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Úvod: 
 
Plán kontrolnej činnosti Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty (ďalej len LF 
UK)  na rok 2022,  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. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

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

verejnom záujme v znení neskorších predpisov; 
➢ Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností 

pri výkone práce vo verejnom záujme; 
➢ 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 v znení neskorších predpisov; 
➢ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov; 
➢ zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde 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 v znení neskorších predpisov; 

➢ 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 v znení 
neskorších predpisov; 

➢ vnútorných univerzitných a fakultných predpisov. 
 
 
Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na LF UK v Bratislave v roku 2022 
 

 
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 2022; 
 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 2022; 
 Zodpovedná:  vedúca Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS; 

Kontroluje:     prodekan pre vedu a výskum,  grantovú problematiku, doktorandské 
  štúdium  a ŠVOČ; 
 
 



 
3. Kontrolu evidencie študijných výsledkov v systéme AIS2. 

 Termín:  po ukončení zimného a letného semestra v danom akademickom roku; 
 Zodpovedné:  vedúca Študijného oddelenia a vedúca Referátu pre zahraničných 

  študentov;  
Kontrolujú:     príslušný prodekani pre pedagogickú činnosť; 

  
4. 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; 
 

5. Kontrolu počtu študentov vo všetkých stupňoch štúdia vo vzťahu k čerpaniu 
štipendií podľa údajov v IS SAP, AIS2 a CRŠ. 
Termín:   mesačne; 
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 v znení neskorších predpisov  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 v znení neskorších predpisov: 
 
 

1. Kontrolu trvania získaných akreditácií špecializačných študijných programov 
(ŠŠP) a certifikačných študijných programov (CŠP) – výzva odborným garantom 
na prípravu žiadosti o reakreditáciu pre podanie komplexnej žiadosti na MZ SR.  

      Termín:  najneskôr 6 mesiacov pred skončením platnosti a účinnosti osvedčenia;            
       Zodpovedné:  príslušné referentky Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS; 
       Kontroluje:  prvý prodekan pre zastupovanie dekana a pre spoluprácu fakulty so 
    zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné 
    štúdium;  

 
 

2. Kontrolu úhrad ročných poplatkov spojených so špecializačným štúdiom 
a jednorazových poplatkov za zaradenie a absolvovanie certifikačnej prípravy 
v zmysle Vyhlášky MZSR č. 31/2006 o výške úhrady zdravotníckeho pracovníka za 
ďalšie vzdelávanie a platných vnútorných predpisov LF UK. 
Termín: priebežne; 
Zodpovedné: príslušné referentky Samostatného referátu VVČ, DŠ, a ZS a vedúca 

všeobecnej učtárne; 
Kontroluje: tajomníčka; 



 
3. Kontrolu priebehu a stavu špecializačného štúdia ako predpokladu splnenia 

špecializačného študijného programu v príslušnom špecializačnom odbore.  
  Termín:  priebežne;   
  Zodpovedný:  odborný garant príslušného špecializačného odboru; 
  Kontroluje:  prvý prodekan pre zastupovanie dekana a pre spoluprácu fakulty so 
    zdravotníckymi zariadeniami, zdravotnú starostlivosť a špecializačné 
    štúdium;  

 
 

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, Nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 
činností pri výkone práce vo verejnom záujme: 

 
1. Kontrolu čerpania dovoleniek na všetkých pracoviskách LF UK podľa VP č. 9/2022. 

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 predkladania a spracovania žiadostí o poskytnutie príspevku na 
rekreáciu zamestnancov podľa § 152 Zákonníka práce. 

 Termín: priebežne; 
   Zodpovedná: príslušná referentka Oddelenia personálnej práce a starostlivosti 
                                 o zamestnancov;  
    Kontroluje:  vedúca  Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov; 

 
3. Kontrolu popisu pracovných činností zamestnancov LF UK 

Termín: priebežne, najneskôr do 31. 12. 2022; 
Zodpovední: príslušní referenti  Samostatného referátu ekonomiky práce 

v súčinnosti s vedúcimi pracovísk LF UK;                       
Kontroluje:  tajomníčka; 

 
4. Kontrolu v oblasti BOZP so zameraním na posúdenie zdravotných rizík v rizikovej 

triede 3, na prevenciu a zníženie rizík a na zdravotný dohľad na pracoviskách 
LFUK. 
Termín:          dvakrát v roku – júl a november 2022; 
Zodpovední:  referát BOZP, PO a ZU; 

  Kontroluje:    tajomníčka; 
 

5. Kontrolu stavu preventívnych opatrení v požiarnej ochrane na pracoviskách LF 
UK. 
Termín:            štvrťročne; 
Zodpovední:  referát BOZP, PO a ZU ; 

  Kontroluje:    tajomníčka; 
 



6. Kontrolu počtu a stavu materiálu civilnej ochrany. 
Termín:          november 2022; 
Zodpovední:  referát BOZP, PO a ZU ; 

  Kontroluje:    tajomníčka; 
 
7. Kontrolu dodržiavania pracovnej disciplíny so zameraním na požitie alkoholu 

a iných psychotropných látok. 
   Termín:            priebežne pozorovaním, testy podľa požiadaviek vedúcich pracovísk; 
   Zodpovední:  vedúci  pracovísk LF UK a referát BOZP, PO a ZU ;                   
   Kontroluje:     tajomníčka; 

 
 
 
D. V súvislosti s dodržiavaním zákonov a platných predpisov v oblasti účtovníctva,  
základnej finančnej kontroly a kontroly na mieste: 

 
1. Kontrolu zameranú na overenie správnosti, úplnosti a preukázateľnosti realizácie 

všetkých finančných operácií; finančná operácia musí byť dokladovaná priložením 
všetkých preukázateľných dokladov, ktoré s ňou majú vecnú a časovú súvislosť 
vrátane kontroly dodržiavania časovej postupnosti dokladov „kontrolný list-
objednávka-faktúra“ 
Termín:  priebežne; 
Zodpovedné:  vedúca  Ekonomického oddelenia a tajomníčka;          
Kontroluje:  tajomníčka; 
 

2. Kontrolu čerpania rozpočtových a mimorozpočtových výdavkov v Štátnej 
pokladnici a zosúladiť údaje s vykazovanými výdavkami v IS SAP. 
Termín:          priebežne;  
Zodpovedné:  vedúca Ekonomického oddelenia; 
Kontroluje:        tajomníčka; 

 
3. Kontrolu správnosti a aktuálnosti podpisov na likvidačných listoch faktúr so 

schváleným zoznamom oprávnených disponentov z jednotlivých pracovísk 
a účelových zariadení LF UK. 
Termín:             priebežne; 
Zodpovedná:  príslušné referentky Ekonomického oddelenia; 
Kontroluje:      vedúca Ekonomického oddelenia  
  

4. Kontrolu tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a platnej 
Kolektívnej zmluvy LF UK. 
Termín:             priebežne; 
Zodpovedná:  vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov, 

                                            vedúca Ekonomického oddelenia; 
Kontroluje:      tajomníčka; 

 
 



5. 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; 
 
 

6. Kontrolu dodržiavania základnej finančnej kontroly pridelených finančných  
prostriedkov na jednotlivé grantové úlohy a zákona o verejnom obstarávaní. 
Termín: priebežne; 

 Zodpovedné:    príslušné referentky Projektového centra LF UK; 
 Kontroluje:      vedúci Projektového centra LF UK; 
 

7. Kontrolu zabezpečovania elektronickej evidencie zmlúv v systéme UK (SEEZ UK) 
v súlade s aktuálne platným vnútorným predpisom UK č. 2/2020- Smernice rektora 
UK o povinnej evidencii a povinnom zverejňovaní zmlúv, a to najmä zverejnenie 
zmluvy a jej príloh v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) po jej uzatvorení. 
Termín: priebežne; 
Zodpovední: právnik a príslušná referentka Ekonomického oddelenia; 
Kontroluje: tajomníčka. 

 
8. Kontrolu aktuálnosti prístupových práv jednotlivých užívateľov v IS Štátnej 

pokladnice, E-kasy, SAP-SOFIA a AIS 2 (identifikačné, autentifikačné, 
autorizačné nástroje užívateľov). 
Termín: 1 krát ročne; 
Zodpovední: vedúca Ekonomického oddelenia, vedúca Študijného oddelenia, 

vedúca Výpočtového strediska, 
Kontroluje: tajomníčka. 
 
 
 
 

V  Bratislave, dňa  27. 5. 2022 
prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 

 dekan Lekárskej fakulty UK 


