
ČLÁNOK 1
Všeobecné ustanovenie

Pre poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stred-
ných, vysokých škôl, základných umeleckých škôl a škôl pre deti a žia-
kov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „pois-
tený“), ktoré dojednáva KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance 
Group (ďalej len „poisťovňa“) platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti 
za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb č. 606-5 
(ďalej len „VPP ZP 606-5“), tieto zmluvné dojednania a poistná zmluva.

ČLÁNOK 2
Predmet poistenia

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťov-
ňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou 
alebo vzťahom poisteného, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, 
zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá 
v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

2. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby poisťov-
ňa za neho nahradila škodu na zdraví, ktorá vznikla dieťaťu, žiakovi 
alebo študentovi pri výchovno-vzdelávacej činnosti na základných 
školách, základných umeleckých školách, stredných školách, špe-
ciálnych školách, školských zariadeniach a vysokých školách alebo 
nepovinnej činnosti organizovaných školou alebo v priamej súvislosti 
s ňou, alebo pri činnostiach, ktoré žiak vykonal na príkaz alebo so 
súhlasom učiteľa alebo povereného zamestnanca školy (registrovaný 
školský úraz) s výnimkou registrovaných pracovných úrazov (úrazy, 
ktoré vznikli pri praktickom vyučovaní alebo odbornej praxi vykoná-
vanej u fyzickej alebo právnickej osoby na základe dohody, brigády 
alebo inej činnosti).

3. Ak je v poistnej zmluve výslovne dojednané poistenie vecí podľa 
článku 3 ods. 3 písm. a) VPP ZP 606-5, z poistenia zodpovednosti 
za škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho nahradila škodu 
na veciach žiakov, učiteľov a iných návštevníkov školy odložených 
na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú 
(§ 433 ods. 2 Občianskeho zákonníka), okrem ak by ku škode došlo 
aj inak.

ČLÁNOK 3
Územná platnosť poistenia

Odchylne od článku 5 VPP ZP 606-5 sa poistenie vzťahuje na poistné 
udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých aj škoda nastala na území 
Slovenskej a Českej republiky počas vyučovacieho procesu, školských 
výletov, exkurzií, školských akcií a školy v prírode.

ČLÁNOK 4
Výluky z poistenia

Okrem výluk stanovených v článku 3 ods. 2 a 3 VPP ZP 606-5 sa pois-
tenie zodpovednosti za škodu nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu 
vzniknutú:
a) na mobilných telefónoch, notebookoch, akýchkoľvek elektronických 

prehrávačoch alebo elektronických hrách,
b) na veciach umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty,
c) na klenotoch a iných cennostiach,
d) na peniazoch,
e) odcudzením veci v neuzamknutých šatniach, triedach alebo iných 

priestoroch.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU MATERSKÝCH, 
ZÁKLADNÝCH, STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL

ZD S-5

ČLÁNOK 5
Poistná suma, poistné plnenie

1. Pre poistenie zodpovednosti za škodu podľa článku 2 ods. 1a 2 
týchto ZD S-5 a v zmysle článku 9 ods. 1 VPP ZP 606-5 je hornou 
hranicou plnenia za jednu poistnú udalosť limit plnenia/poistná suma 
dohodnutú v poistnej zmluve a dvojnásobok limitu plnenia/poistnej 
sumy dohodnutej v poistnej zmluve pre všetky poistné udalosti, ktoré 
boli dôvodom vzniku práva na plnenie poisťovne v príslušnom poist-
nom období.

2. Pre poistenie zodpovednosti za škodu podľa článku 2 ods. 3 týchto 
ZD S-5 a v zmysle článku 9 ods. 1 VPP ZP 606-5 je hornou hrani-
cou plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré boli dôvodom 
vzniku práva na plnenie poisťovne v príslušnom poistnom období na 
jedného žiaka alebo jedného učiteľa suma 67 EUR, maximálne však 
limit plnenia/poistná suma dohodnutá v poistnej zmluve pre toto pri-
poistenia na všetkých žiakov a učiteľov.

ČLÁNOK 6
Spoluúčasť

Poistený sa pri poistení v zmysle článku 2 ods. 3 týchto zmluvných do-
jednaní podieľa na plnení z každej poistnej udalosti spoluúčasťou 7 EUR 
za každého poškodeného, o ktorú poisťovňa zníži plnenie vyplatené kaž-
dému poškodenému.

ČLÁNOK 7
Doručovanie písomností

1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému doručujú na poslednú známu 
adresu bydliska (sídla). Rovnako sa doručujú písomnosti poškodené-
mu.

2. Ak je doručovaná výzva podľa § 801 zákona č. 40/1964 Zb. (Ob-
čiansky zákonník v platnom znení) na zaplatenie poistného, výzva 
sa považuje za doručenú, ak ju adresát prijal, odmietol prijať alebo 
dňom, keď ju pošta vrátila odosielajúcej strane ako nedoručenú.

3. Ak je doručovaná upomienka na zaplatenie dlžného poistného alebo 
výpoveď poistnej zmluvy, považujú sa tieto písomnosti za doručené 
dňom prijatia, dňom odopretia alebo uplynutím odbernej lehoty po 
jej uložení na príslušnej pošte. Ak je posledným dňom lehoty sobota, 
nedeľa alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší pra-
covný deň.

4. Pokiaľ poistník alebo poistený doloží, že mu príslušná písomnosť ne-
bola doručená z dôvodov hodných osobitného zreteľa, môže na to 
poisťovňa prihliadnuť s ohľadom na okolnosti prípadu.

ČLÁNOK 8
Záverečné ustanovenia

1. Pre poistenie dojednané poistnou zmluvou platia príslušné ustano-
venia Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov, VPP ZP 606-5 a tieto Zmluvné dojednania.

2. Tieto Zmluvné dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu ma-
terských, základných, stredných a vysokých škôl ZD S-5 boli schvá-
lené Predstavenstvom spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. 
Vienna Insurance Group a nadobúdajú účinnosť dňom 01.10.2014.
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