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Mgr. Peter Šagát
Vážení kolegovia
Práve sa Vám dostáva do rúk prvý časopis Odborového
zväzu hasičov. Zvolili sme takúto formu aj preto, aby ste mali
informácie o tom, čo sa snaží zväz robiť pre svojich členov a čo
aj robí. Majte však prosím na pamäti, že vo funkcii prezidenta
Odborového zväzu hasičov som krátko a nič sa nedá urobiť z
večera do rána. Úvodom musím povedať, že udržanie súčasných členov, ako aj motivácia
nových členov je moja najväčšia výzva a prioritná úloha.
V prvom rade by som sa chcel predstaviť, volám sa Peter Šagát, v HaZZ som od roku
1990, najprv ako hasič, potom strojník, operačný dôstojník OR a operačný dôstojník
KR. Členom odborového zväzu som od roku 1990, pričom som zastával rôzne funkcie
(predseda základnej organizácie, zväzový inšpektor bezpečnosti práce, viceprezident
kraja ako aj prvý viceprezident) a 1. januára 2014 som bol zvolený do funkcie prezidenta
Odborového zväzu hasičov. Na snemoch krajských organizácií zväzu som sľúbil, že
práca odborov sa zmení a budem sa snažiť urobiť pre členov zväzu čo najviac. Skúsim
Vám v krátkosti a všeobecnosti, teda nie len v podmienkach Hasičského a záchranného
zboru, povedať niečo o odboroch. Je zrejmé, že jednotlivec ako zamestnanec obyčajne vo
vzťahu k zamestnávateľovi nič nezmôže, takmer sa nepresadí. Členstvo v organizovanom
kolektíve mu v duchu hesla Viribus unitis zabezpečuje ochranu jeho práv a záujmov,
umožňuje mu radiť sa, konzultovať v prípade problémov. Príslušná odborová organizácia
je tiež jediná oprávnená uzatvárať so zamestnávateľom kolektívnu zmluvu, v ktorej sú
upravené výhodnejšie podmienky výkonu štátnej služby ako aj iné sociálne výhody.
Odborová organizácia pôsobiaca u zamestnávateľa je zástupcom všetkých zamestnancov
a v ich mene vedie kolektívne vyjednávanie. Avšak iba svojim členom odborová
organizácia poskytuje nadštandardný servis, ktorý sa v zásade môže líšiť organizáciu
od organizácie a je prezentovaný či už v podobe právneho poradenstva, alebo sociálnej
výpomoci v ťaživých životných situáciách. O tom čo sa snažím ja urobiť pre Vás sa
dočítate práve v tomto časopise, prípadne na našej webovej stránke. Svojim členstvom v
odborovej organizácii zase zamestnanci vyjadrujú odborom podporu v ich činnosti
a uľahčujú odborovej organizácii jej pozíciu vo vyjednávaní so zamestnávateľom.
Cieľom odborových organizácií je predovšetkým zlepšovať pracovné a sociálne
podmienky zamestnancov. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je kolektívne
vyjednávanie s cieľom
uzatvárať kolektívne zmluvy, ktoré upravujú najmä
pracovné, sociálne a mzdové podmienky všetkých zamestnancov (teda aj odborovo
neorganizovaných) so zamestnávateľmi. Sociálny dialóg na všetkých úrovniach slúži na
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to, aby sa partneri spolu rozprávali, rokovali a nachádzali riešenia aj cestou kompromisov,
pretože zamestnanec a zamestnávateľ sú na sebe závislí a jeden bez druhého nemôže
existovať. Odbory sú tu aj na to aby z času na čas práve toto zamestnávateľovi pripomenuli
a aby si uvedomil, že jeho zamestnanci majú nie len povinnosti, ale v rovnakom rozsahu
aj práva. Ako som v úvode spomenul, snažíme sa naším členom poskytnúť niečo viac.
Podpísali sme rámcovú zmluvu s firmou Dalian s.r.o. o užšej spolupráci v rámci, ktorej
bude pre našich členov (verím, že aj tých, ktorý členmi v čase keď čítajú tieto riadky
ešte nie sú) komplexne zabezpečovať oblasť životného, neživotného a zodpovednostného
poistenia, ako aj iné finančné služby. Taktiež sa „rozbieha“ spolupráca s Telefonicou O2
v rámci, ktorej sme pre našich členov zabezpečili myslím si, že zaujímavé podmienky.
Záverom poviem, že je na každého slobodnom rozhodnutí, či rozšíri rady našich členov
a bude využívať všetko, čo Odborový zväz ponúka, avšak som presvedčený, že každý sa
rozhodne správne.
Mgr. Peter Šagát, prezident Odborového zväzu hasičov

Zástupcovia OZH Slovensko
Mgr. Peter Šagát - prezident OZH
telefón : 0903 206 075
JUDr. Pavol Oreško - 1.viceprezident OZH
telefón: 0903 561 900
Dana Nálepová - sekretariát OZH
telefón: 0910 933 667
Krajská organizácia OZH Bratislava
Mgr. Miroslav Harvan - viceprezident OZH
telefón: 0905 268 997
Krajská organizácia OZH Trnava
Pavol Junek - viceprezident OZH
telefón: 0904 837 494
Krajská organizácia OZH Nitra
Mgr. Jiří Řáda - viceprezident OZH
telefón: 0918 / 339 960
Krajská organizácia OZH Žilina
Ing. Pavol Pokrievka - viceprezident OZH
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telefón: 0908 964 754
Krajská organizácia OZH Trenčín
Ing. Zuzana Javorková - viceprezident OZH
telefón: 0903 387 318
Krajská organizácia OZH Banská Bystrica
Viliam Derďák - viceprezident OZH
telefón: 0911 101 465
Krajská organizácia OZH Prešov
Mgr. Radoslav Lacko - viceprezident OZH
telefón: 0905 832 878
Krajská organizácia OZH Košice
Ing. Ľubomír Palušák - viceprezident OZH
telefón: 0905 321 964
Revízna komisia OZH
Jana Krupová - predsedníčka
telefón: 0948 / 044 245
Inšpektor bezpečnosti práce OZH
Peter Križanský
telefón: 0910 / 902 876

mjr. Mgr. Radoslav Lacko
Úlohy a činnosti Odborového zväzu hasičov (OZH) sú dané
jeho stanovami. Tak ako každá činnosť ľudí snažiacich sa
dosiahnuť v práci čo najlepšie výsledky aj tá naša má svoje
úspechy aj neúspechy. Často záleží na uhle pohľadu a hlavne
schopnosti pochopiť všetky súvislosti . Mrzí ma, ak sa k
hodnoteniu odhodlajú tí, ktorí na prvom mieste vidia iba vlastné
záujmy a výhody. Prvoradým predmetom práce OZH je predsa
zastrešiť záujmy celej členskej základe či už sú to príslušníci zaradení v zmenovej službe
alebo nie bez rozdielu. V neposlednom rade sú to aj reálne finančné možnosti rozpočtu
Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) ako aj právne a legislatívne podmienky. Tento
základný fakt sa mnohým v rámci svojho „odborného“ hodnotenia našej práce stráca.
Mnohé základné výhody, ktoré sa v minulosti dosiahli vďaka náročným rokovaniam
si vyžadovali nemalú mieru znalostí v oblasti práva, ekonomiky, sociálnej politiky,
vnútorných predpisov HaZZ ako aj predpisov iných rezortov. Tieto výhody sú dnes
brané ako samozrejmosť bez toho aby sa niekto pozrel v čase späť do minulosti. Z môjho
pohľadu ale považujem za istý druh nespravodlivosti, že vždy sa výsledky premietnu
do života všetkých príslušníkov HaZZ či už sú alebo nie sú členmi OZH bez rozdielu.
Mám hlavne na mysli tých, ktorí tak radi kritizujú všetko a všetkých. Nechcem byť
zlomyseľný ale tento fakt je pre OZH otázkou samotnej existencie do budúcnosti. Ak
si člen OZH uvedomí, že oproti nečlenovi nemá žiadnu výhodu, jedného dňa dospeje k
logickému rozhodnutiu nebyť členom aj on sám. Bez aktívnej členskej základne OZH
časom prestane existovať a potom všetci spoločne stratíme výhody, ktoré sú uznávané v
celom vyspelom svete, kde odbory so svojou rozsiahlou členskou základňou majú veľké
kompetencie pri obhajobe oprávnených záujmov svojich členov v rámci kolektívneho
vyjednávania so sociálnymi partnermi.
Prezídium OZH sa práve týmto problémom zaoberá už niekoľko rokov. V rámci
rokovaní o zlepšení pracovnoprávnych vzťahov, služobných pomerov a pod. pre všetkých
príslušníkov HaZZ samozrejme nie je možné robiť akékoľvek rozdiely, to ani nikto z nás
nechce. Naša cesta viedla k vytvoreniu zvýhodnenia pre našich členov a ich rodinných
príslušníkov pomocou celej škály poistných produktov, ktoré svojou povahou pomôžu v
ťažkých životných situáciách a v neposlednom rade budú finančne zaujímavé.
Prezídium OZH preto hľadalo a hľadá nové možnosti ako svojim členom ponúknuť
za ich členstvo výhody, ktoré im pomôžu riešiť často nepríjemné situácie v prípade ak
sa stane úraz im alebo ich rodinným príslušníkom, resp. ak dôjde ku škode v rámci
plnenie si služobných povinností. V neposlednom rade ak nevieme ovplyvniť možnosti
navýšenia štátneho rozpočtu a našich miezd, tak je pre nás dôležité priniesť ponuku, ktorá
v konečnom dôsledku prinesie slušnú úsporu v rodinnom rozpočte našich členov. Do
tejto kategórie patrí napríklad ponuka zvýhodneného povinného zmluvného poistenia
či havarijného poistenie vozidiel, zvýhodnených paušálov, kúpy mobilných telefónov
ako aj poistenia domácnosti, cestovného poistenia a poistenia voči kritickým chorobám.
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Paleta takýchto produktov je pestrá, oproti bežným cenám na našom trhu zvýhodnená.
Záleží len na potrebe našich členov a ich rodinných príslušníkov. Nejedná sa o žiadne
flotilové poistenie. Našou základnou požiadavkou je cenové zvýhodnenie, konkrétny
a osobný prístup. OZH je sprostredkovateľom a všetky následné kroky si už každý člen
môže regulovať sám podľa vlastného uváženia a potreby. Zárukou kvality je aj servis pri
vybavovaní škodovej udalosti.
Som rád, že Prešovský kraj už takmer rok ponúka svojim členom poistné
produkty v spolupráci s firmou Dalian. Odmenou pre nás je spokojnosť našich členov
a rozširujúca sa členská základňa. Táto spolupráca so sebou prináša množstvo stretnutí,
rokovaní a riešení problémov. Výsledok v podobe akú vám dnes predkladáme však
určite stojí za úvahu. Verím, že aj kolegyne a kolegovia, ktorí nie sú členmi OZH sa po
prečítaní môjho príspevku aspoň na chvíľu zamyslia a pouvažujú nad ponukou, ktorú
sme pripravili. Opakujem, táto ponuka je považovaná za bonus k tomu, čo je hlavným
poslaním OZH...obhajoba práv a presadzovanie pracovných, sociálnych, kultúrnych
záujmov a potrieb, ktoré vznikajú alebo súvisia s vykonávaním povolania.
S pozdravom a úctou
mjr. Mgr. Radoslav Lacko, viceprezident OZH pre Prešovský kraj

Pozor!!!
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Dalian, s.r.o, Slovenská 39, 080 01 Prešov
poistenie rôzneho druhu
vypracovanie ponúk úverových produktov až po čerpanie
vypracovanie ponúk leasingových produktov až po čerpanie
súčinnosť pri riešení poistných udalostí
sprostredkovanie telekomunikačných služieb
tel: 0948 881 188 - Mgr.Dalibor Gdovin - riaditeľ spoločnosti
0908 622 860 - Bibiana Mathiová - asistentka
0903 673 222 - Simona Kunayová - asistentka
mail: hasici@dalian.sk

Podpis rámcovej zmluvy o užšej spolupráci medzi OZH a f.Dalian
Mgr.Peter Šagát a Mgr.Dalibor Gdovin
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z ľava Kurt Ebner - člen predstavenstva a námestník generál. riaditeľa
Mgr.Peter Šagát - prezident OZH
Mgr. Zdeno Gossányi - člen predstavenstva a riaditeľ
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Cenník paušálov pre členov OZH
Paušál

cena

cena pre èlena OZH

Výška dotácie /€

Roèný poplatok

Viazanos

Platinový
Platinový
Platinový
Platinový
Platinový

45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €

22,50 €
18,50 €
21,50 €
25,50 €
30,50 €

0,00 €
96,00 €
168,00 €
264,00 €
384,00 €

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €

bez viazanosti
24 mesiacov
24 mesiacov
24 mesiacov
24 mesiacov

Paušál

cena

cena pre èlena OZH

Výška dotácie /€

Roèný poplatok

Viazanos

Modrý
Modrý

15,00 €
15,00 €

7,50 €
9,50 €

0,00 €
96,00 €

35,00 €
35,00 €

bez viazanosti
24 mesiacov

Odmena Spoločnosti:
Administratívne služby za správu zmluvy spojené s Cena za predmetné služby v čiastke 50/eur ročne
Platinovým paušálom
Administratívne služby za správu zmluvy spojené s Cena za predmetné služby v čiastke 35/eur ročne
Modrým paušálom
- odmena spoločnosti v sebe zahŕňa doručovanie mobilného tel. a SIM Karty klientovi, ako aj administratívny
servis spojený s prenosom čísla k operátorovi O2.
Platinový paušál:
Bonus na nákup nového telefónu každých 24 mesiacov
Neobmedzené volania do všetkých sietí na Slovensku a zo Slovenska a ČR do celej EÚ
Neobmedzené SMS do všetkých sietí na Slovensku a zo Slovenska a ČR do celej EÚ
Neobmedzený internet na Slovensku a v ČR. Po prečerpaní 2000 MB sa rýchlosť zníži na polovicu.
Modrý paušál:
Bonus na nákup nového telefónu každých 24 mesiacov
Neobmedzené SMS do všetkých sietí na Slovensku a zo Slovenska a ČR do celej EÚ
Neobmedzený internet na Slovensku a v ČR. Po prečerpaní 100 MB sa rýchlosť zníži na polovicu.
100 predplatených minút do všetkých sietí na Slovensku a zo Slovenska a ČR do celej EÚ. Po prevolaní
0,10€ za minútu.
Pri obidvoch paušáloch sa uplatňuje aj zľava 50% na bežné telekomunikačné služby, ako napr. na roaming.
Zľava sa nevzťahuje na samotný paušál a na prémiové služby /napr. SMS lístok/ a iné platby tretích strán.
Vysvetlivky: - cena : - pre bežného zákazníka
- výška dotácie: – dotácia na kúpu mobilu. Pokiaľ je mobil drahší, rozdiel sa dopláca.
Ročný poplatok: – ročný poplatok na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním daných služieb.
Poplatok sa vzťahuje na jednu SIM kartu a platí sa každoročne.
Poznámka: Do vyššie uvedených paušálov nie sú zahrnuté roomingové služby a služby tretích osôb akými
sú napr.: parkovné, txt., služby zlatých stránok na č.1181 a pod.
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Poistenie zodpovednosti
za škodu spôsobenú pri výkone povolania Sadzby poistného
Pre jednotlivé poistné zmluvy si zmluvné strany dohodli v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov nasledovné ročné sadzby poistného:

Poistná suma

Ročné poistné

EUR

bez MV

s MV

s MV + kolesá

1 991,64

17,91

21,90

24,90

2 323,57

20,90

25,55

28,55

2 655,51

23,89

29,20

32,20

2 987,45

26,88

32,85

35,85

3 319,39

29,86

36,50

39,50

3 651,33

32,85

40,15

43,15

3 983,27

35,84

43,81

46,81

4 315,21

38,83

47,46

50,46

4 647,15

41,81

51,11

54,11

4 979,09

44,80

54,76

57,76

5 974,91

53,76

65,71

68,71

6 970,72

62,73

76,67

79,67

7 966,54

71,69

87,62

90,62

Spoluúčasť
Poistený sa podieľa na náhrade škody pri každej poistnej udalosti spoluúčasťou 10% (percent), min. 33 EUR,
o ktorú KOOPERATIVA zníži náhradu škody.

Spôsob platenia
Pre každú poistnú zmluvu, uzatvorenú podľa tejto rámcovej dohody, sa dojednáva ročný spôsob platenia
poistného.

Vysvetlivky
Poistná suma
Bez MV
S MV
S MV + kolesá
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- výška trojmesačnej hrubej mzdy
- poistený, ktorý nepoužíva pri výkone povolania vozidlo
- poistený, ktorý používa pri výkone povolania vozidlo
- poistený, ktorý používa pri výkone povolania vozidlo a zároveň má pripoistené
poškodenie kolesa, ako samostatnej súčasti vozidla

Vložka č. 1
k rámcovej zmluve o poistení

Havarijné poistenie motorových vozidiel
1. Poistenie sa vzťahuje na:
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie motorových vozidiel:
Predmetom poistenia je vozidlo, jeho časť a príslušenstvo tvoriace jeho štandardnú a povinnú výbavu.

Poistenie sa dojednáva pre prípad:
a)
b)
c)
d)

Poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku havárie,
Odcudzenie celého vozidla alebo jeho časti,
Poškodenia alebo zničenia vozidla v dôsledku živelnej udalosti,
Úmyselného poškodenia alebo zničenia – vandalizmus.

2. Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:
a) Sadzby pre motorové vozidlá do 3 500 kg
Variant B:

Riziková skupina

Neužitkové a užitkové OMV
členené dľa značky osobného
motorové vozidlá

I.

BMW, Mercedes, Alfa Romeo,
Audi, Škoda Superb, Smart,
Mitsibishi, Chrysler, Lexus,
Jaguár, Porsche, Saab, Asia,
Maybach, JEEP Motors,
Hummer, Land Rover, Rover,
Maruti, Talbot

Neužítkové a užitkové automobily
do 3,5 t (max. prizn. bonus
30% * zľavy 10%, 10%) - (Typ
poistenia B)
B/AZ/DAZ
70/0/0
0,99

II.

Škoda Octavia, Volkswagen,
Volvo, Ford, Honda, Nissan,
Peugeot, Renault, Opel, Citröen,
Škoda Felícia, Škoda Fabia,
TATRA, TAZ, VAB, DACIA, Lada,
GAZ, ARO, Moskvič, Olcit, VAZ,
ZAZ, ZIL, Yugo, Gordon, Volga,
Škoda - ostatné, Hyundai I., Kia
I., Chevrolet I., Suzuki I.

1,05

III.

Mazda, Toyota, Fiat, Lancia,
Seat, Subaru, Sang Yong,
Daihatsu, Isuzu, Mini, Proton,
MG, Daewoo - Chevrolet,
Hyundai, Kia, Suzuki

1,17
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b) Sadzby pre motorové vozidlá nad 3 500 kg
Variant B:

Nákladné MV, autobusy, traktory

Typ poistenia B
B/RZ

Územná platnosť iba SR
70/0
Nákladné vozidlá (všetky typy)

0,78%

Nákladné prívesy a návesy (všetky typy)

0,72%

Obytné prívesy na osobné vozidlá (všetky typy)

0,78%

Nákladné prívesy na osobné vozidlá (všetky typy)

0,72%

Autobusy (všetky typy)

0,78%

Traktory (všetky typy)

0,72%

3. Poistné podmienky:
Pre poistenie platia Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“) č.106, Osobitné poistné podmienky
(ďalej len „OPP“) č. 356, OPP č. 156, OPP č. 206, OPP č. 805 a Zmluvné dojednania (ďalej len „ZD“) pre
havarijné poistenie Eurokasko.

4. Osobitné dojednania:
a) Poistenie sa dojednáva so spoluúčasťou: pre všetky motorové vozidlá 5%, minimálne 166 EUR.
b) Poistenie je dojednané pre motorové vozidlá do 3 500 kg s územnou platnosťou Európa.
c) Poistenie je dojednané pre motorové vozidlá nad 3 500 kg s územnou platnosťou Slovenská republika.

Výpočet poistného
Cena nového MV x koeficient x 0,01 = výška poistného
Napr: 35.000,-/BMW/ x 0,99 = 34.650 x 0,01 = 346,50
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Vložka č. 2
k rámcovej zmluve o poistení

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1. Poistenie sa vzťahuje na:
Požadovaný minimálny rozsah poistenia pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla.
Predmetom poistenia je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla, ktorých vlastníkom alebo držiteľom sú členovia Odborového zväzu hasičov, alebo ich
rodinní príslušníci.
Rozsah poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
V prípade zmeny legislatívy (zmena minimálnych limitov odškodnenia), čo by mohlo mať za následok
zvýšenie dohodnutej ceny poistného, si poisťovňa vyhradzuje právo dojednať takéto zmeny dodatkom k
Rámcovej dohode.
Minimálne limity poistného plnenia:
Pre škody na zdraví alebo usmrtení – 5 000 000 EUR,
Pre vecné škody, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia – 1 000 000 EUR.

2. Sadzby a podklady pre výpočet základného poistného:
Štruktúra delenia motorových vozidiel podľa jednotlivých skupín a sadzby poistného: Tabuľka č.1

3. Poistné podmienky:
Pre poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Všeobecné poistné podmienky poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 708 (ďalej len „VPP“) a Zmluvné
dojednania pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len
„ZD“).

4. Osobitné dojednania:
a) Poistné bude hradené v ročných splátkach.
b) Odchýlne od VPP a ZD sa dojednáva, že poisťovňa nebude uplatňovať pre motorové vozidlá prirážku
malus za nepriaznivý škodový priebeh.
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TabuĐka þ.1 – Sadzobník na povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla bez Verejného prísĐubu na živel
LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
pre škodu na zdraví alebo usmrtením,
pre vecnú škodu, ušlý zisk a náklady právneho zastúpenia
Poistné platené

Základné krytie
život

5 000 000 €

majetok
Skupina

1 000 000 €

SA1
SA2
SA3

17,28 €
23,76 €
41,04 €

SB1
SB2 - a)
SB2 - b)
SB3 - a)
SB3 - b)
SB4
SC

46,98 €
62,10 €
70,20 €
75,60 €
97,20 €
111,78 €
90,18 €

SD

66,42 €

SE
SF

82,62 €
405,00 €

SG1
SG2

264,60 €
318,60 €

SH

25,92 €

SI

14,58 €

SJ1
SJ2

129,60 €
114,48 €

SK1
SK2

264,60 €
318,60 €

SL11
SL12
SL2

11,34 €
14,58 €
48,60 €

Partner

a) j ednostopov é motorov é v ozidlo a motorov á troj kolka
s hmotnosĢou do 400 kg so zdv ihov ým obj emom v alcov :
1. do 50 cm 3 vrátane
2. nad 50 cm 3 do 350 cm 3 vrátane
3. nad 350 cm 3
b) osobný, dodáv kov ý, špeciálny, malý nákladný automobil a poj azdný pracov ný stroj s celkov ou hmotnosĢou do
3500 kg, motorov á troj kolka s celkov ou hmotnosĢou nad
400 kg, so zdv ihov ým obj emom v alcov :
1. do 1 300 cm 3 vrátane alebo na elektrický pohon
2.a) nad 1 300 cm 3 do 1 400 cm 3 vrátane
2.b) nad 1 400 cm 3 do 1 800 cm 3 vrátane
3.a) nad 1 800 cm 3 do 1 900 cm 3 vrátane
3.b) nad 1 900 cm 3 do 2 500 cm 3 vrátane
4. nad 2 500 cm 3
c) obytný automobil s celkov ou hmotnosĢou do 10 000 kg
d) sanitný automobil, ak nie j e podĐa písm. b) ustanov ená
nižšia sadzba poistného
e) automobily banskej a v odnej záchrannej služby trv ale
v ybav ené špeciálnymi prístroj mi na záchranu živ ota a
zásahov é v ozidlá j ednotiek požiarnej ochrany, ak nie j e
podĐa písm. b) ustanov ená nižšia sadzba poistného
f) Ģahaþ náv esov
g) ostatné automobily a poj azdný pracov ný stroj s EýV
s celkov ou hmotnosĢou
1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane
2. nad 12 000 kg
h) poĐnohospodársky alebo lesný traktor, motorov é
v ozidlo použív ané v ýluþne na prev oz v þelstiev s EýV,
poj azdný pracov ný stroj bez EýV,
poj azdný pracov ný stroj s prideleným zv láštnym EýV
obsahuj úcim písm. "Z" alebo v ysokozdv ižný v ozík
i) motorov ý ruþný v ozík, j ednonáprav ov ý kultiv aþný
traktor alebo traktor, ktorému sa EýV neprideĐuj e
j ) autobus urþený na prev ádzku iba v mestskej
hromadnej doprav e a trolej bus
1. autobus
2. trolejbus
k) ostatné autobusy s celkov ou hmotnosĢou
1. do 5 000 kg vrátane
2. nad 5 000 kg
l) prípoj né v ozidlo
1. urþ ené na Ģahanie motorovými vozidlami s výnimkou
motorových vozidiel uvedených v písm. a) a i)
1.1 s celkovou hmotnosĢou do 750 kg vrátane
1.2 s celkovou hmotnosĢou nad 750 kg
2. urþ ené na Ģahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f)-náve
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TabuĐka þ.2 - Sadzobník na povinné zmluvné poistenie za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla vrátane Verejného prísĐubu
LIMITY POISTNÉHO PLNENIA
pre š kodu na zdraví alebo us mrtením ,
pre vecnú škodu, ušlý zisk a náklady právneho zas túpenia
Pois tné platené

Základné krytie
život

5 000 000 €

majetok
Skupina

1 000 000 €

SA1
SA2
SA3

22,28 €
28,76 €
46,04 €

SB1
SB2 - a)
SB2 - b)
SB3 - a)
SB3 - b)
SB4
SC

51,98 €
67,10 €
75,20 €
80,60 €
102,20 €
116,78 €
95,18 €

SD

71,42 €

SE
SF

87,62 €
410,00 €

SG1
SG2

269,60 €
323,60 €

SH

30,92 €

SI

19,58 €

SJ1
SJ2

134,60 €
119,48 €

SK1
SK2

269,60 €
323,60 €

SL11
SL12
SL2

16,34 €
19,58 €
53,60 €

a) j ednostopov é motorov é v ozidlo a motorov á troj kolka
s hmotnosĢou do 400 kg so zdv ihov ým obj emom v alcov :
1. do 50 cm 3 vrátane
2. nad 50 cm 3 do 350 cm 3 vrátane
3. nad 350 cm 3
b) osobný, dodáv kov ý, špeciálny, malý nákladný automobil a poj azdný pracov ný stroj s celkov ou hmotnosĢou do
3500 kg, motorov á troj kolka s celkov ou hmotnosĢou nad
400 kg, so zdv ihov ým obj emom v alcov :
1. do 1 300 cm 3 vrátane alebo na elektrický pohon
2.a) nad 1 300 cm 3 do 1 400 cm 3 vrátane
2.b) nad 1 400 cm 3 do 1 800 cm 3 vrátane
3.a) nad 1 800 cm 3 do 1 900 cm 3 vrátane
3.b) nad 1 900 cm 3 do 2 500 cm 3 vrátane
4. nad 2 500 cm 3
c) obytný automobil s celkov ou hmotnosĢou do 10 000 kg
d) sanitný automobil, ak nie j e podĐa písm. b) ustanov ená
nižšia sadzba poistného
e) automobily banskej a v odnej záchrannej služby trv ale
v ybav ené špeciálnymi prístroj mi na záchranu živ ota a
zásahov é v ozidlá j ednotiek požiarnej ochrany, ak nie j e
podĐa písm. b) ustanov ená nižšia sadzba poistného
f) Ģahaþ náv esov
g) ostatné automobily a poj azdný pracov ný stroj s EýV
s celkov ou hmotnosĢou
1. od 3 500 kg do 12 000 kg vrátane
2. nad 12 000 kg
h) poĐnohospodársky alebo lesný traktor, motorov é
v ozidlo použív ané v ýluþne na prev oz v þelstiev s EýV,
poj azdný pracov ný stroj bez EýV,
poj azdný pracov ný stroj s prideleným zv láštnym EýV
obsahuj úcim písm. "Z" alebo v ysokozdv ižný v ozík
i) motorov ý ruþný v ozík, j ednonáprav ov ý kultiv aþný
traktor alebo traktor, ktorému sa EýV neprideĐuj e
j ) autobus urþený na prev ádzku iba v mestskej
hromadnej doprav e a trolej bus
1. autobus
2. trolejbus
k) ostatné autobusy s celkov ou hmotnosĢou
1. do 5 000 kg vrátane
2. nad 5 000 kg
l) prípoj né v ozidlo
1. urþ ené na Ģahanie motorovými vozidlami s výnimkou
motorových vozidiel uvedených v písm. a) a i)
1.1 s celkovou hmotnosĢou do 750 kg vrátane
1.2 s celkovou hmotnosĢou nad 750 kg
2. urþ ené na Ģahanie motorovým vozidlom uvedeným v písm.f)-náve
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Životné poistenie
Poistené osoby / Podskupina
1) Rámcová zmluva je určená pre príslušníkov HaZZ, ktorí sú členmi Odborového zväzu hasičov, a ktorí sa
rozhodli pristúpiť k Rámcovej zmluve, na základe čoho im je zo strany Poisťovateľa poskytovaná poistná
ochrana v rozsahu dojednanom v tejto Rámcovej zmluve.
2) Do poistenia môžu pristúpiť príslušníci HaZZ, ktorí sú členmi Odborového zväzu hasičov, a sú starší ako
15 rokov a zároveň mladší ako 65 rokov a nie sú v skúšobnej dobe alebo výpovednej lehote. Pristúpenie
k Rámcovej poistnej zmluve sa vykoná písomnou formou na Poisťovateľom určenom tlačive: „Pristúpenie
k Rámcovej poistnej zmluve“.
3) Na účely životného poistenia podľa tejto Rámcovej zmluvy boli vytvorené 2 Podskupiny, a to:
a) Podskupina I – nezásahoví príslušníci HaZZ
b) Podskupina II – zásahoví príslušníci HaZZ

Rozsah životného poistenia
1) Životné poistenie vyplývajúce z tejto Rámcovej zmluvy je v rozsahu:
a) Poistenie pre prípad akejkoľvek smrti,
b) Poistenie vážnych chorôb,
c) Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu.
2) Poistný plán je poistné krytie pozostávajúce z poistenia pre prípad akejkoľvek smrti, z poistenia vážnych
chorôb a poistenia času nevyhnutného liečenia úrazu. Poistné plány v tomto bode stanovených
Podskupín pozostávajú z nasledujúcich poistných krytí:
a) Podskupina I:
a1) Poistenie pre prípad smrti akejkoľvek
a2) Poistenie vážnych chorôb
a3) Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu
b) Podskupina II:
b1) Poistenie pre prípad smrti akejkoľvek
b2) Poistenie vážnych chorôb
b3) Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu
3) Poistné sumy platné pre poistné plány jednotlivých Podskupín sú dohodou zmluvných strán stanovené
nasledovne:

14

Podskupina I:
Variant A

Variant B

Variant C

Poistenie pre prípad smrti akejkoľvek

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Poistenie vážnych chorôb

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Poistenie času nevyhnutného liečenia úrazu

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Podskupina iI:
Variant A

Variant B

Variant C

Poistenie pre prípad
smrti akejkoľvek

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Poistenie vážnych
chorôb

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Poistenie času
nevyhnutného liečenia
úrazu

4 000 EUR

8 000 EUR

12 000 EUR

Poistné, platenie poistného
Poistné je pre jednotlivé Podskupiny a Varianty určené na jedného poisteného mesačne nasledovne:
Variant A

Variant B

Variant C

Podskupina I

12 EUR

24 EUR

36 EUR

Podskupina II

15 EUR

30 EUR

45 EUR
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Odborový zväz hasičov Drieňová 22 826 86 Bratislava
tel. : 02/4859 3465, 02/4859 3465 e-mail: ozh@ozh.sk www.ozh.sk

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA OZH

Základná organizácia OZH .................................... č. .........................

Meno : ..................................................................
Priezvisko : ............................................................
Bydlisko : ..............................................................
Dátum narodenia : .................................................
Organizačná zložka : ...............................................

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol informovaný o právach a povinnostiach člena
Odborového zväzu hasičov vyplývajúcich so stanov OZH a iných právnych predpisov.

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v žiadosti.

Prílohu žiadosti tvorí „Žiadosť na zrážky zo mzdy“ určená pre príslušné KR HaZZ

Dátum : ...................

Podpis : ..........................

Odborový zväz hasičov Drieňová 22 826 86 Bratislava
tel. : 02/4859 3465, 02/4859 3465 e-mail: ozh@ozh.sk www.ozh.sk

Žiadosť

o zrážky

z platu

meno a priezvisko : .......................................................................
osobné číslo : ..............................................................................
adresa : .......................................................................................
organizačná zložka : ......................................................................

Žiadam
o zrážanie
0,5%
z čistého
príjmu
v prospech
účtu
4007856539/7500 ako členský príspevok Odborového zväzu hasičov
a 0,5% z čistého príjmu v prospech účtu ..............................................
základnej organizácie OZH : ...............................................................
adresa základnej organizácie ..............................................................
ako členský príspevok Základnej organizácii Odborového zväzu hasičov

Zrážku

žiadam vykonať prvý krát za mesiac : .................
rok : .................

V ....................... dňa .................

...................................
podpis

.

Školská 668
093 02 Vranov nad Topľou
e-mail: printon@printon.sk
www.printon.sk

Tel./ fax: 057/ 442 39 29, 442 12 86, 44 611 69

