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  Dodatok č. 31 k poistnej zmluve č. 411 001 784 
   

  Týmto dodatkom sa pôvodná poistná zmluva a jej neskoršie dodatky č. 1 - 30 
upravujú nasledovne: 

   

Druh 

poistenia: 
  

Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a peňazí UPJŠ 
   

  I.   Poistenie nehnuteľného majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody 
II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci 
III. Poistenie peňazí - finančnej hotovosti v pokladniach UPJŠ 
IV. Poistenie všeobecnej zodpovednosti 

   

Poistník / 

Poistený: 
  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 2, SK – 041 80 Košice 

IČO: 00 397 768 
Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej 

republiky v Bratislave dňa 27.03.1997 č. 1789/1997-162. 
   

Poisťovateľ:  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK – 815 74 Bratislava 1 

IČO: 00 151 700 

IČ DPH: SK2020374862 

DIČ: 2020374862 
Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č. 196/B. 

   

  uzatvorili 
   

  podľa § 788 a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších 
predpisov túto zmluvu o poistení, ktorej spoločné dojednania, osobitné poistné podmienky, Všeobecné 

poistné podmienky (ďalej len VPP) a ďalšie prílohy tvoria neoddeliteľný celok 
   

Poistná 

doba: 
  

Začiatok poistenia: 

 

Začiatok účinnosti dodatku č. 31: 

 

Koniec poistenia: 

 01.04.2007 

00:00 h. 

24.05.2012 

00:00 h. 

Poistenie je dojednané 

na dobu neurčitú. 
   

  Táto poistná zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať 

6 týždňov pred koncom príslušného poistného obdobia. 
   

Poistné 

obdobie: 

 
 

1 rok 
   

Účel 

vystavenia 

dod. č. 31: 

  
 
Pripoistenie vlastného hnuteľného majetku v rámci projektu: 
- „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach” 

- kód ITMS: 26220120047 k časti I. a II. tejto poistnej zmluvy (viď príloha č. 16 k tomuto dodatku) 
   

  Časť I. 

Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody 
   

Poistné 

podmienky: 
  

Toto poistenie je dojednané v rozsahu: 
 Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 

(ďalej len VPP-M), s dňom účinnosti 01.01.2006 
 Doložky M-02: Poistenie majetku na účtovnú cenu 
 Zmluvných dojednaní a doložiek uvedených v tejto poistnej zmluve alebo jej prílohách 
...... ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy 

   

Miesto 

poistenia: 
  

adresy v zmysle prílohy č. 1 tejto poistnej zmluvy a účtovnej evidencie poisteného pre projekty: 
- Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební                       

- kód ITMS: 26250120003 
- Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej 

fakulty v areáli UPJŠ - kód ITMS: 26250120028 
- Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO) - kód ITMS: 26220120024 
- EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach - kód ITMS: 

26220120005 
- CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov - kód ITMS: 26220120007 
- Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou - kód ITMS: 

26220120019 
- Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia - kód ITMS: 26220120009 
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- Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu 
(CEVA) - kód ITMS: 26220120025 

- Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ - kód ITMS: 26110230035 
- Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA II) - kód ITMS: 26220120040 
- Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II - kód ITMS: 26220120039 
- Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ - kód 

ITMS: 26110230013 
- Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku - kód ITMS: 

26220220105 
- Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ                   

v Košiciach - kód ITMS: 26250120040 
- Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach  

- kód ITMS: 26220120047 
-Centrum kozmických výskumov II: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa                                                  
- kód ITMS: 26220120029 

- Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy (MoVeS) - kód ITMS: 26110230038 
- Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých 

tkanív (POKIMP) - kód ITMS: 26220220032 
- Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou 

štruktúrou - kód ITMS: 26220120035 
   

Predmet 

poistenia  

a poistná 

suma: 

 Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 
 

 
Ostatné tabuľky ostávajú nezmenené v zmysle dodatku č. 30 k tejto poistnej zmluve. 

Predmet poistenia (viď príloha č. 16): 
Poistná suma 

v EUR: 

a) nehnuteľný majetok - zhodnotenie stavieb: 0 

c) vlastný hnuteľný majetok: 1 048 101,19 

Spolu: 1 048 101,19 

   

Poistná 

hodnota: 
  

1. Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom a) a c) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie 
dojednané v rozsahu čl. 14, ods. 1, písm. a) VPP-M na novú hodnotu, resp. odchylne od čl. 14, ods. 1 
VPP-M na účtovnú hodnotu, v zmysle Doložky M-02 „Poistenie majetku na účtovné ceny“. 
 
2. Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom b) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie dojednané 
odchylne od čl. 14, ods. 1 VPP-M na účtovnú hodnotu, v zmysle Doložky M-02 „Poistenie majetku na 
účtovné ceny“. 
 
3. Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom d) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie dojednané 
v rozsahu čl. 14, ods. 4 VPP-M na prvé riziko. 
 
Na základe dohody zmluvných strán sa pri určovaní hodnôt majetku vychádza z doručených podkladov 
majetku poisteného, pričom za novú hodnotu v rozsahu čl. 14, ods. 1, písm. a) VPP-M sa považuje 
hodnota, ak je v podkladoch od poisteného uvedená „nová hodnota“ a za účtovnú hodnotu sa považuje 
hodnota, ak je v podkladoch od poisteného uvedená „celková (účtovná) hodnota“, ktorá predstavuje 
nadobúdaciu hodnotu + navýšenie vo forme zhodnotenia budov prostredníctvom rekonštrukcie, 
investície a pod. 

   
Poistené 

riziká: 
  

Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom a), b) a c) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie 
dojednané v rozsahu VPP-M: 
čl. 3 – ods. 1 - požiar, úder blesku, výbuch, pád lietadla (ďalej len „FLExA“) 
čl. 4 – ods. 1 - víchrica a krupobitie 
čl. 5 – ods. 1 - povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu 
čl. 6 – ods. 1 - voda z vodovodného zariadenia 
čl. 8 – ods. 1 - náraz vozidla, dym, nárazová vlna 
(čl. 4, 5, 6 a 8 ďalej len „EC“) 
 
Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom d) tejto časti poistnej zmluvy je rozsah VPP-M 
rozšírený o riziká vnútorného a vonkajšieho vandalizmu (viď definíciu v zmluvných dojednaniach). 

   

Spoluúčasť:  Pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia je poistenie dojednané so spoluúčasťou 
poisteného vo výške: 
- 33,00 EUR pre všetky dojednané riziká 

   

Limity 

poistného 

plnenia: 

 

  
 
1. Pre riziko škôd spôsobených povodňou a záplavou 
je poistenie dojednané s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas 
poistného obdobia vo výške 5 000 000,00 EUR. 
 
2. Pre riziko škôd spôsobených víchricou a krupobitím  
je poistenie dojednané s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas 
poistného obdobia vo výške 6 500 000,00 EUR. 
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3. Pre riziko škôd spôsobených zemetrasením, zosuvom pôdy  
je poistenie dojednané s ročným limitom poistného plnenia pre jednu a všetky poistné udalosti počas 
poistného obdobia vo výške 16 500 000,00 EUR. 

   

Zmluvné 

dojednania: 
  

Pre riziko poškodenia veci požiarom 
je dojednané, že poisťovateľ poskytne poistné plnenie až do výšky dohodnutej poistnej sumy, ak budú 
v čase vzniku škody poisteným dodržané bezpečnostné predpisy vyplývajúce zo zákona o požiarnej 
ochrane, technických predpisov a súvisiacich noriem Slovenskej republiky (napr. práca s otvoreným 
ohňom, pravidlá pre zábranné systémy a pod.). V prípade nedodržania týchto predpisov si poisťovateľ 
vyhradzuje právo poistné plnenie primerane znížiť. 
 
Stavebné súčasti = všetky predmety pevne zabudované v budove (resp. v stavebnej konštrukcií) alebo 
so stavbou pevne spojené, tvoriace jej neoddeliteľnú súčasť. Poistenie stavebných súčastí v zmysle 
tejto časti poistnej zmluvy sa týka výlučne vymenovaných súčastí zhodnotenia stavieb v rámci 
jednotlivých projektov (príloha 2 - 20 tejto poistnej zmluvy). 
 
Vandalizmus znamená akékoľvek úmyselné, zákerné alebo zlomyseľné poškodenie alebo zničenie 
poistenej veci treťou osobou, t.j.osobou inou než poistený, jeho zástupca alebo alebo osoba konajúca  
v jeho mene. Vnútorný vandalizmus - úmyselné poškodenie alebo úmyselné zničenie poistenej veci 
spáchanej inou osobou ako poisteným tým spôsobom, že si prerazí cestu do chráneného priestoru, 
prekoná prekážku a poškodí alebo zničí predmet poistenia. Vonkajší vandalizmus - iná osoba ako 
poistený spáchal úmyselné poškodenie alebo zničenie verejne prístupnej poistenej veci. Pod pojmom 
úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci sa okrem iného chápe aj estetické poškodenie 
poistenej veci - poškodenie sprejermi alebo grafitmi. 
 
Automatické obnovenie poistnej sumy – ak v priebehu poistného obdobia v prípade poistenia na prvé 
riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky 
obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí 
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za 
vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti a poisťovňa 
odpočíta doplatok poistného od poistného plnenia. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného 
obdobia vždy v pôvodnej výške. 

   

Bežné 

poistné: 

  

Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 
 

Predmet poistenia: Poistná suma v EUR: Sadzba v ‰: Bežné poistné v EUR: 

a) 0 
0,239 

0 

c) 1 048 101,19 250,50 

 Bežné poistné spolu: 250,50 

 
Ostatné tabuľky ostávajú nezmenené v zmysle dodatku č. 30 k tejto poistnej zmluve. 

   

  Časť II. 
Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci 

   

Poistné 

podmienky: 
  

Toto poistenie je dojednané v rozsahu: 

 Všeobecných poistných podmienok poistenia majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb 
(ďalej len VPP-M), s dňom účinnosti 01.01.2006 

 Doložky M-01: Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie majetku 
 Doložky M-02: Poistenie majetku na účtovnú cenu 

 Zmluvných dojednaní a doložiek uvedených v tejto poistnej zmluve alebo jej prílohách 
...... ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto poistnej zmluvy 

   

Miesto 

poistenia: 
  

adresy v zmysle prílohy č. 1 tejto poistnej zmluvy a účtovnej evidencie poisteného pre projekty: 
- Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební     

- kód ITMS: 26250120003 
- Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia budovy Filozofickej 

fakulty v areáli UPJŠ - kód ITMS: 26250120028 
- Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO) - kód ITMS: 26220120024 
- EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach - kód ITMS: 

26220120005 
- CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov - kód ITMS: 26220120007 
- Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou - kód ITMS: 

26220120019 
- Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia - kód ITMS: 26220120009 
- Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu 

(CEVA) - kód ITMS: 26220120025 
- Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ - kód ITMS: 26110230035 
- Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA II) - kód ITMS: 26220120040 
- Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II - kód ITMS: 26220120039 
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- Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ - kód 
ITMS: 26110230013 

- Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku - kód ITMS: 
26220220105 

- Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární UPJŠ 
v Košiciach - kód ITMS: 26250120040 

- Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach  
- kód ITMS: 26220120047 

-Centrum kozmických výskumov II: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa                                                 
- kód ITMS: 26220120029 

- Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy (MoVeS) - kód ITMS: 26110230038 
- Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých 

tkanív (POKIMP) - kód ITMS: 26220220032 
- Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou 

štruktúrou - kód ITMS: 26220120035 
   

Predmet 

poistenia 

 a poistná 

suma: 

 Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 
 

 
Ostatné tabuľky ostávajú nezmenené v zmysle dodatku č. 30 k tejto poistnej zmluve. 

Predmet poistenia (viď príloha č. 16): 
Poistná suma 

v EUR: 

h) vlastný hnuteľný majetok: 1 048 101,19 

   

Poistná 

hodnota: 
  

1. Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom a) až f) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie 
dojednané odchylne od čl. 14, ods. 1 VPP-M na účtovnú hodnotu, v zmysle Doložky M-02 „Poistenie 
majetku na účtovné ceny“. 
 
2. Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom g) a h) tejto časti poistnej zmluvy je poistenie 
dojednané v rozsahu čl. 14, ods. 1, písm. a) VPP-M na novú hodnotu. 

   
Poistené 

riziká: 
  

Pre predmet poistenia uvedený pod písmenom a) až h) tejto časti zmluvy je poistenie dojednané 
v rozsahu VPP-M: 
čl. 7 – ods. 1, písm. a) krádež vlámaním,  

 b) lúpež v mieste poistenia,  
 d) vandalský čin po uskutočnenom vlámaní. 

   

Spoluúčasť:  Pre jednu a každú poistnú udalosť počas poistného obdobia je poistenie dojednané so spoluúčasťou 
poisteného vo výške: 
- 33,00 EUR pre všetky dojednané riziká 

   

Zmluvné 

dojednania: 
  

1. Pre riziko krádeže, lúpeže a vandalizmu pri hnuteľnom majetku 
je poistenie dojednané v zmysle Doložky M-01 „Limity plnenia a podmienky zabezpečenia pre poistenie 
majetku“. Odchylne od čl. 4 Doložky M-01 je dojednané, že rozsah zabezpečenia budov pre prípad 
odcudzenia veci vlámaním nebude rozširovaný. 
 
Pre predmety a) až f) je poistenie dojednané ako poistenie na prvé riziko, s dojednanými ročnými 
limitmi poistného plnenia počas poistného obdobia (viď tabuľka vyššie). 
 
2. Poistenie na prvé riziko 
- ak nie je možné v čase dojednania poistenia stanoviť poistnú hodnotu, potom si poistený pre 
poistené veci stanoví poistnú sumu. Takto stanovená poistná suma je hornou hranicou plnenia 
poisťovne pre plnenia zo všetkých poistných udalostí, ktoré nastali v poistnom období. 
- automatické obnovenie poistnej sumy – ak v priebehu poistného obdobia v prípade poistenia na prvé 
riziko nastala poistná udalosť a poistenému vzniklo právo na poistné plnenie, poisťovňa automaticky 
obnoví poistnú sumu na zvyšok poistného obdobia. Obnovenie poistnej sumy poisťovňa urobí 
stanovením doplatku poistného od termínu vzniku poistnej udalosti do konca poistného obdobia za 
vyčerpanú časť poistnej sumy zodpovedajúcu poistnému plneniu vrátane spoluúčasti a poisťovňa 
odpočíta doplatok poistného od poistného plnenia. Dojednaná poistná suma je v priebehu poistného 
obdobia vždy v pôvodnej výške. 

   

Bežné 

poistné: 

  

Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 
 

Predmet poistenia: Poistná suma v EUR: Sadzba v ‰: Bežné poistné v EUR: 

h) 1 048 101,19 0,105 110,05 

 
Ostatné tabuľky ostávajú nezmenené v zmysle dodatku č. 30 k tejto poistnej zmluve. 

 
 
 
 
 

  



    

Underwriter:  Ing. V.Tajcnár, Mgr. Z.Trokanová, Ing. F.Celder, Odbor firemných klientov PZ 411 001 784 

Získateľ: 
 

MAXIMA BROKER, a.s., Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice / ZČ: 40189 

Ing. Zuzana Sičáková, mobil: 0917 471 836, 0903 903 199 
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  Časť III. 

Poistenie peňazí - finančnej hotovosti v pokladniach UPJŠ 
   

Poistné 

podmienky, 

rozsah 

poistenia: 

  
 
 
ostáva bez zmeny v zmysle dojednaní uvedených v dodatku č. 24 k tejto poistnej zmluve. 

   

Bežné 

poistné: 
 Predmet poistenia: Poistná suma v EUR: Sadzba v ‰: Bežné poistné v EUR: 

1. 3 400,00 

40,845 

138,87 

2. 400,00 16,34 

3. 1 200,00 49,01 

4. 400,00 16,34 

 Bežné poistné spolu: 220,56 
   

  Časť IV. 
Poistenie všeobecnej zodpovednosti 

   
Poistné 

podmienky, 

rozsah 

poistenia: 

  
 
 
ostáva bez zmeny v zmysle dojednaní uvedených v dodatku č. 24 k tejto poistnej zmluve. 

   

Bežné 

poistné: 
 Poistná suma v EUR: Sadzba v ‰: Bežné poistné v EUR: 

33 200,00 24,032 797,86 
   

  Spoločné ustanovenia 

   

Bežné 

poistné: 

  

Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 
 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 250,50 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 110,05 

Celkové bežné poistné:                                                      (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 360,56 

 
Ostatné tabuľky ostávajú nezmenené v zmysle dodatku č. 30 k tejto poistnej zmluve. 

   

Osobitné 

dojednania: 
  

Odchylne od čl. 15, ods. 3 VPP-M je dojednané, že sa nebude účtovať 5 %-ná prirážka za platenie 
poistného v štvrťročných splátkach. 

   

Splatnosť 

poistného: 

  
Bežné poistné je splatné v štvrťročných splátkach podľa vyúčtovania v prílohe tohoto dodatku na naše 
bankové spojenie: 
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 

Číslo účtu: 2626006702 / 1100 

Konštantný symbol: 3558 

Variabilný symbol: 411 001 784 

 
Pri nezaplatení jednej splátky poistného je poisťovateľ oprávnený žiadať zaplatenie poistného za celé 
poistné obdobie vrátane úroku z omeškania za každý deň. 

   

Prílohy:  -  Vyúčtovanie poistného k dodatku č. 31 k PZ č. 411 001 784 
- Príloha č. 16 k dodatku č. 31 poistnej zmluvy č. 411 001 784: Špecifikácia poisteného majetku                      

k projektu „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 
podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 

 

 Príloha č. 1 - 20 k predchádzajúcim dodatkom tejto poistnej zmluvy č. 411 001 784, t.j. špecifikácia 
poisteného majetku + príslušné všeobecné poistné podmienky a ich doložky, ktoré tvoria prílohu               
k pôvodnej poistnej zmluve, ostávajú naďalej v platnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

Underwriter:  Ing. V.Tajcnár, Mgr. Z.Trokanová, Ing. F.Celder, Odbor firemných klientov PZ 411 001 784 

Získateľ: 
 

MAXIMA BROKER, a.s., Slovenskej jednoty 31, 040 01 Košice / ZČ: 40189 

Ing. Zuzana Sičáková, mobil: 0917 471 836, 0903 903 199 
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Vyhlásenie 

poistníka: 
  

Poistník dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto 
údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou 
poistných udalostí a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistník sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny 
týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

   
  Tento dodatok k poistnej zmluve je vypracovaný v troch vyhotoveniach, pričom poistník obdrží dve 

vyhotovenia a poisťovateľ jedno vyhotovenie tohoto dodatku. 
 
 

  

  V Bratislave, dňa 23.05.2012 

 

 

 

 

 

 

    

     

prof .  MUDr.  Ladis lav M irossay,  DrSc.   Ing.  V ladis lav Tajcnár   Ing.  F i l ip  Celder  
rektor  underwriter senior 

odbor firemných klientov 

 underwriter 
odbor firemných klientov 

podpis a pečiatka poistníka  podpis a pečiatka poisťovateľa 
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Vyúčtovanie poistného k dodatku č. 31 k PZ č. 411 001 784 
 
 

Poistník: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 
Šrobárova 2, SK – 041 80 Košice 
IČO: 00 397 768 
Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 
v Bratislave dňa 27.03.1997 č. 1789/1997-162. 

 

Tab. I: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie nehnuteľného majetku - komplexné poistenie všetkých živel. rizík a vody: 14 471,14 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 1 967,58 

III.  Poistenie peňazí - finančnej hotovosti v pokladniach UPJŠ: 220,56 

IV.  Poistenie všeobecnej zodpovednosti: 797,86 

Celkové bežné poistné:                                                                                 (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 17 457,16 

 

Tab. II:  Projekt „Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, 

posluchární a učební“ - kód ITMS: 26250120003: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody + vandalizmus: 1 814,73 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 310,09 

Celkové bežné poistné:                                                                                    (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 2 124,84 

 

Tab. III:  Projekt „Budovanie OPEN DOOR univerzity zavedením moderných IKT a rekonštrukcia  

  budovy Filozofickej fakulty v areáli UPJŠ” - kód ITMS: 26250120028: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody + vandalizmus: 1 139,76 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 248,53 

Celkové bežné poistné:                                                                                    (+ 0,03 EUR zaokrúhlenie) 1 388,32 

 

Tab. IV:  Projekt „Sieť excelentných pracovísk pre onkológiu (SEPO)” - kód ITMS: 26220120024: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

 v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 303,17 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 128,30 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 431,48 

 

Tab. V:  Projekt „EXTREM - Centrum pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov  

 v extrémnych podmienkach“ - kód ITMS: 26220120005: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 173,47 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 63,31 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 236,80 

 

Tab. VI:  Projekt „CaKS - Centrum excelentnosti informatických vied a znalostných systémov“ 

  - kód ITMS: 26220120007: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 72,33 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 31,77 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 104,12 

 

Tab. VII:  Projekt „Centrum excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou  

štruktúrou“ - kód ITMS: 26220120019: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 40,79 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 17,92 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 58,72 
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Tab. VIII:  Projekt „Centrum kozmických výskumov: vplyvy kozmického počasia“  

 - kód ITMS: 26220120009: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 9,36 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 4,11 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 13,48 

 

Tab. IX:  Projekt „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií – srdcového a mozgového infarktu 

(CEVA)“ - kód ITMS: 26220120025: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 180,80 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 79,43 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 260,24 

 

Tab. X:  Projekt „Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ” - kód ITMS: 26110230035: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 18,34 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 8,06 

Celkové bežné poistné: 26,40 

 

Tab. XI:  Projekt „Centrum excelentnosti pre výskum aterosklerózy (CEVA II)” - kód ITMS: 26220120040: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 592,88 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 260,47 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 853,36 

 

Tab. XII:  Projekt „Budovanie infraštruktúry v centre excelentnosti SEPO-II” - kód ITMS: 26220120039: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 585,57 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 242,56 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,03 EUR zaokrúhlenie) 828,16 

 

Tab. XIII:  Projekt „Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ“ 

 - kód ITMS: 26110230013: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 27,07 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 11,89 

Celkové bežné poistné: 38,96 

 

Tab. XIV:  Projekt „Progresívna technológia prípravy mikrokompozitných materiálov pre elektrotechniku“ - kód ITMS: 

26220220105: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 1,40 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 0,62 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 2,04 

 

Tab. XV:  Projekt „Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchární 

UPJŠ v Košiciach“ - kód ITMS: 26250120040: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 1 231,23 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 277,73 

Celkové bežné poistné: 1 508,96 

 

Tab. XVI:  Projekt „Extrem II - Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 

podmienkach” - kód ITMS: 26220120047 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 250,50 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 110,05 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 360,56 
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Tab. XVII:  Projekt „Centrum kozmických výskumov II: vplyvy kozmického počasia - druhá etapa” 

- kód ITMS: 26220120029 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 2,80 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 1,23 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,01 EUR zaokrúhlenie) 4,04 

 

Tab. XVIII:  Projekt „Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy (MoVeS)” - kód ITMS: 

26110230038: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 1,07 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 0,47 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 1,56 

 

Tab. XIX:  Projekt „Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých 

tkanív (POKIMP)” - kód ITMS: 26220220032: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 12,10 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 5,32 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 17,44 

 

Tab. XX:  Projekt „Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou 

štruktúrou” - kód ITMS: 26220120035: 

Časť: Druh poistenia: 
Bežné poistné 

v EUR: 

I.  Poistenie majetku - komplexné poistenie všetkých živelných rizík a vody: 29,28 

II.  Poistenie majetku pre prípad odcudzenia veci: 12,86 

Celkové bežné poistné:                                                                                  (+ 0,02 EUR zaokrúhlenie) 42,16 

 
Tabuľky s vyčíslením švrťročnej splátky poistného č. I – XV, XVII – XX ostávajú bez zmeny. 

 

Tab. XVI: 

Bežné poistné spolu: 360,56 EUR 

Štvrťročné poistné: 90,14 EUR 

 

Tab. I + ... + XX: 

Celkové bežné poistné spolu: 25 758,80 EUR 

Štvrťročné poistné: 6 439,70 EUR 

 
Štvrťročné splátky poistného v zmysle zaslaných predpisov poistného sú splatné vždy do 01.01., 01.04., 
01.07. a 01.10. príslušného poistného obdobia na bankové spojenie: 

 
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1 
Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava 

Číslo účtu: 2626 006 702 / 1100 

Konštantný symbol: 3558 

Variabilný symbol: 411 001 784 

 
V Bratislave dňa 23.05.2012 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 31 k poistnej zmluve č. 411 001 784 

Poistenie majetku, všeobecnej zodpovednosti a peňazí UPJŠ 

 

Poistník: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 2, SK – 041 80 Košice 

IČO: 00 397 768 
Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 

v Bratislave dňa 27.03.1997 č. 1789/1997-162. 

 

Poistený: 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Šrobárova 2, SK – 041 80 Košice 

IČO: 00 397 768 
Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, registrovaný na Ministerstve školstva Slovenskej republiky 

v Bratislave dňa 27.03.1997 č. 1789/1997-162. 

 

Poisťovateľ: 

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. 

Dostojevského rad 4, SK – 815 74 Bratislava 1 

IČO: 00 151 700 

IČ DPH: SK2020374862 

DIČ: 2020374862 

Okr. súd Bratislava I, Obch. reg. Oddiel: Sa, vložka č. 196/B. 
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Príloha č. 16 k dodatku č. 31 poistnej zmluvy č. 411 001 784: 
Špecifikácia poisteného majetku k projektu „Extrem II - Dobudovanie 

Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych 
podmienkach” - kód ITMS: 26220120047: 

 
Do 15.04.2012 (vrátane): 

Interný kód Názov položky rozpočtu 

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah) 

Poistná suma s DPH 

v novej hodnote (EUR) 

c) vlastný hnuteľný majetok 

1.1.32. Dvojprocesorové multijadrové výpočtové stanice 10 20 562,00 

1.1.3. Systém na prípravu ultračistej deionizovanej vody 1 12 999,00 

1.1.4. Systém na tepelno-ultrazvukové zváranie mikrokontaktov 1 20 712,00 

1.1.23. Antihlukový kryt héliového kompresora RSX 1 10 500,00 

1.1.27. Digestor 1 5 493,90 

1.1.28. Dojdigestor 1 8 333,88 

1.1.29. Elementárny analyzátor 1 41 649,60 

1.1.19. Supravodivý magnet 1 27 999,60 

1.1.30. 
Zariadenie pre elektrónovú paramagnetickú rezonanciu vo 
frekvenčnom X-pásme 

1 408 000,00 

3.5.1. Informačné tabule 2 499,20 

1.1.21. Héliová dewarová nádoba 1 12 285,60 

1.1.22. Héliová dewarová nádoba 1 8 169,00 

1.1.17. Kompaktná čerpacia vákuová sústava 1 21 999,60 

1.1.20. Dusíková dewarová nádoba 1 21 330,00 

1.1.18. Vysoko výkonná kompaktná čerpacia sústava na hélium 1 49 999,81 

1.1.26. Inovácia RTG difraktometra 1 29 979,60 

1.1.25. Stacionárny zásobník plynného hélia 1 18 000,00 

1.1.24. Vzduchový kompresor so sušičkou 1 5 998,80 

SPOLU: 724 511,59 

 
Pridané od 16.04.2012: 

Interný kód Názov položky rozpočtu 

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah) 

Poistná suma s DPH 

v novej hodnote (EUR) 

c) vlastný hnuteľný majetok 

1.1.1. Optická litografia 1 108 789,60 

SPOLU: 108 789,60 

 
Pridané od 24.05.2012: 

Interný kód Názov položky rozpočtu 

Počet jednotiek 

(predpokladaný 

rozsah) 

Poistná suma s DPH 

v novej hodnote (EUR) 

c) vlastný hnuteľný majetok 

1.1.2. Elektrónová litografia a mikroskopia 1 214 800,00 

SPOLU: 214 800,00 

 


