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 V súlade s ustanovením Čl. 10 ods. 8 vnútorného predpisu UK č. 3/2007 Organizačný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v platnom znení a v súlade so zákonom č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov, vydáva dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta (ďalej len „LF 

UK“) túto smernicu za účelom prešetrenia škodových prípadov a ustanovenia postupu pri 

prerokovaní a uplatňovaní práva LF UK na náhradu škody voči zodpovedným zamestnancom 

LF UK, ktorí jej spôsobili škodu.  

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 
 

1. Škodová komisia je poradným orgánom dekana LF UK, ktorého cieľom je posudzovanie 

škodových udalostí na LF UK – manká, škody, pokuty, penále a ostatné neproduktívne 

náklady. 
 

2. Škodová komisia má päť členov. Predsedu, podpredsedu, tajomníka a dvoch členov.  
 

3. Členov škodovej komisie menuje a odvoláva dekan LF UK. 
 

4. Funkčné obdobie členov škodovej komisie nie je časovo obmedzené. 

 

 

Čl. II 

Pôsobnosť škodovej komisie 
 

Do pôsobnosti škodovej komisie patrí prerokovanie škodovej udalosti v prípade, keď: 
 

1. zamestnanec spôsobil škodu LF UK: 
 

a) zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti 

s nimi ( § 179 Zákonníka práce, ďalej len „ZP“), 

b)  tým, že vedome ani neupozornil vedúceho zamestnanca na hroziacu škodu, ani 

nezakročil proti hroziacej škode, hoci by tak zabránil bezprostrednému vzniku škody  

(§ 181 ZP), 
 

2. zamestnanec neuznal spôsobenú škodu vzniknutú, 
 

a) schodkom na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať a žiada prerokovať 

škodovú udalosť z dôvodu, že počas jej prerokovania v škodovej komisii môže 

preukázať skutočnosti, ktoré by ho zbavili zodpovednosti úplne alebo sčasti  (§ 182 

ZP), 

b) stratou zverených predmetov, ktoré mu LF UK zverila na písomné potvrdenie a žiada 

prerokovať škodovú udalosť z dôvodu, že počas jej prerokovania v škodovej komisii 

môže preukázať skutočnosti, ktoré by ho zbavili zodpovednosti úplne alebo sčasti (§ 

185 ZP) .  
 

3. Zamestnancovi spôsobila škodu LF UK ( § 192 ZP). 
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Čl. III 

Postup pri zistení škodovej udalosti 
 

1. Vo všetkých prípadoch vzniku škody, podáva vedúci pracovník zamestnanca ktorý za 

škodu zodpovedá (ďalej len „vedúci pracovník“) hlásenie o škode tajomníkovi škodovej 

komisie. Vzor tlačiva „Hlásenie o škode“ tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu. Hlásenie 

o škode musí obsahovať najmä:  
 

- presné a úplné zistenie skutočností a dôkazov, ktoré sú podstatné pre 

škodové konanie 
 

- vyjadrenie vedúceho úseku, na ktorom škoda vznikla 
 

- vyjadrenie pracovníka ktorý škodu spôsobil 
 

2. Neúplné hlásenie o škode tajomník škodovej komisie vráti vedúcemu pracovníkovi, 

podávajúcemu hlásenie o škode s termínom na doplnenie hlásenia. 
 

3. Tajomník škodovej komisie vedie evidenciu škodovej komisie, v ktorej zaregistruje každé 

hlásenie o škode. V evidencii sa zaznamená poradové číslo kompletného spisu o škodovom 

prípade, dátum prijatia, predmet škody, jej výšku, meno škodcu, dátum a výsledok 

rozhodnutia. Súčasťou evidencie sú osobitné spisy škodových prípadov. 
 

4. O prijatí hlásenia o škode informuje tajomník škodovej komisie predsedu škodovej 

komisie bez zbytočného odkladu po zaevidovaní hlásenia o škode.  
 

5. Vedúci pracovník, v prípade, že šetrením bude zistené zavinenie zamestnanca, majúce 

znaky trestného činu alebo priestupku,  alebo v prípade takéhoto podozrenia, je povinný 

postúpiť škodovú udalosť právnemu oddeleniu. 

 

 

Čl. IV 

Konanie škodovej komisie 
 

1. Škodová komisia sa schádza podľa potreby a výskytu  škodových prípadov. 
 

2. Škodová komisia začne konať na základe predloženého hlásenia o škode. 
 

3. Zasadnutie škodovej komisie zvoláva predseda škodovej komisie, prípadne podpredseda 

škodovej komisie, v ním určenom termíne a to buď písomne, alebo elektronickou poštou. 
 

4. Škodová komisia je uznášaniaschopná ak sa jej rokovania zúčastní predseda, alebo 

podpredseda škodovej komisie a minimálne traja jej ďalší členovia. V prípade ak sa 

rokovania nezúčastní tajomník, môže predseda alebo podpredseda škodovej komisie 

výkonom funkcie tajomníka dočasne poveriť iného člena škodovej komisie. 
 

5. Zasadnutie škodovej komisie vedie predseda škodovej komisie a v prípade jeho 

neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen. 
 

6. Na rokovanie škodovej komisie môže byť prizvaný vedúci organizačnej zložky, v ktorej 

škoda vznikla, alebo iné osoby, ak je to potrebné pre prerokovanie škodovej udalosti. 
 

7. Podkladmi na rokovanie škodovej komisie môžu byť revízne správy, z ktorých je zrejmý  

vznik škody a zodpovednosť zamestnanca za vzniknutú škodu, zápisnica o inventarizácii 

so stanoviskom inventarizačnej komisie, prípadne iné dôležité dokumenty. 
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8. Na rokovanie komisie sa prizve zamestnanec, o ktorom sa predpokladá, že škodu spôsobil. 

Ak tento zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej sume a ak sa dohodne 

spôsob úhrady záväzku, zabezpečí predseda škodovej komisie vyhotovenie písomnej 

dohody, ktorú predloží dekanovi LF UK na schválenie; v opačnom prípade škodová 

komisia pripraví návrh na rozhodnutie dekana LF UK o náhrade škody (ďalej len „návrh“). 
 

9. Tajomník škodovej komisie zabezpečí doručenie pozvánky na riadne zasadnutie škodovej 

komisie zamestnancovi, ktorého sa škodová udalosť týka (ďalej len „zamestnanec“),  

najmenej 3 dni pred konaním zasadnutia. 
 

10. Ak sa zamestnanec bez predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní na zasadnutí 

škodovej komisie, škodová komisia prerokuje škodovú udalosť bez jeho účasti. 
 

11. Ak škodu spôsobil niektorý z členov škodovej komisie, je z jej rokovania, na ktorom sa 

prerokováva ním spôsobená škoda, ako člen vylúčený. 
 

12. Ak je člen komisie v príbuzenskom pomere k zamestnancovi, ktorý škodu spôsobil, je z jej 

rokovania, v danom prípade, ako člen vylúčený. 
 

13. O každom škodovom prípade, dáva predseda komisie hlasovať jednotlivo. 
 

14. Návrh bude schválený, ak za jeho prijatie bude hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných 

členov komisie. V prípade zhodného počtu hlasov, je rozhodujúci hlas predsedu škodovej 

komisie. 
 

15. Škodová komisia dôkladne objasňuje skutkový stav a príčiny vzniku škody, najmä 

z hľadiska: 

a)  protiprávneho konania alebo opomenutia, pričom zisťuje, ktorý právny predpis bol 

porušený,  

b) zavinenia, či už ide o škodu spôsobenú úmyselne, v opitosti alebo z nedbanlivosti, 

c) sumu skutočnej škody, 

d) príčinnej súvislosti medzi konaním a vzniknutou škodou, 

e) nutnosti uplatnenia náhrady škody v plnej výške, prípadne možnosti uplatnenia 

zníženej náhrady škody, 

f) spoluzodpovednosti zamestnávateľa za vznik škody a nevytvorenia podmienok na 

ochranu majetku. 
 

17. Škodová komisia môže vo svojom  návrhu na riešenie škodových udalostí vysloviť názor, 

že v prípadoch: 

a) uvedených v Čl. 2  bod 1.  tohto štatútu, nespôsobil zamestnanec  škodu LF UK  

alebo že škodu spôsobil a navrhne dekanovi LF UK, v akej výške sa bude 

požadovať od zamestnanca náhrada škody, 

b) uvedených v Čl. 2 bod 2. tohto štatútu, uzná dôvody zbavenia zamestnanca 

zodpovednosti za škodu úplne alebo sčasti a navrhne dekanovi LF UK, či a v akej 

výške sa bude požadovať od zamestnanca náhrada škody, 



 5 

c) uvedených v Čl. 2 bod 2.  tohto štatútu, neuzná dôvody zbavenia sa  zamestnanca 

zodpovednosti za škodu a navrhne dekanovi LF UK požadovať od zamestnanca 

náhradu škody v plnej výške, 

d) uvedených v Čl. 2 bod. 3  tohto štatútu  nespôsobila LF UK škodu zamestnancovi, 

alebo že škodu spôsobila a navrhne dekanovi  LF UK., v akej výške sa 

zamestnancovi nahradí vzniknutá škoda. 
 

18. Po schválení návrhu škodovej komisie vyhotoví  tajomník do troch pracovných dní 

Zápisnicu z rokovania škodovej komisie. V zápisnici bude uvedené odporúčanie škodovej 

komisie. Prílohou zápisnice bude prezenčná listina účastníkov škodovej komisie 

prítomných na zasadnutí škodovej komisie spolu so záznamom z hlasovania ako aj ďalšie 

doklady dôležité pre rozhodovanie o škodovej udalosti. Zápisnicu z rokovania škodovej 

komisie podpíše predseda škodovej komisie a tajomník škodovej komisie. 
 

19. Zápisnicu z rokovania predloží tajomník dekanovi LF UK bez zbytočného odkladu po jej 

vyhotovení. Dekan LF UK následne vyznačí na Zápisnici súhlas, resp. nesúhlas s návrhom 

škodovej komisie. 
 

20. Zápisnicu z rokovania škodovej komisie obsahujúcu návrh škodovej komisie spolu s jej 

prílohami a vyznačeným stanoviskom dekana LF UK tajomník škodovej komisie zaeviduje 

v evidencii škodovej komisie. 
 

21. V prípade, keď škodová komisia na svojom zasadnutí nemôže riadne zistiť skutkový a 

právny stav škodovej udalosti, odročí prerokovanie škodovej udalosti a zabezpečí prípadné 

ďalšie podklady pre jeho riadne prerokovanie. 
 

22. Ak protokol o škode neumožňuje spoľahlivé objasnenie skutkového stavu, komisia je 

oprávnená vrátiť škodový prípad na došetrenie vedúcemu odboru, v ktorom škoda vznikla. 

Súčasne určí na došetrenie primeranú lehotu. 

 

Čl. V 

Náhrada škody 
 

1. V prípadoch uvedených v Čl. 2 tohto štatútu o výške náhrady škody a spôsobe jej úhrady 

rozhoduje na základe návrhu škodovej komisie  dekan   LF UK  
 

2. Ak zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenej výške, uzatvorí sa s ním písomná 

dohoda o uznaní záväzku čo do výšky a dôvodu a o spôsobe úhrady škody. 
 

3. Ak zodpovedný zamestnanec nesúhlasí s rozhodnutím dekana LF UK, postúpi predseda 

škodovej komisie návrh na uplatnenie nároku na náhradu škody súdnou cestou právnemu 

oddeleniu. 
 

4. Výšku požadovanej náhrady škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s  výnimkou 

náhrady škody neprevyšujúcej 50- EUR, je škodová komisia povinná prerokovať so 

zástupcami zamestnancov. 
 

5. Ak zamestnanec uhradil aspoň 2/3 náhrady škody a preukáže mimoriadne pracovné 

výsledky, môže orgán, ktorý o výške náhrady škody a spôsobe jej úhrady rozhodol, na 

návrh príslušného odborového orgánu alebo s jeho súhlasom upustiť od vymáhania zvyšnej 
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sumy náhrady škody. To sa však nevzťahuje na škodu, ktorú zamestnanec spôsobil 

úmyselne, na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať alebo stratou zverených 

predmetov. 
 

6. V prípade ak dekan LF UK s návrhom škodovej komisie vyjadreným v Zápisnici súhlasí, 

predseda škodovej komisie upovedomí o tejto skutočnosti vedúceho pracovníka 

zodpovedného zamestnanca. Príslušný vedúci pracovník je povinný do 3 dní oznámiť 

zodpovednému zamestnancovi výšku škody a výšku náhrady škody určenú škodovou 

komisiou a zároveň prerokuje so zodpovedným zamestnancom spôsob náhrady škody, 

o čom spíšu dohodu o náhrade škody spôsobenej zamestnancom pri plnení pracovných 

povinností (ďalej len „Dohoda“). Podpísanú Dohodu odovzdá nadriadený zamestnanec 

predsedovi škodovej komisie. Predseda škodovej komisie následne po zabezpečení 

podpisu dekana LF UK jedno vyhotovenie Dohody vráti zodpovednému zamestnancovi 

a jedno vyhotovenie doručí útvaru zodpovednému za realizáciu Dohody. 
 

7. Zamestnávateľ prerokuje požadovanú náhradu škody so zamestnancom a oznámi mu ju 

najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa zistilo, že škoda vznikla a že za ňu 

zamestnanec zodpovedá. 
 

8. Ak škodová komisia zistí, že škodu spôsobila iná právnická osoba alebo fyzická osoba, 

ktorá nie je s LF UK v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, 

postúpi podklady na uplatnenie náhrady škody bez prieťahu právnemu oddeleniu. 
 

9. Po skončení pracovného pomeru zamestnanca zodpovedného za škodu sa nezaplatená 

náhrada škody postúpi na vymáhanie právnemu oddeleniu.  

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. LF UK vytvorí vhodné materiálne podmienky pre riadnu činnosť škodovej komisie. 
 

2. Písomnosti vedené o každej škodovej udalosti sa uschovávajú po dobu 10 rokov od jej 

uzavretia. 

 

Čl. VII 

Účinnosť 
 

Tento štatút nadobúda právoplatnosť a účinnosť dňom jeho schválenia dekanom LF UK. 

 

Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Hlásenie o škode – VZOR 
- Príloha č. 2 – Zápisnica z rokovania škodovej komisie – VZOR 
- Príloha č. 3 – Dohoda o náhrade škody – VZOR 

 

V Bratislave dňa 7. 12. 2018 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta 
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Príloha č. 1 
k vnútornému predpisu LF UK č. 21/2018  

Štatútu škodovej komisie LF UK 

 

-  

-  

-  
-  

-  

-  
    

HLÁSENIE O ŠKODE 

Pracovisko: 

 

 

 

Vedúci 

zamestnanec:  

Rozsah škody:

  

Predmet škody: 

Popis škody: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Škodu zavinil (meno a funkcia): 

 

Vyjadrenie vedúceho pracoviska, kde škoda vznikla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie pracovníka, ktorý škodu spôsobil: 

 

 

 

 

 

 

 

Dôkazy: 

 

 

 

 

Dátum: Hlásenie vyhotovil: 
 

 

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

LEKÁRSKA FAKULTA  
 

 

 

 

Špitálska 24,813 72 Bratislava 1 
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Príloha č. 2 

k vnútornému predpisu LF UK č. 21/2018  

Štatútu škodovej komisie LF UK 

 

ZÁPISNICA  Z  ROKOVANIA  ŠKODOVEJ  KOMISIE 

 

1. Škodová komisia LF UK prerokovala dňa ...................... škodovú udalosť evidovanú 

pod číslom ........................... za účasti osôb podľa prezenčnej listiny a zistila 

nasledovný skutkový stav: ...............................................................................................  

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za vznik škody: ................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Po zhodnotení vykonaných dôkazov škodová komisia navrhuje dekanovi LF UK: 

a) uplatniť voči zodpovednému zamestnancovi (meno) 

............................................................... náhradu škody podľa § ...... Zákonníka 

práce v sume ................... eur, nakoľko zamestnanec (odôvodnenie) 

..................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

b) škodu v sume ................ eur zúčtovať na ťarchu fakulty (objektivizovať), nakoľko 

(odôvodnenie)  ........................................................................................................... 

 

 ..................................................................... 

     (meno a podpis predsedu škodovej komisie) 

 

 

4. Nakoľko požadovaná náhrada škody presahuje sumu 50 eur, bola táto náhrada a obsah 

dohody o spôsobe jej úhrady prerokovaná so zástupcami zamestnancov dňa ................ 

Mená a podpisy zástupcov zamestnancov: 

..................................................................................... 

..................................................................................... 

 

5. S návrhom škodovej komisie súhlasím* – nesúhlasím* 

 

.................................................................. 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta 
 

 

 

 

* nehodiace sa škrtnite       
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Príloha č. 3   

k vnútornému predpisu LF UK č. 21/2018 

Štatútu škodovej komisie LF UK 
 

 

 

Dohoda o náhrade škody 

spôsobenej zamestnancom pri plnení pracovných povinností 

uzavretá podľa § 191 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) medzi 

 

 

1.  Zamestnávateľom 

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava 

IČO: 39786501 

Zastúpená: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

  (ďalej len „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

2. Zamestnancom 

 Meno:.............................................................. 

 Dátum narodenia.: .............................................................. 

 Adresa trvalého bydliska.: ........................................................ 

 Pracovná funkcia: ......................................................... 

   (ďalej len „zamestnanec“) 

 

 

Čl. I 

 

1. Zamestnanec spôsobil zamestnávateľovi dňa .......... škodu, ktorá vznikla tým, že 

............................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

 

2. Celková výška škody spôsobenej zamestnancom zamestnávateľovi je .............. EUR, 

slovom ............................................................. 

 

3. Náhrada škody spôsobená, za ktorú zodpovedá zamestnanec a ktorú zamestnávateľ 

požaduje od zamestnanca podľa § 191 ods. 1 Zákonníka práce predstavuje sumu 

.................... EUR, slovom ...................................... 

 

 

Čl. II 

 

1. Zamestnanec podľa ustanovenia § 191 ods. 3 Zákonníka práce v celom rozsahu uznáva 

svoj záväzok nahradiť zamestnávateľovi ním spôsobenú škodu čo do dôvodu a výšky, 

uvedenú v čl. 1 ods. 2 tejto dohody a zaväzuje sa zamestnávateľom určenú sumu náhrady 

škody podľa čl. I ods. 3 tejto Dohody vo výške ................ EUR, uhradiť. 
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2. Zamestnanec uhradí škodu vo výške podľa čl. I ods. 3 tejto Dohody nasledovným 

spôsobom:* 

 

- zrážkami zo mzdy v zmysle § 20 ods. 2 a § 131 ods. 3 Zákonníka práce, a to 

v mesačných splátkach vo výške .......... EUR (slovom: ......................), počnúc 

mesiacom ............. Zamestnanec podpisom tejto Dohody súhlasí s tým, aby mu 

zamestnávateľ mesačne zrážal zo mzdy sumu podľa predchádzajúcej vety a to až do 

úplného zaplatenia záväzku podľa čl. II ods. 1 tejto Dohody. 

 

- jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet zamestnávateľa vedený 

v Štátnej pokladnici SR, IBAN: .........................., variabilný symbol ................. a to 

do ..................... 

 

- jednorazovo, v hotovosti do pokladne zamestnávateľa, a to do .............. 

 

3. Zamestnávateľ súhlasí so spôsobom náhrady škody uvedeným v čl. II ods. 2 tejto Dohody. 

 

4. V prípade ak zamestnanec neuhradí mesačnú splátku zrážky zo mzdy, alebo jednorazovú 

úhradu určenej výšky náhrady škody v lehote podľa ods. 2 tohto článku Dohody, dlh 

zamestnanca sa stáva splatným v celej výške jeho zostatku. 

 

*nehodiace sa prečiarknuť 

 

Čl. III 

 

1. V otázkach touto zmluvou neupravených sa použijú ustanovenia Zákonníka práce 

a občianskeho zákonníka. 

 

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma účastníkmi dohody. 

 

3. Účastníci dohody vyhlasujú, že je obsah tejto dohody zrozumiteľný, je určitým prejavom 

ich slobodnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni a ani za iných nápadne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 

 

V Bratislave, dňa ..................... 

 

 

............................................    .............................................. 

Zamestnávateľ     zamestnanec 

 


