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Univerzita  Komenského  v Bratislave  podpísala  s Union  poisťovňou,  a.  s.  Poistnú  zmluvu 
o komerčnom zdravotnom pripoistení a poistení pre potreby UK v Bratislave č. 11 717 281. Predmetom 
zmluvy je komerčné zdravotné pripoistenie a poistenie  osôb vysielaných poistníkom (UK v Bratislave, 
resp. FiF  UK)  na  zahraničnú  pracovnú  cestu.  Filozofickej  fakulte  UK  vyplýva  zmluvná  povinnosť 
objednávať cestovné poistenie zamestnancov výlučne prostredníctvom Union poisťovne. V nadväznosti 
na uvedené sa týmto Dodatkom č. 1 k Vnútornému predpisu FiF UK č. 1/2009 Smernica dekana fakulty  
o cestovných  náhradách  vypúšťa  znenie  bodu  6  čl.  I  a nahrádza  sa  novým  znením:  „Cestovné 
poistenie zamestnancov pred konaním zahraničnej pracovnej cesty zabezpečí fakulta. Vyslaní 
zamestnanci sú povinní  poistiť sa v Slovenskej republike ešte pred nástupom na zahraničnú 
pracovnú cestu“.

Postup zamestnanca fakulty pred zahraničnou pracovnou cestou (ďalej len „ZPC“):

1. Zamestnanec, ktorý má uzavreté komerčné poistenie v rámci ITIC karty, priloží k cestovnému 
príkazu kópiu platnej ročnej poistnej zmluvy.

2. Zamestnanec, ktorý má ITIC kartu a nemá platnú ročnú poistnú zmluvu a zamestnanec, ktorý 
nemá ITIC kartu: 

2.1.Pred  nástupom  na  ZPC  si  na  ekonomickom  oddelení  prevezme  podpísaný  cestovný  príkaz,  
prenosnú poistnú kartu Union poisťovne a podpíše súhlas so spracovaním svojich osobných údajov 
Union poisťovňou.
2.2. Po absolvovaní ZPC prenosnú poistnú kartu vráti na ekonomické oddelenie. V prípade poškodenia 
alebo straty prenosnej poistnej karty je zamestnanec povinný nahradiť škodu, ktorú bude od fakulty  
požadovať Union poisťovňa.
2.3. Výška poistného je zmluvne určená podľa územnej platnosti poistenia a  podľa počtu dní pobytu 
v zahraničí.
      2.4. Poistné bude hradené z finančného zdroja ako ZPC. Ak je ZPC hradená z mimofakultných 
zdrojov, zamestnanec predloží doklad o poistení z týchto zdrojov.

Ostatné ustanovenia  Vnútorného predpisu č.  1/2009 Smernica dekana fakulty  o cestovných 
náhradách zostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 1 k Vnútornému predpisu č. 1/2009 Smernica dekana fakulty o cestovných 
náhradách nadobúda platnosť i účinnosť dňom 15. novembra 2010.

V Bratislave 12. 11. 2010 

doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD.
dekan fakulty
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