
Článok 1
Predmet a rozsah poistenia

1. Poistenie sa dojednáva pre prípad zodpovednosti prevádzkovateľa 
neštátneho zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „poistený“) v sú-
vislosti s výkonom odbornej  zdravotnej starostlivosti podľa zákona 
č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch 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 poistiteľ nahradil škodu vzniknutú inému na živote alebo na 
zdraví, poškodením, zničením alebo stratou vecí, pokiaľ 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 100-5“) 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. e/), ktoré spolu s týmito zmluvnými dojednaniami tvoria 
neoddeliteľný 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 100-5 a VPP 104-4 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 

dosiaľ 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, pokiaľ 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 prevádzkovateľa neštátneho zdravotnícke-
ho zariadenia (ZD 119-4) boli schválené Predstavenstvom spoločnosti  
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group a nadobúdajú účin-
nosť dňom 01.07.2020.
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