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APLIKÁCIA
AUTOMOBIL
Vyskúšajte ZDARMA našu novú 
aplikáciu AutoMobil pre Android 
aj iOS, ktorá vám pomôže 
s komplexnou správou vášho vozidla. 
Vďaka AutoMobilu máte všetky 
dôležité informácie o vašom aute 
vždy poruke. Na ceste vás už žiadna 
situácia nezaskočí!

Tipy, ako ušetriť na povinnom 
zmluvnom poistení

Ako sa hovorí, každé euro 
sa počíta. Vedeli ste, že aj na 
povinnom zmluvnom poistení 
sa dá ušetriť? Prinášame Vám 
5 tipov, vďaka ktorým môžete 
ušetriť niekoľko eúr ročne. 
Zaujíma Vás, ktoré to sú? 

Ako neplatiť stratu zverenej veci 
zamestnávateľovi zo svojho

Predstavte si, že ste niekde 
zabudli svoj pracovný notebook. 
Viete, v akej výške a za akých 
podmienok zodpovedáte 
zamestnávateľovi za veci, ktoré 
vám sú zverené pri výkone 
práce?

Ing. Milan Dvorský
mobil: +421 903 282 121
milan.dvorsky@insia.com
Rudolfa Jašíka 652/14
958 01, Partizánske, SK
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NOVÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA AUTOMOBIL
Vyskúšajte ZDARMA našu novú aplikáciu 

AutoMobil pre Android aj iOS, ktorá vám 
pomôže s komplexnou správou vášho vozidla. 
Vďaka AutoMobilu máte všetky dôležité 
informácie o vašom aute vždy poruke. Na 
ceste vás už žiadna situácia nezaskočí!

Čo všetko v aplikácii AutoMobil nájdete a s čím 
vám pomôže:
 • údaje o vozidle prehľadne na jednom 

mieste
 • evidencia zelenej karty
 • nákup a správa elektronickej diaľničnej 

známky
 • dôležité termíny vo voliteľných 

notifikáciách
 • jednoduchý sprievodca v prípade poruchy, 

nehody či zrážky so zvieraťom
 • mapa najbližších staníc STK
 • agenda s prehľadom histórie vozidla a 

budúcich termínov
 • kontakty na poisťovne

Vďaka aplikácii AutoMobil máte na jednom 
mieste všetky údaje o vozidle, platných 
zmluvách, zelenej karte i diaľničnej známke. 
Ak máte áut viac, do aplikácie si môžete zadať 
každé zvlášť.
        
Príjemnou funkciou sú voliteľné notifikácie. 
Upozornia vás na blížiaci sa termín technickej 
kontroly, pripomenú vám výročia poistných 
zmlúv a postrážia aj platnosť končiacej zelenej 
karty či elektronickej diaľničnej známky.

Pokazí sa vám auto? Máte nehodu? 
Neviete, čo máte robiť? Zrazili ste zviera 
a váhate, ako máte postupovať?
Aj na to má AutoMobil riešenie! Aplikácia 
vás krok po kroku povedie a pomôže vám 
vašu situáciu vyriešiť čo najrýchlejšie, v kľude 
a správne.

V aplikácii ľahko nájdete aj kontakty pre 
nahlásenie poistnej udalosti do príslušnej 
poisťovne. Zároveň pritom priamo vidíte, aké 
poistenie vozidla máte k dispozícii.

Upozorní vás notifikácia na koniec 
platnosti STK? V integrovanej mape si podľa 
vašej polohy hneď vyhľadáte najbližšiu STK 
a overíte jej dostupnosť.

Záložka Agenda vám v aplikácii poslúži ako 
prehľad i archív všetkých vašich zmlúv, ktoré 
máte prehľadne a chronologicky zoradené.
        
Pomocou aplikácie sa môžete jednoducho 
spojiť s kontaktným centrom INSIA, kde vám 
rady poradia a pomôžu naše telefonické 
operátorky.

Ide o prvú (beta) verziu aplikácie, pričom 
neustále pracujeme na tom, aby sme ešte 
viac zjednodušili a spríjemnili jej používanie 
nielen klientom INSIA, ale aj širokej verejnosti.

AutoMobil je váš najlepší priateľ na cestách!

AKO NEPLATIŤ STRATU ZVERENEJ VECI ZAMESTNÁVATEĽOVI ZO SVOJHO

Predstavte si, že si cestou z práce 
chcete urobiť radosť a tak si zájdete do 

obľúbeného obchodu kúpiť niečo pekné 
na seba. Keď prídete domov, zistíte, že ste 
v skúšobnej kabínke zabudli svoj pracovný 
notebook. Vrátite sa preto do obchodu, kde 
však už notebook nenájdete. Viete, v akej 
výške a za akých podmienok zodpovedáte 
zamestnávateľovi za veci, ktoré vám zveril pri 
výkone práce? 

Čo na to Zákonník práce
Podľa Zákonníka práce zamestnanec 
skutočne zodpovedá za stratu vecí, ktoré mu 
zamestnávateľ zveril na základe písomného 
potvrdenia. Medzi takéto veci najčastejšie 
patria mobilné telefóny, notebooky, ochranné 
pomôcky, pracovné odevy, pracovné nástroje, 

náradie a podobne. Aby teda mohlo dôjsť ku 
vzniku zodpovednosti zamestnanca za stratu 
zverenej veci, musí nielen dôsť ku strate veci, 
ale musí existovať aj písomné potvrdenie 
o prevzatí veci, prípadne podpísaná dohoda 
o zodpovednosti zamestnanca za stratu 
zverenej veci.

V prípade, že zverenú vec nestratíte, ale len 
poškodíte alebo zničíte, môže zamestnávateľ 
uplatniť voči vám všeobecnú zodpovednosť za 
škodu. Tu naviac platí, že vám zamestnávateľ 
musí preukázať zavinenie, pokiaľ chce, aby ste 
mu vzniknutú škodu uhradili. Vo všeobecnosti 
platí, že ak takúto škodu spôsobíte 
z nedbanlivosti, zamestnávateľ si ju môže voči 
vám nárokovať najviac do výšky 4-násobku 
vášho priemerného mesačného zárobku.

Písomné potvrdenie o prevzatí veci by malo 
pritom obsahovať presný popis danej veci 
a váš podpis, že ste skutočne vec prevzali do 
užívania a úschovy.

Keď vec stratíte, musíte prekázať svoju 
nevinu
V prípade straty zverenej veci nemusí 
zamestnávateľ preukázať, že ste vec stratili, 
pretože vašu vinu predpokladá zákon. Svoju 
nevinu môžete preukázať jedine tak, že 
bude dokázané, že škoda vznikla bez vášho 
zavinenia (napríklad odcudzením pracovného 
notebooku z vypáčenej uzamknutej skrinky, 
kam ho pravidelne odkladáte a podobne).

Môžete tiež preukázať, že ste vznik škody 
spôsobili len čiastočne. Ak sa vám podarí 
preukázať, že škoda vznikla z časti zavinením 
aj inej osoby, bude vaša zodpovednosť za 
takúto škodu znížená podľa miery vášho 
zavinenia.

Zamestnávateľovi musíte v prípade plného 
zavinenia škodu uhradiť. Pri určení výšky 
škody na veci sa vychádza z jej ceny v čase 
straty, teda vrátane bežného opotrebenia. Až 
sekundárne sa prihliada k cene veci, za ktorú 
bola obstaraná alebo akú mala v čase, keď 
vám bola zverená. 

Od dohody o zodpovednosti môžete aj 
odstúpiť, pokiaľ vám zamestnávateľ nevytvoril 
podmienky k zaisteniu zverených vecí proti 
ich strate. Takéto odstúpenie však musíte 
učiniť písomnou formou, v opačnom prípade 
bude neplatné. 

Riešením je poistenie
Základom je mať dojednané poistenie 
zodpovednosti zamestnanca za škodu, 
spôsobenú zamestnávateľovi. Aj keď 
zodpovednosť za stratu zverených vecí nie 
je možné poistiť samostatne, toto poistné 
krytie obsahujú poistné podmienky poistenia 
zodpovednosti zamestnanca viacerých 
poisťovní. 

Máte o toto poistenie záujem? Kontaktujte 
ma - pomôžem vám!
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5 NAJČASTEJŠÍCH CHÝB KLIENTOV PRI POISTENÍ MAJETKU
Poistenie majetku je pre vás dôležité preto, 

že kryje škody vo vašej domácnosti, na 
byte či dome. Pre mnohých ľudí, žiaľ, končí 
ochrana majetku vo chvíli, keď si uzatvoria 
poistnú zmluvu. Tento omyl vás však 
v konečnom dôsledku môže stáť kopu peňazí. 
Viete, aké chyby robíte pri poistení vášho 
majetku? Poďme sa spoločne pozrieť na tých 
5 najčastejších!

Podpoistenie alebo Prečo sme od 
poisťovne dostali tak málo?
Jedným z najčastejších problémov je určite 
podpoistenie. K tomu dochádza, ak si váš 
majetok poistíte na nižšiu čiastku (poistnú 
sumu), než je jeho skutočná hodnota. Žiaľ, 
mnoho ľudí precitne až pri poistnej udalosti. 
Ak máte váš majetok podpoistený, poisťovňa 
vám vyplatí len to, za čo si platíte poistné. A to 
bude vždy menej, ako by ste očakávali.

Nehnuteľnosť a domácnosť nie je to isté
Vo svete poisťovníctva neznamená 
nehnuteľnosť a domácnosť to isté. Dajme 
tomu, že si poistíte len svoju nehnuteľnosť, 
napríklad dom. Keď vám neskôr pri búrke cez 
porušenú strechu naprší do izieb, poisťovňa 
vám preplatí len škody na vašej nehnuteľnosti 
(strecha, steny…). Ak vám však voda poškodí 
aj nábytok či iné zariadenie, poisťovňa vám 
tieto škody neuhradí, pretože ste nemali 
uzatvorené poistenie domácnosti a za túto 
poistnú ochranu ste neplatili žiadne poistné.

S nárastom ceny nehnuteľnosti či vášho 
zariadenia je potrebné vaše poistenie 
aktualizovať
Ak na vašej nehnuteľnosti urobíte úpravy, 
ktoré zvýšia jej  hodnotu (zateplenie domu, 
rekonštrukcia bytu), mali by ste si aktualizovať 
aj poistné sumy vo vašom poistení. V opačnom 
prípade ste okamihom ukončenia úprav 
podpoistení a dôsledok ste si už prečítali 
vyššie. Presne to isté platí aj vtedy, ak starý 
nábytok či iné zariadenie vymeníte za nové 
alebo si napríklad kúpite ďalší počítač.

Nevenujete pozornosť výlukám
Túto chybu robia najčastejšie ľudia, ktorí 
si akékoľvek uzatvárajú poistenie sami cez 
internet. Online poistenie je síce veľmi 
pohodlné a rýchle, avšak práve rýchlosť 
je v tomto prípade vašim nepriateľom. 
Rovnako často túto chybu robia klienti vtedy, 
ak nevenujú dostatočný čas a  pozornosť 
rozhovoru so svojim poisťovacím špecialistom. 
Výlukám v poistení by ste totiž mali  venovať 
obzvlášť veľkú pozornosť. 

Práve výluky rozhodujú o tom, či vám 
poisťovňa preplatí konkrétne škody alebo 
nie. Existujú všeobecné výluky, ktoré má 
v podmienkach takmer každá poisťovňa, ale 
aj zvláštne výluky, ktoré ustanovujú vo svojich 
poistných podmienkach poisťovne výhradne 
individuálne.

Poistenie zodpovednosti je pre vás tiež 
dôležité
Bývate v bytovke na piatom poschodí? 
Predstavte si, že vytopíte všetky poschodia 
pod sebou. Alebo bývate v dome? Môže 
sa stať, že silný vietor poškodí vašu strechu 
a jej časť dopadne na susedove auto či 
nebodaj zraní okoloidúceho človeka? To 
sú len dva príklady z mnohých, kedy za vás 
vaše poistenie nehnuteľnosti či domácnosti 
nevyrieši škodu, ktorú ste spôsobili na 
cudzom majetku, aj keď neúmyselne. Na to 
potrebujete práve poistenie zodpovednosti. 
Ubezpečte sa preto, že súčasťou poistenia 
vášho majetku je aj poistenie zodpovednosti, 
a to na dostatočnú poistnú sumu.

Chcete mať istotu, že máte poistenie vášho 
majetku nastavené správne? Že nie ste 
podpoistení? Že máte poistené naozaj všetko, 
na čom vám záleží?
Kontaktujte ma - so všetkým vám pomôžem!

5 TIPOV, AKO UŠETRIŤ NA POVINNOM ZMLUVNOM POISTENÍ

Ako sa hovorí, každé euro sa počíta. Vedeli 
ste, že aj na povinnom zmluvnom poistení 

sa dá ušetriť? Prinášame Vám 5 tipov, vďaka 
ktorým môžete ušetriť niekoľko eúr ročne. 
Zaujíma Vás, ktoré to sú? Poďme na to!

1. Pravidelne kontrolujte zmluvy
Vedeli ste, že by ste mali PZP aspoň raz za 
rok skontrolovať? Inak vám hrozí, že na ňom 
zbytočne prerobíte. Poistné podmienky 
sa totiž každý rok menia. Dajte si preto tú 
prácu a porovnajte raz ročne rôzne ponuky 
povinného zmluvného poistenia. Raz ročne 
môžete zmeniť poisťovňu bez toho, aby ste 
platili akúkoľvek sankciu. Pôvodnú zmluvu 
je však nutné písomne vypovedať najneskôr 
šesť týždňov pred jej výročím.

2. Nechcite si za každú cenu robiť všetko 
sami
Nechcite si všetko zariadiť sami. Je pravda, 
že dnes už na internete nájdete prakticky 
všetko, od receptu na bábovku až po 
dojednanie PZP. V každom prípade vás to 
bude stáť veľa času, pretože sa budete musieť 
prehrýzť nekonečným množstvom informácií. 
A rovnako nebudete mať žiadnu záruku, že ste 
vybrali správne. Dnešný svet je o delegovaní. 
Ušetrite čas a zverte sa do rúk odborníkov. 

3. Plaťte múdro
Pravdepodobne viete, že poistné môžete 
platiť štvrťročne, polročne aj ročne. Ale vedeli 
ste, že práve ročná platba býva spravidla 
najlacnejšia?

4. Porozmýšľajte o výhodnejšom balíčku 
rôznych poistiek
V praxi väčšinou platí, že čím viac poistiek 
u jednej poisťovne, tým väčšia zľava. Pozrite 
sa preto na vaše poistky a opýtajte sa vo Vašej 
poisťovni, či Vám neponúkne nejaký výhodný 
balíček. Každé euro sa počíta.

Majte na pamäti, že najlacnejšie povinné 
zmluvné poistenie nemusí byť nutne vždy to 
najvýhodnejšie. Zvýšenú pozornosť venujte 
hlavne poistným podmienkam a výške 
krytia. Určite zvážte aj možnosti pripoistenia, 
napríklad čelného skla, stretu so zverou 
a podobne.

5. Majte všetky dôležité informácie o aute 
na jednom mieste
Vyskúšajte zdarma novú aplikáciu AutoMobil. 
Vďaka nej budete mať na jednom mieste 
všetky dôležité údaje, a to vrátane poistných 
zmlúv k vášmu autu. 

Nestane sa vám, že premeškáte optimálne 
obdobie (cca 6 až 10 týždňov pred výročím 
poistky), počas ktorého je nanajvýš vhodné 
prehodnotiť vaše poistné zmluvy s vaším 
poisťovacím maklérom. Pokiaľ vlastníte viac 
áut, do aplikácie si môžete zadať každé z nich 
zvlášť.

Chcete mať istotu, že je Vaše povinné 
zmluvné poistenie skutočne tým 
najvýhodnejším? 
Kontaktujte ma - pomôžem vám!
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Slovníček

Zákonník práce

Zákonník práce je zákon, upravujúci 
prevažnú časť slovenského pracovného 
práva. Súčasný Zákonník práce nadobudol 
platnosť 8.8.2001, pričom odvtedy prešiel 
niekoľkými zásadnými novelizáciami.

Poistenie zodpovednosti zamestnanca

Kryje škody, ktoré spôsobíte svojmu 
zamestnávateľovi pri plnení svojich 
pracovných povinností alebo v súvislosti 
s nimi buď nedopatrením, alebo 
porušením pracovných povinností.

Povinné zmluvné poistenie

Poistenie, ktoré musí mať zo zákona 
uzatvorené každý majiteľ vozidla, na 
ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie 
na dopravnom inšpektoráte. Z tohto 
poistenia sú uhrádzané všetky škody, 
ktoré sú spôsobené prevádzkou takto 
poisteného vozidla, a to na zdraví alebo 
na majetku tretích osôb.

Poistné podmienky

Dokument, ktorý obsahuje zmluvné 
podmienky, vzťahujúce sa k poisteniu. 
Zahŕňa predovšetkým to, na ktoré 
poistné udalosti sa poistenie vzťahuje, 
aký je rozsah plnenia v prípade poistnej 
udalosti, kedy a ako môže poistenie 
zaniknúť, na ktoré udalosti sa poistenie 
nevzťahuje (tzv.výluky) atď.

STK

Stanica technickej kontroly. Technická 
kontrola vozidiel podlieha podmienkam, 
ktoré stanovuje zákon.

Dojednávač

Aplikácia, ktorá porovná najvýhodnejšie 
ponuky jednotlivých poisťovní, uľahčí 
výber a zároveň umožní uzatvorenie 
najvhodnejšieho poistenia.

Poistné plnenie

Je suma, ktorú poisťovňa vypláca v prípade 
poistnej udalosti. Príjemcom poistného 
plnenia je tzv. oprávnená osoba, ktorou 
je obvykle poistený, v prípade životného 
poistenia pri smrti poisteného je to buď 
osoba, určená vopred v poistnej zmluve, 
alebo právoplatný dedič, v prípade 
poistenia zodpovednosti za škodu je to 
osoba poškodená.

ŠKODA NA VECI, SPÔSOBENÁ ZAMESTNANCOM, Z POHĽADU PRÁVA

Väčšina zamestnancov využíva pri svojej 
práci veci, ktoré im zveril zamestnávateľ. 

Môžu to byť najrôznejšie nástroje, náradie, 
pracovné pomôcky, ochranné pracovné 
odevy a prostriedky, mobilné telefóny, 
notebooky a podobne. Čo sa stane, keď tieto 
veci zamestnanec poškodí alebo stratí?

Pokiaľ ide o poškodené veci, zákon 
pomerne jasne stanovuje, že zamestnanec 
zodpovedá za každú škodu, ktorú spôsobí 
zamestnávateľovi zavineným porušením 
svojich povinností pri plnení pracovných 
povinnosti alebo v súvislosti s nimi. Typickým 
príkladom je situácia, keď zamestnanec 
zaobchádza s pracovným vybavením tak, ako 
by nemal a vec tým poškodí. Napríklad poleje 
notebook kávou… Zamestnávateľ škodu 
prešetrí a ak dôjde k preukázateľnému záveru, 
že vznikla zavinením zamestnanca, musí 
zamestnanec spôsobenú škodu nahradiť. 
Obdobne sa postupuje aj v prípade akejkoľvek 
inej škody, napríklad ak zamestnanec omylom 
objedná nesprávny materiál či produkt, alebo 
ak svojím nevhodným správaním zapríčiní 
stratu významného klienta.

Spôsobená škoda sa však v niektorých 
prípadoch môže vyšplhať do závratných súm. 
Musi zamestnanec uhradiť škosu vždy v plnej 
výške?

Zákon rozlišuje dve situácie. Pokiaľ 
zamestnanec vec poškodil z nedbalosti, čo 
je najčastejší prípad, môže zamestnávateľ 
požadovať úhradu takejto škody maximálne 
do výšky 4-násobku priemerného mesačného 
zárobku zamestnanca. Ak však zamestnanec 
spôsobil škodu preukázateľne úmyselne, 
prípadne konal pod vplyvom alkoholu alebo 
iných omamných látok, je povinný uhradiť 
škodu zamestnávateľovi v plnej výške.

Zodpovednosť za stratu zverenej veci sa 
riadi odlišnými zákonnými pravidlami. Nie 
každú stratu je totiž možné zamestnancovi 
zosobniť. Za stratu zodpovedá zamestnanec 
iba vtedy, ak podpísal zamestnávateľovi 
písomné potvrdenie o prevzatí veci alebo 
dohodu o zodpovednosti za stratu zverenej 
veci. Navyše, za stratu veci zodpovedá 
zamestnanec len vtedy, ak bla zverená len 
jemu a nikomu inému. Rovnako ako v prípade 
poškodenia veci zamestnanec za stratu veci 
nezodpovedá ani vtedy, ak ju nezavinil. To 
však musí vedieť zamestnanec preukázať.

Písomné potvrdenie o prevzatí veci, ktoré 
vystavuje zamestnávateľ, by malo obsahovať 
presné označenie veci a podpis zamestnanca, 
že danú vec od zamestnávateľa preberá do 
užívania a úschovy.

Čo sa týka zavinenia straty zverenej veci. 
je zákon v tomto prípade prísnejší, než 
pri poškodení veci a stojí viac na strane 
zamestnávateľa. Predpokladá sa totiž, že 
stratu zverenej veci zavinil zamestnanec. 
Pokiaľ teda stratu zavinil niekto iný, je na 
dotyčnom zamestnancovi, aby to preukázal. 
V takomto prípade zamestnávateľ nič 
preukazovať nemusí. Preto by napríklad 
krádež zverenej veci mal zamestnanec vždy 
ihneď oznámiť polícii. 

Ak sa zamestnancovi nepodarí preukázať, 
že stratu veci nezavinil, a zároveň sú 
splnené všetky ďalšie zákonné podmienky, 
môže zamestnávateľ požadovať, aby mu 
zamestnanec nahradil škodu.

Čo z vyššieuvedeného vyplýva pre 
zamestnanca?
Zjednodušene povedané: ak zamestnanec 
nepodpísal potvrdenie o prevzatí veci, 
nemusí zamestnanca strata veci z právneho 
hľadiska príliš trápiť. Pokiaľ zamestnanec 
z nedbanlivosti a preukázateľne spôsobil 
škodu, bude ju musieť nahradiť, maximálne 
však do výšky 4-násobku svojho priemerného 
mesačného zárobku. V prípade preukázaného 
úmyselného poškodenia veci, prípadne 
v stave opilosti či pod vplyvom omamných 
látok bude musieť zamestnanec škodu 
uhradiť v plnej výške. 

Najväčšie riziko ale pre väčšinu zamestnancov 
predstavuje strata cennej zverenej veci, 
pričom k nej podpísali potvrdenie o prevzatí. 
Škodu totiž musí uhradiť vždy, a to aj v prípade, 
že stratu síce zo svojho pohľadu subjektívne 
nezavinil, ale z najrôznejších dôvodov sa mu 
to nepodarí objektívne preukázať.

Autor: Mgr. Ing. Kristián Dvořák a JUDr. Vojtěch 
Vávra, LL.M., JAROŠ & VÁVRA, advokátska 
kancelária

Máte podobný problém a potrebujete 
právnu radu?
 
Kontaktujte ma, s dohodnutím advokáta Vám 
pomôžem.

Ako je to pri poškodení veci a ako pri strate veci? 
Aké dôsledky z toho vyplývajú pre zamestnanca?


