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Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu 
v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlže-
ní podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „poistený“), ktoré uzaviera spo-
ločnosť KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len 
„poisťovňa“), platia ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 8/2005 
Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zá-
kon“), Všeobecné poistné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu 
VPP ZP 2020 (ďalej len „VPP ZP 2020“), tieto Osobitné poistné podmienky 
poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti správcu 
v konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „OPP“) a poistná zmluva. 

Poistenie sa vzťahuje na právnym predpisom stanovenú zodpovednosť 
poisteného za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s výkonom správcovskej 
činnosti vykonávanej podľa Zákona (ďalej len „profesijná činnosť“). 
Z poistenia zodpovednosti za škodu vzniknutú pri vykonávaní profesijnej 
činnosti má poistený právo, aby odchylne od čl. 2 ods. 1 VPP ZP 2020 
poisťovateľ za neho nahradil škodu vzniknutú inému na ušlom zisku a 
inak ako na zdraví, živote a veci, pokiaľ  poistený za škodu zodpovedá, 
a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poškodeným voči poistenému 
v čase trvania poistenia a súčasne nárok na náhradu škody bol Koopera-
tive oznámený počas trvania poistnej doby (claims made). 
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škodu vzniknutú 
inému v súvislosti s výkonom profesijnej činnosti, ak škoda bola spô-
sobená konaním zamestnanca poisteného (nie konaním zamestnanca 
dlžníka, ktorý je v úpadku) alebo osoby, ktorú poveril vykonávaním 
jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Zodpovednosť zamestnanca 
alebo osoby poverenej vykonávaním jednotlivých úkonov správcovskej 
činnosti podľa osobitných predpisov týmto nie je dotknutá.

Odchylne od čl. 2 ods. 8 VPP ZP 2020 poistnou udalosťou je vznik povin-
nosti poisteného nahradiť škodu uvedenú v čl. 2 ods. 2 týchto OPP, ak 
poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo  vzťahu   
v čase trvania poistenia a ktorá bola prvý raz písomne uplatnená poško-
deným voči poistenému v čase trvania poistenia. 
Ak v dôsledku viacerých úkonov (opomenutí) vznikne jedna škoda,   
alebo ak z jedného konania (opomenutia) vznikne viacero škôd, pova-
žujú sa za jednu poistnú udalosť bez ohľadu na počet poškodených osôb. 

Okrem povinností uložených poistenému zákonom a VPP ZP 2020 je 
poistený povinný: 
a) bez zbytočného odkladu poisťovateľovi oznámiť, že došlo k zmene, 

zrušeniu alebo zániku oprávnenia na vykonávanie profesijnej činnosti, 

i) činnosťou nesúvisiacou s výkonom činnosti správcu, 
j) zamestnancovi poisteného, 
k) pri prevádzke kancelárie poisteného (všeobecná zodpovednosť), 
l) technickým zlyhaním strojov na spracovanie dát, 
m) na zdraví alebo usmrtením, 
n) poškodením, zničením alebo stratou veci, 
o) chybným vedením účtu alebo vykonaním chybnej platby v účtov-

níctve poisteného, 
p) mankom pri vedení pokladne poisteného, 
q) schodkom na finančných hodnotách, ktorých správou bol poistený 

poverený, spreneverou zo strany zamestnancov poisteného, 
r) v dôsledku kybernetického nebezpečenstva, 
s) zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z uloženia pokuty, peňažného 

trestu, penále, alebo inej zmluvnej, správnej, či trestnej sankcie 
alebo inej platby, ktorá má represívny, exemplárny alebo preven-
tívny charakter, 

t) z nedojednania alebo neudržovania primeraného poistenia pre  
dlžníka, ktorý je v úpadku, 

u) právnickej osobe, v ktorej má poistený, jemu blízka osoba ale-
bo jeho zamestnanec väčšinovú majetkovú účasť alebo v ktorom 
má väčšinovú majetkovú účasť spoločník poisteného alebo osoba, 
ktorá vykonáva činnosť spoločne s poisteným na základe zmluvy 
o združení, alebo im blízke osoby, 

v) pri výkone funkcie člena štatutárneho alebo dozorného orgánu 
spoločnosti, 

w) pri výkone profesijnej činnosti poisteného v zahraničí, chybnou 
aplikáciou zahraničného práva alebo náhradou škody priznanou 
zahraničnými súdmi, 

x) z odporúčaní alebo sprostredkovaní peňažných alebo iných ob-
chodných transakcií a z finančných odhadov, 

y) na listinách a zmluvách, ktoré majú cenu historickú, alebo cenu 
odvodenú z ich výnimočnosti a nenahraditeľnosti a boli poisteným 
alebo jeho zamestnancom prevzaté k vykonaniu profesijnej činnosti, 

z) povinnosťou poisteného zaplatiť poplatky, pokuty, penále, peňažné 
tresty uložené na základe občianskoprávnych, trestnoprávnych, ob-
chodnoprávnych predpisov, predpisov správneho práva, pokiaľ táto 
povinnosť bola uložená alebo vznikla priamo poistenému. 

Okrem výluk stanovených v článku 3 ods. 2 a 3 VPP ZP 2020 sa poiste-
nie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesijnej činnosti 
poisteného nevzťahuje ani na zodpovednosť za škodu vzniknutú: 
a) inej osobe vykonávajúcej takú istú profesijnú činnosť ako poistený, 
b) ohováraním, urážkou na cti, nečestným konaním, 
c) podvodom, 
d) spreneverou, 
e) trestným činom poisteného, 
f) porušením povinnosti predchádzať škodám alebo odbornej starost-

livosti, ktorú možno vzhľadom na  okolnosti,  osobné  pomery a 
profesiu poisteného očakávať, 

g) skutočnosťami, ktoré  nastali v čase pred začiatkom doby trvania 
poistenia z poistnej zmluvy, 

h) pri činnosti, ktorú poistený vykonával v čase, keď ešte nebol  za-
písaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti 
Slovenskej republiky alebo  keď nebol ustanovený za správcu prís-
lušným súdom alebo keď bol už vyčiarknutý zo zoznamu správcov 
vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, 
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b) oznámiť ďalšie zmeny týkajúce sa druhu a rozsahu poskytovanej 
profesijnej činnosti a počtu odborných a ostatných pracovníkov. 

Ak poistený poruší povinnosti stanovené v ods. 1 tohto článku, má po-
isťovateľ právo na náhradu súm, ktoré poškodenému vyplatil z dôvodu 
poistnej udalosti. 
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V  prípade vzniku práva na plnenie z poistenia podľa týchto OPP, má 
poistený právo, aby poisťovateľ za neho nahradil poškodenému škodu, 
za ktorú poistený zodpovedá a nárok na náhradu ktorej bol uplatnený 
voči poistenému. 
Plnenie z poistenia poskytuje poisťovateľ v tuzemskej mene a poukazuje 
ich priamo poškodenému, ktorý je oprávnený požadovať náhradu od 
poisteného. Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase 
spôsobenia škody. 

Osobitne sa dojednáva, že poistenie môže vypovedať podľa § 800 ods. 2 
Občianskeho zákonníka poisťovateľ i poistený do dvoch mesiacov po 
uzavretí tejto poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná; jej 
uplynutím poistenie zanikne. 
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. 
Tieto OPP nadobúdajú účinnosť dňom 15. 12. 2020. Sťažnosťou sa rozumie písomná námietka zo strany poisteného a/alebo  

poistníka na výkon poisťovacej činnosti poisťovne v súvislosti s uzavre-
tou poistnou zmluvou. Sťažnosť musí byť podaná v písomnej forme a 
riadne doručená poisťovni na adresu jej sídla alebo na ktorékoľvek jej 
obchodné miesto. 

Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva, akej veci sa týka, na aké 
nedostatky poukazuje, čoho sa sťažovateľ domáha a musí byť sťažova-
teľom podpísaná. 
Poisťovňa písomne poskytne sťažovateľovi informácie o postupe pri vyba-
vovaní sťažností a potvrdí doručenie sťažnosti, ak o to sťažovateľ požiada. 
Sťažovateľ je povinný na požiadanie poisťovne doložiť bez zbytočného 
odkladu požadované doklady k podanej sťažnosti. Ak sťažnosť neobsahu-
je požadované náležitosti alebo sťažovateľ nedoloží doklady, poisťovňa 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. 
Poisťovňa je povinná sťažnosť prešetriť a informovať sťažovateľa o spô-
sobe 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 vy-
bavenú, ak bol sťažovateľ informovaný o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého 
sťažovateľa, v tej istej veci, ak v nej neuvádza nové skutočnosti. 
Pri opakovanej sťažnosti poisťovňa prekontroluje správnosť vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená 
správne, poisťovňa túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením 
a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží. Ak sa prekontrolo-
vaním vybavenia predchádzajúcej sťažnosti zistí, že nebola vybavená 
správne, poisťovňa opakovanú sťažnosť prešetrí a vybaví. 
V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti má sťa-
žovateľ možnosť obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a/alebo na 
príslušný súd. 

Poistený – fyzická alebo právnická osoba (vrátane jej pobočiek alebo iných 
organizačných jednotiek, ktoré nemajú právnu subjektivitu), na zodpovednosť 
ktorej sa poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesijnej 
činnosti vzťahuje. 
Poškodenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne je možné odstrániť 
ekonomicky účelnou opravou alebo taká zmena stavu veci, ktorú objektívne 
ekonomicky účelnou opravou nie je možné odstrániť, avšak vec je možné 
ďalej používať na pôvodný účel. 
Zničenie veci – zmena stavu veci, ktorú objektívne nie je možné odstrániť 
ekonomicky účelnou opravou a preto vec už nie je možné ďalej používať na 
pôvodný účel. 
Strata veci – stav, keď poškodený nezávisle od svojej vôle stratil možnosť s 
vecou disponovať. 
Škoda na zdraví – akékoľvek poškodenie telesnej alebo duševnej integrity  
osôb, vrátane choroby alebo invalidity vyplývajúcej z tohto poškodenia. 
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