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Úvod: 

 

Plán kontrolnej činnosti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len LF 

UK)  vychádza z ustanovení zákonov, najmä: 

 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov; 

 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov; 

 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; 

 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 

 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

 Nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho 

povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave 

špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností; 

 vnútorných univerzitných a fakultných predpisov. 

 

Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na LF UK v Bratislave v roku 2018  

 

n a r i a ď u j e m: 

 

A. V súvislosti s dodržiavaním ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

 školách a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 

1. Kontrolu študijných plánov doktorandov a ročného hodnotenia doktorandov. 

 Termín:  september 2018; 

 Zodpovedná:  vedúca Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS;  

Kontroluje:     prodekan pre vedu a výskum,  grantovú problematiku,  doktorandské 

štúdium  a ŠVOČ;  

 

2. Kontrolu dodržiavania termínov prihlásenia k dizertačnej skúške doktorandov. 

 Termín:  marec a september 2018; 

 Zodpovedná:  vedúca Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS; 

Kontroluje:     prodekan pre vedu a výskum,  grantovú problematiku, doktorandské 

  štúdium  a ŠVOČ; 

 

3. Kontrolu úhrad školného a poplatkov spojených so štúdiom vo všetkých 

stupňoch štúdia v zmysle zákona o vysokých školách a platných vnútorných 

predpisov UK a LF UK. 

Termín: priebežne; 

Zodpovedné: vedúca Študijného oddelenia, vedúca Referátu pre zahraničných 

študentov, vedúca Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS a vedúca 

Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje: tajomníčka; 



4. Kontrolu počtu študentov vo všetkých stupňoch štúdia vo vzťahu k čerpaniu 

štipendií podľa údajov v IS SAP, AIS2 a CRŠ. 

Termín:  štvrťročne; 

Zodpovedné:  príslušné referentky Študijného oddelenia, Samostatného referátu VVČ, 

DŠ a ZS a vedúca Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje: tajomníčka; 

 

 

 

B. V súvislosti s dodržiavaním zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a Nariadenia vlády SR č. 296/2010 Z. z. 

o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave 

certifikovaných pracovných činností: 

 
1. Kontrolu akreditácie a reakreditácie špecializačných študijných programov 

(ŠŠP) a certifikačných študijných programov (CŠP) vo vzdelávacej inštitúcii 

LF UK. 

Termín pre akreditácie: 

 do 31.1. príslušného roku pre predkladanie žiadostí o akreditáciu ŠŠP; 

 6 mesiacov pred plánovaným začatím vzdelávania CŠP; 

Termín pre reakreditácie: 

 6 mesiacov pred ukončením platnosti a účinnosti osvedčenia o akreditácii 

  ŠŠP/CŠP; 

Zodpovedné: príslušné referentky Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS; 

Kontroluje:  prodekan pre spoluprácu fakulty so zdravotníckymi zariadeniami, 

   zdravotnú starostlivosť, špecializačné štúdium a zastupovanie dekana;

  

 

 
C. V súvislosti s dodržiavaním zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 

1. Kontrolu dochádzky z knihy príchodov a odchodov na vybraných 

pracoviskách LF UK. 

 Termín: priebežne, minimálne 2 krát v roku; 

   Zodpovedné: príslušné referentky Oddelenia personálnej práce a starostlivosti 

                          o zamestnancov;  

    Kontroluje:  vedúca  Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov;  

 

2. Kontrolu zaradenia do platových tried pedagogických pracovníkov 

v nadväznosti k dosiahnutému vzdelaniu. 

 Termín: 30. 6. 2018; 

 Zodpovední:   vedúci Samostatného referátu ekonomiky práce; 

 Kontroluje: tajomníčka; 

  



3. Kontrolu v oblasti BOZP a PO so zameraním na kontrolu úplnosti a reálnosti 

spracovanej dokumentácie a plnenia úloh vyplývajúcich z príslušnej 

legislatívy. 

Termín:          podľa osobitne stanovených termínov PZS; 

Zodpovední:  prednostovia ústavov, kliník LF UK a referát BOZP a PO ; 

  Kontroluje:    tajomníčka; 

 

4. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny so zameraním sa na alkohol 

vykonaním dychovej skúšky u zamestnancov prevádzky a správy majetku. 

  Termín:         priebežne; 

  Zodpovedný: vedúci  Oddelenia prevádzky a správy majetku a referát BOZP a PO ;                   

  Kontroluje:   tajomníčka; 

 

 

D. V súvislosti s dodržiavaním zákonov a platných predpisov v oblasti účtovníctva,  

základnej finančnej kontroly a kontroly na mieste: 

 

1. Kontrolu stavu pokladničnej hotovosti v pokladniach LF UK a jeho 

porovnanie s účtovným stavom u všetkých bankových účtov (dotačných, 

nedotačných a grantových). 

Termín: štvrťročne; 

Zodpovedné:  príslušné referentky Ekonomického oddelenia;          

Kontroluje:  vedúca  Ekonomického oddelenia a tajomníčka; 

 

2. Kontrolu správnosti a včasnosti úhrad odvodov a zasielania výkazov do 

zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

Termín:          stanovené termíny;  

Zodpovedné:  príslušné referentky Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje:     vedúca Ekonomického oddelenia; 

 

3. Základnú finančnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pri 

zabezpečovaní dodávky tovaru, prác a služieb a pripravovanej finančnej 

operácie z hľadiska finančného krytia a zákona o verejnom obstarávaní. 

Termín:          priebežne; 

Zodpovedná:  vedúca Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje:     tajomníčka; 

 

4. Kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a platnej 

Kolektívnej zmluvy LF UK. 

Termín:          priebežne, minimálne 2 krát ročne; 

Zodpovedná:  vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov, 

vedúca Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje:     tajomníčka; 

 

5. Kontrolu uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti za predmety zverené 

na vyúčtovanie. 

Termín:           priebežne; 

Zodpovedné:  príslušné referentky Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje:     vedúca Ekonomického oddelenia; 



6. Kontrolu menných zoznamov zamestnancov LF UK pri spracovávaní faktúr 

za odber stravných lístkov. 

Termín: priebežne; 

Zodpovedné: príslušné referentky Oddelenia personálnej práce a starostlivosti 

zamestnancov; 

 Kontroluje: vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov; 

 

7. Kontrolu predkladania žiadostí na účely čerpania prostriedkov zo sociálneho 

fondu LF UK v zmysle platnej kolektívnej zmluvy. 

Termín: priebežne; 

 Zodpovedná: príslušná referentka Oddelenia personálnej práce a starostlivosti 

    o zamestnancov; 

 Kontroluje: vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti 

    o zamestnancov; 

 

8. Kontrolu dodržiavania základnej finančnej kontroly pridelených finančných  

prostriedkov na jednotlivé grantové úlohy a zákona o verejnom obstarávaní. 

Termín: priebežne; 

 Zodpovedná:  príslušné referentky Projektového centra LF UK; 

 Kontroluje:    vedúci Projektového centra LF UK; 

 

9. Kontrolu evidencie zmlúv v systéme RUK a  operatívneho zverejňovania zmlúv 

v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) s číslom zmluvy, ktoré vygeneruje systém 

elektronickej evidencie zmlúv. 

Termín: priebežne; 

Zodpovední: právnik a príslušná referentka Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje: tajomníčka. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  26. 2. 2018 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

dekan Lekárskej fakulty UK 

 


