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Aj počas výkonu dobrovoľníckej činnosti môže vysielajúca organizácia ako aj prijímateľ  dobrovoľníckej 

činnosti s dobrovoľníkom v rámci dobrovoľníckej zmluvy uzavrieť poistenie pre prípad úrazu či 

zodpovednosti za škodu. Podľa Zákona o dobrovoľníctve (406/2011 Z. z.) to však nie je povinnosť. 

Konkrétne sa poistenie spomína v týchto paragrafoch zákona: 

 § 4 ods. 4: 

„Vysielajúca organizácia môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie zodpovednosti za ním 

spôsobenú škodu a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu.“ 

§ 5 odsek 2 

„Prijímateľ dobrovoľníckej činnosti môže po dohode s dobrovoľníkom uzavrieť poistenie 

zodpovednosti za ním spôsobenú škodu a v prospech dobrovoľníka aj poistenie pre prípad jeho úrazu, 

ak ho neuzavrela už vysielajúca organizácia.“ 

 

V roku 2021 sme si dali záväzok, že sa bližšie pozrieme na možnosti takýchto poistení a uskutočnili sme 

niekoľko konzultácii s poisťovňami prostredníctvom špecialistky na poistenie. Nie všetky poisťovne sú 

naklonené uzatvárať poistenia dobrovoľníkom, nakoľko pojem dobrovoľníctva im nie je známy a ťažko 

sa takáto dobrovoľnícka práca vyhodnocuje. Prinášame Vám teda bližšie informácie k úrazovému 

poisteniu a poisteniu zodpovednosti za škodu, v prípade, že sa rozhodnete vašim dobrovoľníkom 

takéto poistenie zabezpečiť. Určite to môžeme brať ako benefit, ktorým dobrovoľníkom 

a dobrovoľníčkam dávate signál, že manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je vo vašej organizácii 

na vysokej úrovni a pracujete s nimi kvalitne. 

                                   

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 

Toto poistenie kryje zodpovednosť poisteného za škodu spôsobenú  tretej osobe na živote, zdraví 

alebo na majetku 

1. Poistenie sa vzťahuje aj  na náklady trov súdneho konania a právnej obhajoby  

2. Poistenie sa vzťahuje na škody spôsobené na prenajatej nehnuteľnosti  

3. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností  

4. Poistenie sa vzťahuje na poskytovanie všeobecne prospešných služieb a činnosti poisteného v 

zmysle a rozsahu zakladacej listiny a štatútu a to ku dňu dojednania poistenia.  

5. Poistenie sa vťahuje na všetkých zamestnancov organizácie  a spolupoistenými v zmysle tejto 

poistnej zmluvy sú dobrovoľníci vykonávajúci všeobecne prospešné služby a činnosti pre poisteného, 

v rozsahu oprávnení poisteného.  
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6. poistenie sa vzťahuje aj na  osoby spolupoistené v rámci tej istej poistnej zmluvy  

7. Poistenie sa vzťahuje aj na regresné nároky Sociálnej a zdravotných poisťovní do výšky poistnej 

sumy. 

K vypracovaniu ponuky je potrebné doložiť: 

- príjmy organizácie za predchádzajúci rok, prípadne odhadované na nasledujúci rok  
- predpokladaný počet dobrovoľníckych akcií / podujatí na nasledujúci rok... s uvedením 
odhadovaného počtu spolupracujúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok na jednotlivých akciách ( 
prípadne priemer počtu spolupracujúcich osôb za všetky akcie spolu )  
- požadovaná poistná suma  
 
Toto poistenie uzatvára organizácia s poisťovňou rámcovou zmluvou na 1 rok ( nedá sa uzavrieť na 
jedno podujatie) a v rámci toho poistenia sú poistení nie len zamestnanci organizácie, ale aj všetci 
dobrovoľníci, ktorí uzavrú s organizáciou v danom roku dobrovoľnícku zmluvu. V roku 2021 by vyšlo 
organizáciu, ktorá má ročné príjmy cca 50000 eur cca na 1400 eur ročne. Takéto poistenie sa 
posudzuje individuálne, závisí od viacerých faktorov, na základe ktorých môže byť poistná suma vyššia 
či nižšia. 
 

 
Úrazové poistenie 

V rámci úrazového poistenia sme sa rozhodli zistiť podmienky a výšku poistného pre tieto základné 
krytia: 
Smrť v dôsledku úrazu - v prípade smrti poisteného v dôsledku úrazu vyplatí poisťovateľ oprávnenej 
osobe poistnú sumu pre prípad smrti.  
Trvalé následky úrazu bez progresie - poisťovateľ vyplatí poistenému poistné plnenie, ktoré 
zodpovedá rozsahu trvalých následkov. Výška poistného plnenia sa určí percentuálne z poistnej sumy 
dojednanej pre prípad trvalých následkov úrazu podľa Oceňovacích tabuliek poisťovateľa, už od 0,5% 
telesného poškodenia.  
Denné odškodné počas hospitalizácie v dôsledku úrazu - poisťovateľ vyplatí poistenému denné 
odškodné za každý kalendárny deň, počas ktorého bol poistený v dôsledku poistnej udalosti 
hospitalizovaný 
 
Poistiť nie je možné osobu, ktorá v čase dojednávania poistenia:  
a) je čiastočne alebo celkom odkázaná na opateru inej osoby,  
b) trpí psychickým ochorením,  
c) je infikovaná vírusom HIV,  
d) je dlhodobo (viac ako 3 mesiace) práceneschopná,  
e) trpí epilepsiou, okrem epilepsie typu petit mal, f) je závislá od alkoholu alebo drog 
g) je uznaná invalidnou s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70% v 
porovnaní so zdravou fyzickou osobou podľa platných predpisov o sociálnom poistení, 
 h) je profesionálnym športovcom. 
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Opäť zdôrazňujeme, že nie všetky poisťovne poskytujú poistenie dobrovoľníkom a v rámci ponuky sme 
vybrali varianty, ktoré sme považovali za výhodné a efektívne. V každom variante je možné dohodnúť 
si aj ďalšie pripoistenia, ktoré organizácia uzná za vhodné alebo napr. navýšiť poistné krytie. 
 
V rámci úrazového poistenia je možné vybrať si dve varianty poistenia: 

1. Hromadné úrazové poistenie  počas trvania dobrovoľníckej zmluvy na ½ roka 
Poistné krytie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistený utrpí počas dobrovoľníckej činnosti. 

2. Hromadné úrazové poistenie na jednotlivú dobrovoľnícku akciu 
 
Poistné závisí od výšky poistných súm za jednotlivé riziká. K vypracovaniu poistnej zmluvy je potrebné 
zadať požadované poistné sumy a  predložiť  zoznam poistených osôb. 
 
 
 
 
Príklad 1.: Hromadné úrazové poistenie  počas trvania dobrovoľníckej zmluvy na ½ roka 
 

- Poistné závisí od výšky poistných súm za jednotlivé riziká. 
- Sumy sú platné k 31.12 2021 a môžu sa meniť v závislosti od viacerých faktorov 

 

Hromadné úrazové poistenie ½ roka 

Riziko Poistná suma 

Smrť v dôsledku úrazu 3000 € 

Trvalé následky úrazu bez progresie 3000 € 

Denné odškodné 3 € 

Poistné na 1 osobu/mesiac 0,90 € 

 

Počet osôb Počet dní Poistná suma 

10 181 54€ 

 
 
Príklad 2.: Hromadné úrazové poistenie na jednotlivú dobrovoľnícku akciu 
 

- Poistné závisí od výšky poistných súm za jednotlivé riziká 
- Sumy sú platné k 31.12 2021 a môžu sa meniť v závislosti od viacerých faktorov 

 

Hromadné úrazové poistenie 1 deň 

Riziko Poistná suma 

Smrť v dôsledku úrazu 3000 € 

Trvalé následky úrazu bez progresie 3000 € 

Denné odškodné 3 € 

Poistné na 1 osobu/deň 0,82 € 

 

Počet osôb Počet dní Poistná suma 

5 1 4,10 € 
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Uvedené príklady a sumy sú aktuálne pre určité časové obdobie a môžu sa meniť v závislosti od 
viacerých faktorov ako napríklad príjmy organizácie, počet dobrovoľníkov a podujatí, ktoré daná 
organizácia uskutočňuje, počet zamestnancov a pod. Dané príklady sú teda naozaj len ilustračnými. Pre 
získanie ďalších informácii a vypracovania konkrétnej ponuky, odporúčame kontaktovať špecialistku 
pre poistenie Ing. Danku Péchyovú, s ktorou sme mali niekoľko veľmi korektných stretnutí a hľadali 
sme spoločne rôzne varianty poistenia dobrovoľníkov. Je veľmi nápomocná a ústretová. 
 
Phone: +421 903 790 088 
Email:  danka.pechyova@unipoistenie.sk 
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