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VŠEOBECNÉ USTANOVENIE 

 
Pre poistenie zodpovednosti štátneho 
zamestnanca za škodu spôsobenú 
v súvislosti s výkonom štátnej služby (ďalej 
len „poistený“), ktoré uzaviera 
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna 
Insurance Group (ďalej len „poisťovňa 
KOOPERATIVA“ alebo „KOOPERATIVA“), 
platia príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka, Všeobecné poistné podmienky 
pre poistenie zodpovednosti za škodu 
poisťovne KOOPERATIVA (ďalej len „VPPZ 
č. 605“), tieto Osobitné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti štátneho 
zamestnanca za škodu spôsobenú 
v súvislosti s výkonom štátnej služby (ďalej 
len „OPP“) a poistná zmluva. 
 

 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

 
ČLÁNOK I 

 Rozsah poistenia 
 

1. Poistenie sa vzťahuje na právnym pred-
pisom stanovenú zodpovednosť poiste-
ného za škodu spôsobenú v štátno-
zamestnaneckom pomere, ktorú je 
povinný nahradiť služobnému úradu 
podľa § 166 a nasl. zákona 
č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon č. 55/2017 Z.z. o štátnej 
službe), pokiaľ táto zodpovednosť vznikla 
výhradne pri výkone štátnej služby, ktorou 
je plnenie úloh štátneho orgánu pri 
vykonávaní štátnej správy alebo plní 
úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí 
v služobnom úrade v príslušnom odbore 
štátnej služby alebo bez určenia odboru 
štátnej služby a ktorá zahŕňa: 
a) riadenie, 
b) rozhodovanie, 
c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu, 
d) vnútorný audit alebo vládny audit, 
e) odbornú prípravu rozhodnutí, 
f) právne zastupovanie, 
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, 

ostatných všeobecne záväzných práv-
nych predpisov alebo medzinárodných 
zmlúv vrátane odborných činností 

súvisiacich s ich prerokúvaním, schva-
ľovaním a podpisovaním, ako aj 
odborných činností súvisiacich s ich 
prerokúvaním, schvaľovaním a podpi-
sovaním, ako aj odborných činností 
súvisiacich s vrátením zákonov 
prezidentom, 

h) odbornú prípravu koncepčných doku-
mentov a strategických dokumentov 
alebo 

i) odbornú prípravu podkladov na vyko-
návanie štátnych záležitostí. 

 
Plnením úloh pri vykonávaní štátnych 
záležitostí je činnosť vykonávaná štátnym 
zamestnancom výlučne v štátnom 
záujme (v súvislosti s plnením úloh 
štátneho orgánu alebo služobného úradu 
pre štátny orgán), ktorou utvára 
podmienky na riadne vykonávanie 
súdnictva alebo ktorou plní úlohy 
osobného úradu podľa zákona 
č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. 
 

2. Poistenie sa nevzťahuje na 
zodpovednosť:   
a) poslancov Národnej rady Slovenskej 

republiky,      
b) prezidenta Slovenskej republiky,    
c) členov vlády Slovenskej republiky,    
d) predsedu Najvyššieho kontrolného 

úradu Slovenskej republiky a 
podpredsedov Najvyššieho 
kontrolného úradu Slovenskej 
republiky,  

e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej 
republiky,    

f) sudcov, prokurátorov, 
g) verejného ochrancu práv, 
h) riaditeľa Národného bezpečnostného 

úradu. 
 
3. Poistenie sa ďalej nevzťahuje na zodpo-

vednosť: 
a) príslušníkov Policajného zboru,  
b) príslušníkov Slovenskej informačnej 

služby,    
c) príslušníkov Zboru väzenskej a 

justičnej stráže,   
d) príslušníkov Železničnej polície,  
e) colníkov a profesionálnych vojakov a 

príslušníkov Hasičského 
a záchranného zboru. 
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4. Predpokladom vzniku zodpovednosti 

poisteného za škodu služobnému úradu 
je: 
a) vznik škody, 
b) porušenie povinnosti pri plnení výkonu 

štátnej služby a pri plnení služobných 
úloh, alebo v priamej súvislosti s ním, 

c) príčinná súvislosť medzi porušením 
povinnosti a vzniknutou škodou, 

d) zavinenie,právny vzťah poisteného k 
služobnému úradu v súvislosti s 
výkonom štátnej služby.  

 
5. Poistený štátny zamestnanec má právo, 

aby za neho KOOPERATIVA nahradila 
dve tretiny výšky skutočnej škody, za ktorú 
zodpovedá a ktorú je povinný nahradiť 
služobnému úradu podľa § 166 a nasl. 
zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe, 
maximálne však do výšky poistnej sumy 
dojednanej v poistnej zmluve zníženej 
o spoluúčasť poisteného, ktorá pred-
stavuje 10 % z každej poistnej udalosti. 

 
6. Poistený má právo, aby KOOPERATIVA 

za neho nahradila škodu vzniknutú 
služobnému úradu v súvislosti s činnos-
ťou poisteného, na zdraví alebo 
usmrtením, poškodením alebo zničením 
veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá 
v dôsledku svojho konania v čase trvania 
poistenia v rozsahu podľa čl. I ods.5. 

 
7. Odchylne od čl. II ods. 3 písm. i) VPPZ 

č. 605 KOOPERATIVA uhradí škodu 
spôsobenú aj inak, ako na zdraví alebo 
usmrtením, poškodením a zničením veci, 
pokiaľ poistený za škodu zodpovedá 
v dôsledku svojho konania v čase trvania 
poistenia. 

 
8. Odchylne od čl. IV VPPZ č. 605 územná 

platnosť poistenia je neobmedzená. 
 
9. Poisteným je štátny zamestnanec v štát-

nozamestnaneckom pomere služobného 
úradu so sídlom v Slovenskej republike. 

 
 

ČLÁNOK II 
Výluky z poistenia 

 
1. Okrem výluk stanovených v článku II    

ods. 2 a 3 VPPZ č. 605 sa poistenie 
zodpovednosti štátneho zamestnanca za 
škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom 
štátnej služby nevzťahuje ani na zodpo-
vednosť za škodu vzniknutú: 

a) úmyselným zavinením alebo úmy-
selným konaním proti dobrým 
mravom, 

b) závažným služobným previnením 
podľa zákona o štátnej službe, 

c) po požití alkoholického nápoja alebo 
omamnej alebo psychotropnej látky 
alebo lieku s upozornením, že prípra-
vok môže nepriaznivo ovplyvniť čin-
nosť vyžadujúcu zvýšenú pozornosť, 
napr. viesť motorové vozidlo, ovláda-
nie strojov, práce vo výškach a pod., 

d) vedomým neupozornením vedúceho 
služobného úradu na hroziacu škodu 
alebo vedomým nezakročením proti 
hroziacej škode, hoci by sa tým zabrá-
nilo bezprostrednému vzniku škody, 

e) na hotovosti, ceninách, tovare, 
zásobách materiálu alebo iných 
hodnotách zverených poistenému, 
ktoré je povinný vyúčtovať alebo 
zodpovedá za vzniknutý schodok, 

f) služobnému úradu zaplatením pokuty, 
poplatku z omeškania, penále alebo 
akejkoľvek inej sankcie uplatnených 
v dôsledku konania poisteného, 

g) stratou a odcudzením mobilných tele-
fónov, fotoaparátov, kamier, autorádií 
a ich súčastí, povinnej výbavy motoro-
vých vozidiel, notebookov, osobných 
počítačov (PC) a akejkoľvek ich 
súčastí, 

h) stratou nástrojov, ochranných pracov-
ných prostriedkov a iných podobných 
predmetov, ktoré mu boli zverené na 
základe písomného potvrdenia, 

i) vyrobením nepodarku, v čom je 
zahrnutý nárok na náhradu nákladov 
vynaložených na materiál a mzdy, 
prípadne na potrebné opravy nepo-
darku aj stroja, ak ho pri výrobe 
nepodarku poškodil,  

j) pri omeškaní štátneho zamestnanca 
pri platobných transakciách alebo 
nesprávnym vyplatením peňažnej 
pohľadávky, alebo v nadhodnotení 
odhadov finančných operácii vyplý-
vajúcich zo štátnozamestnaneckého 
pomeru poisteného, 

k) prekročením práv a povinností, ktoré 
vykonal poistený nad rámec svojich 
právomocí vyplývajúcich z jeho štátno-
zamestnaneckého pomeru. 

 
2. Pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené 

inak, poistenie sa nevzťahuje ani na 
škody, ktoré poistený spôsobil: 
a) prevádzkou dopravných prostriedkov 

podľa § 427 a nasl. zákona č. 40/1964 
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Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov, pokiaľ sa na 
spôsobenú škodu vzťahuje povinné 
zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou moto-
rových vozidiel podľa zákona č. 381/ 
2001 Z.z. o povinnom zmluvnom pois-
tení zodpovednosti za škodu spôso-
benú prevádzkou motorovým vozidlom 
a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) na dopravných prostriedkoch služob-
ného úradu, ak tieto v čase vzniku 
škody neboli poistené dobrovoľným 
zmluvným, tzv. havarijným poistením  
a ktorú sa poistený zaviazal uhradiť 
nad rámec stanovenými právnymi 
predpismi. 

 
3. Poistenie sa nevzťahuje na škody vyplý-

vajúce poškodenému rozhodnutiami 
zahraničných justičných orgánov alebo  
na škody uznané justičnými orgánmi SR, 
kde poistený vybočil z právomoci jeho 
kompetencií alebo v konaní rozhodol 
v rozpore s cudzím právnym poriadkom. 

 
4. Poistenie sa nevzťahuje na zanedbanie 

povinnosti poisteného podľa § 69 zákona 
č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
5. Poistenie sa nevzťahuje na škody vznik-

nuté z bankových operácií a iných 
bankových aktivít poisteného, napr. 
finančné operácie zahŕňajúce šeky, 
zmenky, depozitá, bežné účty, úverové 
transakcie. 

 
6. Poistenie sa nevzťahuje na škody vznik-

nuté v spojitosti s aktivitami poisteného 
ako manažéra, člena predstavenstva, 
dozornej rady súkromného podniku, klubu, 
asociácie, alebo ako právneho poradcu. 

 
 

ČLÁNOK III 
Poistná udalosť 

 
1. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti 

poisteného nahradiť služobnému úradu 
podľa § 166 a nasl. zákona 
č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe škodu, ak 
poistený za ňu zodpovedá v dôsledku 
svojho konania alebo vzťahu v čase 
trvania poistenia a ktorá bola prvý raz 
písomne uplatnená poškodeným voči 
poistenému v čase trvania poistenia. 

 

2. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený 
orgán, platí, že poistná udalosť nastala 
dňom, keď oprávnený orgán rozhodne 
rozhodnutím o výške náhrady škody, 
podľa ktorého má KOOPERATIVA plniť. 

 
3. Ak o náhrade škody rozhoduje oprávnený 

súdny orgán, platí, že poistná udalosť 
nastala dňom, keď rozhodnutie o výške 
škody, podľa ktorého má KOOPERATIVA 
plniť, nadobudlo právoplatnosť a vykona-
teľnosť rozhodnutia. 

4. Ak spôsobil poistený pri plnení pracov-
ných povinností podľa ods. 1 ako vodič 
škodu na motorovom vozidle služobného 
úradu počas prevádzky tohoto vozidla, 
KOOPERATIVA nahradí za poisteného 
škodu až do výšky spoluúčasti z dobro-
voľného zmluvného tzv. havarijného 
poistenia, ktorou sa služobný úrad podieľa 
na plnení z tohoto poistenia. 

 
5. Ak v dôsledku viacerých úkonov (opome-

nutí) vznikne jedna škoda, alebo ak 
z jedného konania (opomenutia) vznikne 
viacero škôd, považujú sa za jednu 
poistnú udalosť bez ohľadu na počet 
poškodených osôb. 

 
 

ČLÁNOK IV 
Povinnosti poisteného 

 
1. Poistné udalosti oznamuje poistený 

písomne alebo telefonicky s následným 
zaslaním písomnej správy agentúre alebo 
obchodnej kancelárii poisťovne KOOPE-
RATIVA, kde poistnú zmluvu uzatvoril. 

 
2. Poistený je povinný poskytnúť súčinnosť, 

ktorá je potrebná na zistenie príčiny             
a výšky škody, najmä je povinný bez 
zbytočného odkladu poisťovni KOOPE-
RATIVA písomne oznámiť, že došlo             
k udalosti, ktorá by mohla byť dôvodom 
vzniku práva na plnenie poisťovne 
KOOPERATIVA. 

 
3. Okrem povinností stanovených právnymi 

predpismi a VPPZ č. 605 je poistený 
povinný: 
a) písomne oznámiť poisťovni KOOPE-

RATIVA, že služobný úrad si uplatnil  
nárok na náhradu škody, vyjadriť sa 
k požadovanej náhrade, jej výške          
a na pokyn poisťovne KOOPERATIVA, 
udeliť plnú moc poisťovni KOOPERA-
TIVA alebo jej zamestnancovi, aby za 
neho škodovú udalosť prejednala, 
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b) v konaní o náhradu škody postupovať 
v súlade s pokynmi poisťovne 
KOOPERATIVA, pričom najmä nesmie 
celkom ani čiastočne uznať alebo 
uspokojiť akýkoľvek nárok z titulu zod-
povednosti za škodu bez predchádza-
júceho súhlasu poisťovne KOOPE-
RATIVA, 

c) dbať na to, aby poistná udalosť nena-
stala, najmä dodržiavať všetky právne 
a iné predpisy, ktoré ustanovujú povin-
nosti na zamedzenie škôd, neporušo-
vať povinnosti smerujúce k odvráteniu 
alebo zmenšeniu nebezpečenstva. 

ČLÁNOK V 
Plnenie poisťovne KOOPERATIVA 

 
1.  V prípade vzniku práva na plnenie              

zo strany poisťovne KOOPERATIVA, má 
poistený právo, aby KOOPERATIVA        
za neho nahradila poškodenému škodu, 
za ktorú poistený zodpovedá a na nárok 
na náhradu ktorej sa vzťahuje poistenie.  

 
2.  Plnenie poisťovne KOOPERATIVA môže 

byť poskytnuté maximálne do výšky poist-
nej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. 
Táto poistná suma je hornou hranicou 
plnenia poisťovne KOOPERATIVA pre 
jednu a všetky poistné udalosti vzniknuté 
v jednom poistnom období. 

  
3.  Poistený sa podieľa na plnení z každej 

poistnej udalosti spoluúčasťou vo výške 
10 % (percent), o ktorú KOOPERATIVA 
zníži náhradu škody vyplatenú služob-
nému úradu (čl. VIII ods. 3 VPPZ č. 605). 

 
4.  Plnenie z poistenia poskytuje KOOPE-

RATIVA v tuzemskej mene a poukazuje 
ich priamo poškodenému služobnému 
úradu, ktorý je oprávnený požadovať 
náhradu od poisteného. Pri určení výšky 
škody na veci sa vychádza z jej ceny 
v čase spôsobenia škody.   

 
 

ČLÁNOK VI 
Doručovanie písomností 

 
1. Písomnosti sa poistníkovi a poistenému 

doručujú na poslednú známu adresu 
bydliska (sídla). Rovnako sa doručujú 
písomnosti poškodenému. 

 
2. Písomnosti určené poistníkovi alebo 

poistenému sa považujú za doručené ak 
ju adresát prijal, odmietol prijať alebo 

dňom, keď ju doručovateľ vrátil 
odosielajúcej strane ako  nedoručenú. 

 
3. Pokiaľ poistník alebo poistený doloží, že 

mu príslušná písomnosť nebola doručená 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, 
môže na to KOOPERATIVA  prihliadnuť 
s ohľadom na okolnosti prípadu. 

 
4. KOOPERATIVA má právo účtovať poist-

níkovi v prípade omeškania s úhradou 
splatného poistného poplatok za zaslanie 
upomienky na úhradu poistného, výzvy 
na zaplatenie poistného podľa § 801 
ods. 2 Občianskeho zákonníka alebo 
predžalobnej výzvy, a to vo výške 
zverejnenej na internetovej stránke 
www.koop.sk. KOOPERATIVA si vyhra-
dzuje právo na zmenu výšky jednotlivých 
poplatkov. 

 
 

ČLÁNOK VII 
Zánik poistenia 

 
Okrem prípadov stanovených v § 800 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákon-
níka v znení neskorších predpisov 
a čl. III VPPZ č. 605 Všeobecných poistných 
podmienok, poistenie zaniká tiež skončením 
štátnozamestnaneckého pomeru poisteného 
podľa príslušných ustanovení zákona 
č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe. 
 
 

ČLÁNOK VIII 
Prechod práv 

 
1.  Ak má poistený voči poškodenému alebo 

inej osobe právo na náhradu škody 
spôsobenej poistnou udalosťou alebo ak 
poistenému voči poškodenému alebo inej 
osobe vzniklo právo na vrátenie alebo 
zníženie plnenia, prechádzajú tieto práva 
na poisťovňu KOOPERATIVA až do výšky 
plnenia, ktoré KOOPERATIVA poskytla. 
Na poisťovňu KOOPERATIVA prechádza 
tiež právo poisteného na náhradu nákla-
dov konania o náhradu škody, ktoré boli 
poistenému priznané proti účastníkom 
konania, pokiaľ ich KOOPERATIVA za 
poisteného zaplatila. 

 
2.  Poistený je povinný bez zbytočného odkla-

du poisťovni KOOPERATIVA oznámiť, že 
nastali skutočnosti, na ktoré sa viaže 
vznik práv uvedených v ods. 1 tohoto 
článku a odovzdať potrebné podklady na 
uplatnenie týchto práv. Ak poistený poruší 

http://www.koop.sk/
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túto povinnosť, KOOPERATIVA je opráv-
nená požadovať od poisteného náhradu 
až do výšky poskytnutého plnenia. 

 
 

ČLÁNOK IX 
Vybavovanie sťažností 

 
1. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka 

zo strany poisteného a/alebo poistníka   
na výkon poisťovacej činnosti poisťovne 
KOOPERATIVA v súvislosti s uzavretou 
poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť 
podaná v písomnej forme a riadne 
doručená poisťovni KOOPERATIVA na 
adresu jej sídla alebo na ktorékoľvek jej 
obchodné miesto. 

2. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju 
podáva, akej veci sa týka, na aké 
nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ 
domáha a musí byť sťažovateľom 
podpísaná. 

 
3. KOOPERATIVA písomne poskytne 

sťažovateľovi informácie o postupe pri 
vybavovaní sťažností a potvrdí doručenie 
sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 

  
4. Sťažovateľ je povinný na požiadanie 

poisťovne KOOPERATIVA doložiť bez 
zbytočného odkladu požadované doklady 
k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsa-
huje požadované náležitosti alebo 
sťažovateľ nedoloží doklady, KOOPE-
RATIVA je oprávnená vyzvať a upozorniť 
sťažovateľa, že v prípade, ak v stanovenej 
lehote nedoplní prípadne neopraví 
požadované náležitosti a doklady, nebude 
možné vybavovanie sťažnosti ukončiť        
a sťažnosť bude odložená. 

 
5. KOOPERATIVA je povinná sťažnosť pre-

šetriť a informovať sťažovateľa o spôsobe 
vybavenia jeho sťažnosti bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Ak si vybavenie sťažnosti 
vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu 
podľa predchádzajúcej vety predĺžiť, 
o čom bude sťažovateľ bezodkladne 
upovedomený. Sťažnosť sa považuje za 
vybavenú, ak bol sťažovateľ informovaný 
o výsledku prešetrenia sťažnosti. 

 
6. Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná 

sťažnosť je sťažnosť toho istého 
sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej 
neuvádza nové skutočnosti. 

 

7. Pri opakovanej sťažnosti KOOPERATIVA 
prekontroluje správnosť vybavenia pred-
chádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchá-
dzajúca sťažnosť vybavená správne, 
KOOPERATIVA túto skutočnosť oznámi 
sťažovateľovi s odôvodnením a pou-
čením, že ďalšie opakované sťažnosti 
odloží. Ak sa prekontrolovaním vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola 
vybavená správne, KOOPERATIVA 
opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví. 

 
8. V prípade nespokojnosti sťažovateľa 

s vybavením jeho sťažnosti má sťažo-
vateľ možnosť obrátiť sa na Národnú 
banku Slovenska a/alebo na príslušný 
súd. 

 
 

ČLÁNOK X 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Osobitne sa dojednáva, že poistenie 

môže vypovedať podľa § 800 ods. 2 
Občianskeho zákonníka KOOPERATIVA 
i poistený do dvoch mesiacov po uzavretí 
poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je 
osemdenná; jej uplynutím poistenie 
zanikne. 

 
2. Zmluvné strany si môžu vzájomné práva 

a povinnosti upraviť v poistnej zmluve 
odchylne od týchto OPP, ak to výslovne 
nie je zakázané a pokiaľ z povahy 
ustanovení týchto OPP nevyplýva, že sa 
od nich nie je možné odchýliť. 

 
3. Všetky platby realizované v súvislosti 

s poistením, či už s poistníkom, 
poisteným, alebo poisťovňou 
KOOPERATIVA budú vyplatené v mene 
platnej na území Slovenskej republiky, ak 
v poistnej zmluve nebolo dohodnuté inak. 

 
4. Poistník/poistený vyhlasuje, že v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov dáva súhlas poisťovni 
KOOPERATIVA, aby jeho osobné údaje, 
získané v súvislosti s touto poistnou 
zmluvou, spracovávala v rámci svojej 
činnosti v poisťovníctve po dobu 
nevyhnutnú pre zabezpečenie výkonu 
práv a povinností vyplývajúcich z tejto 
poistnej zmluvy. Zároveň dáva súhlas, 
aby jeho osobné údaje KOOPERATIVA 
poskytovala do iných štátov, pokiaľ to 
bude potrebné pre zabezpečenie výkonu 
práv a plnenie povinností z tejto poistnej 
zmluvy, pri poradenskej činnosti v oblasti 
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poisťovníctva, ako aj ostatným subjektom 
podnikajúcim v poisťovníctve a združe-
niam týchto subjektov. 

 
5. Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 

28.11.2017. 

 
 


