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VNÚTORNÝ PREDPIS Č. 6/2021
Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Škodovej komisie Univerzity
Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny

Ročník 2021

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej
len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“) vydáva v súlade s čl. 11 ods. 1 a čl. 9 ods. 6 Organizačného
poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK tento príkaz:

Vymenúvam
1.

predsedu, členov a zapisovateľa Škodovej komisie VM Ľ. Štúra – Mlyny UK (ďalej len
„škodová komisia“) v tomto zložení:
a) predseda škodovej komisie – Ing. Alena Čirková,
b) členovia škodovej komisie – Mgr. Mária Dadová, JUDr. Jana Hardoňová, Ing.
Zdena Korbeličová, Dušan Požgay, Ing. Ladislav Vanda,
c) zapisovateľ škodovej komisie – Ing. Ivana Lacková.

2.

Škodová komisia je poradným orgánom riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a má šesť
členov vrátane predsedu. Táto komisia zasadá podľa potreby, jej členov zvoláva na
rokovanie jej predseda a je uznášaniaschopná, ak sa na jej rokovaní zúčastnia najmenej
štyria jej členovia.

3.

Do pôsobnosti škodovej komisie patria:
a) posudzovanie škodových udalostí, najmä škody vzniknutej na majetku vo
vlastníctve UK a v správe VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a jej náhrady, ako aj škody
vzniknutej ubytovaným osobám vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a zamestnancom VM
Ľ. Štúra – Mlyny UK a jej náhrady,
b) vyjadrovanie sa k odpusteniu dlhu v rámci VM Ľ. Štúra – Mlyny UK,
c) vyjadrovanie sa k odpisovaniu pohľadávok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, resp. tvoreniu
opravných položiek k pohľadávkam VM Ľ. Štúra – Mlyny UK.

4.

Na schválenie uznesenia škodovej komisie je potrebný súhlas všetkých jej prítomných
členov. Z rokovania škodovej komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci
prítomní členovia tejto komisie.

5.

Ak škodu spôsobí niektorý z členov škodovej komisie, je z jej rokovania, na ktorom sa
prerokúva ním spôsobená škoda, ako člen vylúčený.

6.

Zrušuje sa vnútorný predpis č. 4/2021 – Príkaz riaditeľa o vymenovaní členov Škodovej
komisie Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra –
Mlyny z 21. apríla 2021.

7.

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – Protokol o škode (vzor)
Príloha č. 2 – Zápisnica z rokovania škodovej komisie (vzor)
Príloha č. 3 – Uznanie záväzku a dohoda o spôsobe náhrady škody (vzor)

V Bratislave 29. júna 2021
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK

Príloha č. 1
PROTOKOL O ŠKODE Č. ..../2021
(Vzor)

1.

Meno a priezvisko, adresa bydliska,
poškodeného/osoby zodpovednej za škodu:

e-mailová

adresa,

telefonický

kontakt

...............................................................................................................................................
2.

Dátum vzniku škody/oznámenia škody (e-mailom/osobne): ...............................................

3.

Miesto, kde škoda vznikla: ...................................................................................................

4.

Druh a rozsah škody: ............................................................................................................

5.

Popis vzniku škodovej udalosti: ...........................................................................................

6.

Skutkový stav: .......................................................................................................................

7.

Škodu zistil a oznámil (meno a priezvisko): .................... dňa: ............................................

8.

Škodu prešetroval vedúci zamestnanec: ...............................................................................

9.

Príčina vzniku škody: ..........................................................................................................

10. Dôkazné prostriedky: ...........................................................................................................
V Bratislave dňa .............. 2021
Vyhotovil:

.......................................................
meno a priezvisko, funkcia, podpis

Príloha č. 2
ZÁPISNICA Z ROKOVANIA ŠKODOVEJ KOMISIE
(Vzor)

1.

Škodová komisia prerokovala dňa ........ škodovú udalosť evidovanú v centrálnej evidencii
pod číslom ....... s účasťou osôb podľa prezenčnej listiny a zistila nasledujúci skutkový
stav:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

2.

Vyjadrenie osoby zodpovednej za vznik škody: .................................................................
..............................................................................................................................................

3.

Po zhodnotení vykonaných dôkazov škodová komisia navrhuje riaditeľovi VM Ľ. Štúra –
Mlyny UK uplatniť voči zodpovednej osobe (meno a priezvisko) ................. náhradu škody
podľa § ....... zákona (číslo a názov zákona) .................... v sume ........ eur a uvádza
nasledujúce odôvodnenie: ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
S uznesením súhlasili všetci prítomní členovia škodovej komisie.
Mená a podpisy prítomných členov škodovej komisie:
Ing. Alena Čirková ........................
Mgr. Mária Dadová ........................
JUDr. Jana Hardoňová ....................
Ing. Zdena Korbeličová ....................
Dušan Požgay ...................
Ing. Ladislav Vanda ...........................
Zapísala: Ing. Ivana Lacková ...............

V Bratislave dňa ................

Rozhodnutie riaditeľa VM Ľ. Štúra – Mlyny UK:
súhlasím/nesúhlasím⃰ s návrhom škodovej komisie.

⃰

..........................................................
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 3
UZNANIE ZÁVÄZKU A DOHODA O SPÔSOBE NÁHRADY ŠKODY
(Vzor)

I.
Zodpovedná osoba (meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu) .................................................
týmto uznávam svoj záväzok nahradiť Univerzite Komenského v Bratislave, Vysokoškolskému
mestu Ľ. Štúra – Mlyny, so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava škodu v sume ...... €,
slovom ............. eur, ktorú som spôsobil tým, že (stručný opis skutkového stavu):
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V Bratislave dňa ...................

.......................................
meno a priezvisko, podpis zodpovednej osoby

II.
Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej len „VM
Ľ. Štúra – Mlyny UK“), so sídlom Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava, zastúpená riaditeľom
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a osoba zodpovedná za vznik škody (meno a priezvisko) ..................
(ďalej len „veriteľ“ a „dlžník“) sa dohodli, že peňažnú čiastku v celkovej výške ..... €, slovom
............ eur, ktorá predstavuje náhradu škody spôsobenej dlžníkom v dôsledku škodovej
udalosti, dlžník uhradí:
a) jednorazovo⃰ v lehote do ................................................,
b) v splátkach⃰ po ......... eur mesačne, a to počnúc mesiacom .............. 2021 do mesiaca ...........
Dlžník uhradí dlžnú sumu jednorazovo⃰ /bude uhrádzať dlžnú sumu v dohodnutých splátkach⃰
nasledujúcim spôsobom:
a) v hotovosti do pokladne veriteľa v jeho sídle⃰,
b) bezhotovostným prevodom na účet veriteľa č. ................................⃰.

⃰

Dlžník berie na vedomie, že v prípade, ak dlžnú sumu riadne a včas neuhradí, veriteľ pristúpi
k súdnemu vymáhaniu nezaplatenej časti pohľadávky. Dlžník súčasne vyhlasuje, že uznanie
záväzku a dohodu o spôsobe náhrady škody urobil dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku.

Nehodiace sa prečiarknite.

V Bratislave dňa ....................

V Bratislave dňa ....................

.................................................
Veriteľ

................................................
Dlžník

