vodné toky a vodné plochy (stojaté; jazerá, rybníky a pod.). 
 
VOZIDLO ŠPECIÁLNYCH ZLOŽIEK 
Vozidlo, ktoré z dôvodu plnenia špeciálnych úloh podlieha osobitnému schváleniu na prevádzku v 
cestnej premávke a prihláseniu vozidiel do osobitnej evidencie vozidiel podľa osobitných predpisov. 
 
VYTEČENÁ VODA 
Voda uniknutá z privádzajúceho potrubia, ktorá je dodávaná distribučnou spoločnosťou. 
 
VÝBUCH 
Náhly ničivý prejav tlakovej sily spočívajúci v rozpínavosti plynov alebo pár (explózia).  
Za výbuch sa považujú aj: 
 náhle roztrhnutie stien tlakovej nádoby v takom rozsahu, že došlo k náhlemu vyrovnaniu tlaku medzi 

vnútornou časťou nádoby a vonkajším prostredím, ak je poistenou vecou tlaková nádoba so 
stlačeným plynom alebo parou (napr. kotol, potrubie),  

 náraz predmetu do poistenej veci alebo vzduchová tlaková vlna, ak boli spôsobené výbuchom, a to 
aj v prípade, ak k výbuchu došlo mimo miesta vzniku škody. 

Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom výbuch sa 
nevzťahuje na škody spôsobené: 
 aerodynamickým treskom, 
 implóziou, 
 výbuchom v spaľovacom priestore motorov, hlavniach strelných zbraní a iných zariadeniach pri 

ktorých sa energia výbuchu cieľavedome využíva, 
 cielenou explóziu (napr. pri trhacích prácach),  
 na tlakových nádobách a zariadeniach (napr. kotol, potrubie) spôsobené výbuchom v nich v dôsledku 

ich veku, opotrebenia, korózie alebo vplyvom usadenín, kalov, kavitácie a iných trvalých vplyvov 
prevádzky. 

 
VÝBUCH SOPKY 
Uvoľnenie tlaku počas vytvorenia otvoru v zemskej kôre, ktoré je sprevádzané výtokom lávy alebo 
vyvrhnutím popola, iných materiálov alebo plynov. 
Za výbuch sopky sa považuje aj poškodenie poistenej veci výtokom lávy alebo vyvrhnutím popola, iných 
materiálov alebo plynov pri výbuchu sopky, a to aj v prípade, ak k výbuchu sopky došlo mimo miesta 
vzniku škody. 
 
ZÁHRADNÝ NÁBYTOK  
Nábytok určený na vonkajšie použite ako záhradné stoly, stolíky, stoličky, sedačky, kreslá, lehátka, detský 
nábytok, slnečníky, party stany a pod.   
 
ZÁPLAVA  
Dočasná stojaca alebo tečúca vodná plocha so súvislou hladinou, ktorá vznikla na zemskom povrchu: 
 nahromadením napadnutých kvapalných atmosférických zrážok alebo 



 roztopením nahromadených pevných atmosférických zrážok alebo zamrznutých kvapalných 
atmosférických zrážok, 

ktoré bolo spôsobené prírodnými vplyvmi v dôsledku ich nedostatočného vsakovania do zemskej kôry. 
Za záplavu sa považujú aj: 
 zvýšenie hladiny podzemnej vody v dôsledku záplavy, 
 spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia, 
ak boli spôsobené záplavou, a to aj v prípade, ak k záplave došlo mimo miesta vzniku škody. 
Za záplavu sa považuje aj náraz predmetu do poistenej veci, ak bol spôsobený priplavením predmetu k 
poistenej veci záplavou. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom záplava sa 
nevzťahuje na: 
 škody spôsobené zvýšením hladiny podzemnej vody, ktoré nebolo spôsobené záplavou, 
 škody spôsobené spätným vystúpením vody ktoré nebolo spôsobené záplavou, 
 škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok alebo nečistôt do stavby, ak k nemu došlo inak 

ako vplyvom poškodenia stavebných súčastí záplavou, 
 škody spôsobené vodou, ktorá unikla zo žľabov a zvodov odvádzajúcich atmosférické zrážky, 
 škody spôsobené vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, 
 akékoľvek škody, ak v mieste poistenia došlo k záplave viac ako jedenkrát v posledných 10  rokoch 

pred dátumom vzniku škodovej udalosti, 
 škody vzniknuté v priebehu čakacej doby. 

 
ZEMETRASENIE 
Otrasy zemského povrchu vyvolané geofyzikálnymi procesmi vo vnútri Zeme, ktorého účinky dosiahli v 
mieste vzniku škody minimálne 6. stupeň makroseizmickej stupnice zemetrasenia EMS 98 (Európska 
makroseizmická stupnica). 
 
ZNIČENIE VECI 
Zmena stavu poistenej veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné 
ďalej používať na pôvodný účel, na ktorý bola určená alebo zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné 
odstrániť opravou, ale náklady vynaložené na opravu dosahujú alebo prevyšujú technickú hodnotu veci 
bezprostredne pred poistnou udalosťou, ak poisťovateľ neurčil inak. 
 
ZOSUV PÔDY 
Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín vzniknuté pôsobením zemskej gravitácie a vyvolané porušením 
dlhodobej rovnováhy, ku ktorej svahy zemského povrchu dospeli prirodzeným vývojom alebo 
následkom ľudskej činnosti. Za zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín sa považuje aj náraz predmetu do 
poistenej veci, ak bol spôsobený zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, a to aj v prípade, ak k zosuvu 
pôdy, zrúteniu skál alebo zemín došlo mimo miesta vzniku škody. 
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia poistenej veci poistným nebezpečenstvom zosuv pôdy 
sa nevzťahuje na: 
 škody spôsobené sadaním pôdy, 
 akékoľvek škody, ak v mieste poistenia alebo jeho bezprostrednej blízkosti došlo k zosuvu pôdy, 

zrútenia skál alebo zemín v posledných 10 rokov pred dátumom vzniku škodovej udalosti, 
 škody spôsobené akoukoľvek ľudskou činnosťou. 
 
ZVLÁŠTNE VOZIDLO 
Motorové vozidlo alebo nemotorové vozidlo navrhnuté a vyrobené na iné účely ako na prevádzku v 
cestnej premávke, ktoré po splnení ustanovených podmienok možno prevádzkovať v cestnej premávke. 
 
ZVYŠKY VECI 
Využiteľné časti alebo skupiny poškodenej alebo zničenej veci, ktoré sú možné použiť na náhradné diely, 
na predaj, resp. ako odpad.  


