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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 

00510173 (ďalej aj ako „RDS“ alebo „zamestnávateľ“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného 

predpisu č. 7/2020 Organizačný poriadok v znení neskorších predpisov, v súlade s vnútorným 

predpisom č. 4/2021 o majetku a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ako „Zákonník práce“), vydáva tento vnútorný predpis č. 12/2021 Škodová 

komisia a zásady o postupe pri prerokovaní škôd a uplatňovaní náhrad (ďalej aj ako „predpis“). 

 

Čl. 1   

Úvodné ustanovenia 

(1) Tento predpis upravuje všeobecné a interné postupy za účelom prešetrenia škodových 

prípadov a ustanovenia postupu pri prerokovaní a uplatňovaní práva na náhradu škody voči 

zodpovedným zamestnancom, ktorí RDS spôsobili škodu. 

(2) Tento predpis upravuje aj zriadenie a postavenie škodovej komisie, postup RDS pri vzniku 

škody, postup škodovej komisie pri zisťovaní rozsahu škody a zodpovednosti za škodu 

a spôsob uplatňovania náhrady škody od škodcu. 

(3) V prípade vzniku škody alebo odôvodneného podozrenia, že došlo ku škode, je nutné 

vykonať náhradové konanie. Účelom náhradového konania je objektívne zistiť príčiny a 

podmienky vzniku škody a posúdiť mieru zodpovednosti zamestnancov za škodu, ktorá 

vznikla zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v súvislosti s 

nimi. 

(4) Za náhradové konanie sa považuje postup podľa čl. 3 až 9 tohto predpisu. 

 

Čl. 2  

Základné pojmy 

(1) Škodová komisia je poradným orgánom riaditeľa RDS bez rozhodovacej právomoci, 

posudzuje a prerokováva škody vzniknuté na majetku RDS.  

(2) Členov škodovej komisie menuje a odvoláva riaditeľ. Škodová komisia je trojčlenná. 

Predseda škodovej komisie je manažér ekonomického a administratívneho úseku, členmi 

komisie sú manažér prevádzkového úseku a manažér kvality. Tajomníkom a zapisovateľom 

komisie je administratívny pracovník ekonomického a administratívneho úseku, ktorý 

nemá hlasovacie právo. Funkčné obdobie členov škodovej komisie nie je časovo 

obmedzené.  

(3) Škodou sa pre účely tohto predpisu rozumie každá majetková ujma, ktorá vznikne RDS 

protiprávnym konaním alebo opomenutím zamestnancov, pokiaľ je táto ujma vyjadriteľná 

v peniazoch a nahraditeľná poskytnutím peňažnej náhrady.  

(4) Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca alebo zamestnávateľa, prípadne 

spoluzodpovednosť oboch strán vzniká len za škodu pri výkone práce alebo v súvislosti s 

ňou.  

(5) Na účely tohto predpisu sa za škodu sa považujú najmä:  

a) poškodenie vlastného alebo zvereného majetku RDS, 

b) pokuty a penále,  

c) náhrady škôd fyzickým a právnickým osobám,  

d) manká, schodky,  

e) bezdôvodné obohatenie a 

f) iné nadbytočné finančné náklady spôsobené nedbanlivostným alebo úmyselným 

konaním zamestnanca, porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v 

priamej súvislosti s ním, alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom.  
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Čl. 3  

Oznamovanie škôd 

(1) Každý zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. 

(2) Každý zamestnanec, ktorý sa dozvie o vzniku škody, je povinný túto skutočnosť bez 

meškania oznámiť svojmu priamo nadriadenému zamestnancovi alebo príslušnému 

manažérovi úseku, z činnosti ktorého škoda vznikla a kde ku škode došlo. 

(3) Manažér úseku, ktorému bola táto škoda oznámená, je povinný bez meškania informovať o 

nej predsedu škodovej komisie. Manažér úseku, ktorý sa dozvie o škode, bezodkladne 

oznámi túto skutočnosť predsedovi škodovej komisie a riaditeľovi.  

 

Čl. 4  

Prešetrenie škodového prípadu 

(1) Manažér úseku, z ktorého činnosti škoda vznikla,  je povinný riadne a včas prešetriť všetky 

okolnosti vzniku škody, najmä druh a výšku škody, príčiny jej vzniku, kde a kedy vznikla, 

či ju spôsobil zamestnanec alebo iná osoba pri plnení úloh RDS. Ak bola škoda zavinená 

viacerými zamestnancami, je povinný vyjadriť sa k miere zavinenia jednotlivých 

zamestnancov. Prešetrenie škody musí byť vykonané bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do päť mesiacov od zistenia škody. 

(2) Manažér úseku, z činností ktorého škoda vznikla, je povinný sústrediť všetky potrebné 

doklady, vykonať inventúru, šetrenie, označiť dôkazy príp. svedkov a vypracovať hlásenie 

o škode, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto predpisu.  

(3) Po vypracovaní hlásenia o škode manažér úseku podľa odseku 2 na základe zistení v hlásení 

o škode navrhne riešenie škodovej udalosti a predloží ho škodovej komisii. 

(4) V prípade majetkových sankcií a pokút manažér ekonomického a administratívneho úseku 

zabezpečí ich včasnú úhradu a v hlásení o škode posúdi mieru zavinenia zo strany 

jednotlivých úsekov. 

(5) Pokiaľ sa pri prešetrovaní zistí, že za škodu zodpovedá celkom alebo z časti manažér úseku, 

zabezpečí vypracovanie hlásenia o škode jeho zástupca riaditeľa. 

(6) Pokiaľ sa pri prešetrovaní zistí, že škoda bola spôsobená štatutárnym orgánom, 

vypracovanie hlásenia o škode zabezpečí predseda škodovej komisie a ten postúpi 

zriaďovateľovi. 

(7) Hlásenie o škode sa nespisuje v prípade, keď ide o škodu spôsobenú pracovným úrazom 

alebo chorobou z povolania. V týchto prípadoch sa postupuje podľa osobitných predpisov1. 

Škoda spôsobená odškodnením zamestnanca a prípadnou úhradou regresnej náhrady však 

musí byť prerokovaná na škodovej komisii. 

(8) Ak je navrhované uplatnenie náhrady škody, musí výsledok šetrenia obsahovať meno 

zodpovedného zamestnanca, jeho adresu a pracovisko a jeho vyjadrenie sa k zavineniu 

škody a k výške navrhovanej náhrady. V prípade, že škodu spôsobil celkom alebo z časti 

štatutárny orgán, poverený zamestnanec zriaďovateľa predloží hlásenie miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktoré po jeho prerokovaní určí výšku 

náhrady škody. 

(9) V prípadoch, keď bude šetrením zistené také zavinenie zamestnancov, ktoré má znaky 

trestnej činnosti, škodová komisia oznámi túto skutočnosť orgánom činným v trestnom 

konaní. 

(10) Pri určovaní náhrady škody sa škodová komisia riadi príslušnými ustanoveniami osobitných 

predpisov.2 

 
1 § 195 a nasl. Zákonníka práce, zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského 

uplatnenia v znení neskorších predpisov, zákon č. 273/1994 o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného 

poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a 

občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov) 
2 § 186 a nasl. Zákonníka práce a § 420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

prepdisov. 
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Čl. 5  

Centrálna evidencia škôd 

(1) Centrálnu evidenciu škôd zabezpečuje ekonomický a administratívny úsek. 

(2) Z centrálnej evidencie musí byť zrejmé 

a) kedy a ktoré škodové prípady boli odovzdané škodovej komisii na prešetrenie, 

b) kedy a s akým výsledkom rozhodol štatutárny orgán o usporiadaní škody, 

c) v akej výške bola uplatnená náhrada škody. 

 

Čl. 6  

Činnosť škodovej komisie 

(1) Škodová komisia rokuje pravidelne, spravidla jeden krát za štvrťrok a v prípade potreby aj 

častejšie. Zasadnutie zvoláva predseda škodovej komisie. Poverený člen škodovej komisie 

pripravuje podklady pre jej zasadnutie a zabezpečuje ďalšie organizačné záležitosti. 

Rokovanie škodovej komisie vedie predseda. 

(2) Škodová komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, vždy však 

za prítomnosti zástupcu príslušného organizačného úseku, ktorého sa vec dotýka, ktorý 

nemá hlasovacie právo. O záveroch k prerokovaným škodovým prípadom rozhoduje 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas 

predsedu. 

 

Čl. 7  

Prešetrenie škodových prípadov 

(1) Predpokladom pre rokovania škodovej komisie sú najmä hlásenie o škode, ďalšie materiály, 

ktoré hlásenie o škode dopĺňajú a vysvetľujú. 

(2) Zamestnanec, o ktorom sa predpokladá, že zavinil škodu, má právo byť prítomný na 

zasadnutí škodovej komisie a vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré tvoria podklady 

pre rokovanie škodovej komisie. V jeho neprítomnosti môže škodová komisia škodovú 

udalosť prerokovať iba vtedy, ak sa zamestnanec rokovania škodovej komisie odmietne 

zúčastniť alebo svoju neúčasť neospravedlní minimálne tri pracovné  dni pred zasadnutím 

komisie. 

(3) Škodová komisia je povinná dôsledne zistiť skutočný stav každej škodovej udalosti pričom 

sa zameriava najmä na 

a) zistenie príčin, podmienok a okolností vzniku škody, 

b) protiprávne konanie, 

c) posúdenie zavinenia (úmysel alebo nedbanlivosť), 

d) nevyhnutnosť uplatnenia práva na náhradu škody v plnej výške alebo možnosť jej 

zníženia, 

e) posúdenie spoluzodpovednosti za vznik škody. 

(4) Ak škodu spôsobí predseda, tajomník alebo člen komisie, je tento z rokovania komisie 

vylúčený. Vylúčeného člena bude zastupovať zamestnanec poverený riaditeľom. 

(5) Podľa povahy veci rozhodne predseda komisie o prizvaní ďalších zamestnancov k jej 

rokovaniu, ktorí môžu prispieť k objasneniu škodovej udalosti. Každý zamestnanec je 

povinný zúčastniť sa na pozvanie zasadnutia škodovej komisie a podať požadované 

vysvetlenie.  

(6) Ak bola v zmysle § 191 ods. 4 Zákonníka práce určená výška náhrady škody čiastkou 

presahujúcou sumu 33,- EUR je predseda škodovej komisie povinný zabezpečiť 

prerokovanie škodového prípadu so zamestnaneckou radou.  

 

Čl. 8  

Zápisnica zo zasadnutia škodovej komisie 

(1) O každom rokovaní škodovej komisie sa spíše zápisnica (príloha č. 2 tohto vnútorného 

predpisu), v ktorej sa uvedie najmä dátum rokovania, prítomní členovia komisie, ďalšie 
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osoby, ktoré sa zasadnutia zúčastnili, priebeh rokovania komisie ku každému prípadu 

osobitne, výška škody, príčiny jej vzniku, kto za ňu zodpovedá a z akých podkladov, 

vyjadrení prípadne posudkov škodová komisia vychádzala. 

(2) V prípade, ak zamestnanec uzná svoj záväzok nahradiť škodu, škodová komisia navrhne 

uzavrieť s ním písomnú dohodu o uznaní škody a spôsobe jej úhrady . 

(3) Zápisnicu z rokovania škodovej komisie podpisuje predseda a prítomní členovia komisie. 

Zápisnicu z rokovania škodovej komisie spolu s návrhom ďalšieho postupu predkladá 

predseda komisie riaditeľovi na rozhodnutie. 

 

Čl. 9  

Spôsob uplatňovania náhrady škody 

(1) Riaditeľ posúdi návrh komisie uvedený v zápisnici a spisový materiál vzťahujúci sa ku 

škodovému prípadu a rozhodne o rozsahu náhrady škody voči zodpovednému 

zamestnancovi alebo inom spôsobe likvidácie. Zamestnávateľ prerokuje výšku požadovanej 

škody so zamestnancom najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď sa preukázalo, že 

zamestnanec za vzniknutú škodu zodpovedá. Rozhodnutie o náhrade škody postúpi riaditeľ 

predsedovi škodovej komisie, ktorý zabezpečí konečné vysporiadanie škody. Ak nemá 

riaditeľ na rozhodnutie dostatočné podklady, vráti škodový prípad škodovej komisie na 

doriešenie a nové prešetrenie. 

(2) V prípade, že zamestnanec uzná záväzok nahradiť škodu v určenom rozsahu, zamestnávateľ 

s ním uzavrie dohodu o náhrade škody, ktorej vzor je prílohou č. 3 tohto vnútorného 

predpisu. Ak zamestnanec už preukázateľne škodu uhradil, RDS s ním uzavrie dohodu 

o urovnaní. 

(3) V prípade, že zamestnanec neuzná záväzok nahradiť škodu v určenom rozsahu, odovzdá 

predseda škodovej komisie kompletný spisový materiál riaditeľovi spolu s návrhom na 

vymáhanie škody v súdnom konaní. 

 

Čl. 10  

Záverečné ustanovenia 

(1) Všetci zamestnanci RDS sú povinní dodržiavať tento predpis. Za jeho dodržiavanie 

zodpovedá manažér ekonomického a administratívneho úseku. 

(2) Na skutočnosti neupravené toto smernicou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákonníka 

práce a Zákona o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy a vnútorné predpisy RDS.  

(3) Tento predpis nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. októbra 2021. 

 

 

V Bratislave, dňa 13.septembra 2021 

 

 

PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka 
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Príloha č. 1 – Hlásenie o škode 

                     

 

 

 

Hlásenie o škode 

 
Škodu zistil a oznámil: 

 

Meno a priezvisko : Pracovná pozícia: Dátum oznámenia: 

 

 

 

Pracovisko:  Vedúci zamestnanec:  

 

 

Rozsah škody:  Predmet škody:  

Popis škody:  

 

 

 

 

Škodu zavinil (meno a funkcia): 

Vyjadrenie manažéra úseku, kde škoda vznikla:  

 

 

 

 

Vyjadrenie zamestnanca, ktorý škodu spôsobil:  

 

 

 

 

Dôkazy:  

 

 

 

 

 

Dátum: Hlásenie vyhotovil: 

Návrh škodovej komisie na riešenie škodovej udalosti: 

 

 

 

 

Rozhodnutie riaditeľa: 
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Príloha č. 2 – Zápisnica z rokovania škodovej komisie 

                     

 

 

 

 

 

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ŠKODOVEJ KOMISIE č.  

 

(1) Škodová komisia RDS 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 riaditeľovi:  

a) uplatniť voči zodpovednému zamestnancovi (meno a priezvisko) ...................................  

náhradu škody podľa § ...... Zákonníka práce v sume ................... eur, nakoľko 

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

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

b) škodu v sume ................ eur zúčtovať na ťarchu RDS (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*  

 

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

(riaditeľ) 

* nehodiace sa škrtnite 
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Príloha č. 3 – Dohoda o náhrade škody spôsobenej zamestnancom pri plnení pracovných 

povinností 
evidenčné číslo:                         

 

 

 

 

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 

 

 

Zamestnávateľ:  Ružinovský domov seniorov 

Sídlo:   Sklenárova 14, 821 09  Bratislava 

Štatutárny orgán:  PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH, riaditeľka 

IČO:   00510173 

(ďalej len ako „zamestnávateľ“) 

 

a 

 

Zamestnanec:  

Narodený/á:  

Rodné číslo:  

Trvalý pobyt: 

(ďalej len ako „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 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákonník 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.  

(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.  
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- jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet zamestnávateľa vedený vi 

Všeobecnej úverovej banke, a. s., 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 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

(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.  

 

 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa zaväzujú, že budú dodržiavať povinnosti, ktoré pre nich vyplývajú 

z tejto dohody, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z vnútorných predpisov 

zamestnávateľa. 

 

V Bratislave dňa  ........ 

 

 

 

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

zamestnanec       zamestnávateľ 

        

 


