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I. DODRŽIAVANIE ZÁKONA ČÍSLO 131/2002 Z. z. O  VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 

A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NES KORŠÍCH 
PREDPISOV 

 
 
 

1. Kontrola podmienok materiálneho zabezpečenia praktickej výučby na 
klinických pracoviskách (článok IX. zmluvy o praktickej výu čbe...). 

 
  Termín: pred zahájením  semestra príslušného akademického roku 
  Zodpovedný: prodekanka  pre liečebno-preventívnu starostlivosť. 
  Kontroluje: dekan. 
 

2. Kontrola študijných plánov doktorandov a ročného hodnotenia doktorandov. 
 

  Termín: september 2010 
  Zodpovedný: vedúca samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS  

Kontroluje: prodekanka pre doktorandské štúdium, grantovú problematiku  
a ŠVOČ.   

 
3. Kontrola dodržiavania termínov prihlásenia k dizertačnej skúške doktorandov. 

 
  Termín: marec a september 2010 
  Zodpovedný: vedúca samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS  

Kontroluje: prodekanka pre doktorandské štúdium, grantovú problematiku  
a ŠVOČ.   

 
 

4. Kontrola § 92 zákona a Smerníc rektora UK číslo 23/2008, 26/2008 v znení 
Dodatku č. l  a 14/2009 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom . 

 
  Termín: apríl a december 2010 
  Zodpovedný: vedúca študijného oddelenia  
  Kontroluje: tajomníčka. 
 

5. Kontrola aktualizácie syláb pre študijný program všeobecné a zubné lekárstvo. 
 

  Termín: september 2010 
  Zodpovedný: gestori jednotlivých predmetov v študijných programoch všeobecné 
  a zubné lekárstvo  
  Kontroluje: Prodekani pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. 
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II.  DODRŽIAVANIE ZÁKONA ČÍSLO 311/2001 Z.z. - ZÁKONNÍKA PRÁCE 
V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV. 

 
 
 

1. Kontrola dochádzky, evidencie a čerpania dovoleniek, náhradného voľna 
a evidencie neodpracovaných hodín zamestnancov za účelom návštevy lekára. 

 
  Termín: priebežne, minimálne 2 krát v roku 
  Zodpovedný: vedúca  oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

2. Kontrola Opatrenia na skvalitnenie práce s dohodami o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru (Príkaz rektora UK  č. 1/2008 a Príkaz dekana LF 
UK č.2/2008).  

 
  Termín: priebežne, minimálne 2 krát v roku  
  Zodpovedný: vedúca  oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov  
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

3. Kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny so zameraním sa na alkohol 
vykonaním dychovej skúšky u zamestnancov OPSM  LF UK. 

 
  Termín: priebežne, minimálne 1 krát do mesiaca 
  Zodpovedný: vedúci  oddelenia prevádzky a správy majetku. 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

4. Kontrola čistoty verejných priestorov (chodníky, vstupy do jednotlivých budov 
LF UK) 

 
  Termín: priebežne, v zimnom období minimálne 1 krát do týždňa 
  Zodpovedný: vedúci  oddelenia prevádzky a správy majetku. 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 
 
 

III.  DODRŽIAVANIE ZÁKONA ČÍSLO 553/2003 Z. z. O  ODMEŇOVANÍ 
NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNO M 
ZÁUJME A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKOR  ŠÍCH 
PREDPISOV A ZÁKONA ČÍSLO 152/1994 Z. Z. O SOCIÁLNOM FONDE. 

 
 
 

1. Kontrola zaraďovania zamestnancov LF UK do platových tried  
 

  Termín: priebežne a správu 1 krát ročne. 
  Zodpovedný: vedúci  samostatného referátu ekonomiky práce                         
  Kontroluje:  tajomníčka. 
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2. Kontrola priznávania nenárokových zložiek platu zamestnancov LF UK. 
 

  Termín: priebežne, správu 1 krát ročne 
  Zodpovedný: vedúci  samostatného referátu ekonomiky práce. 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

3. Kontrola tvorby a čerpania sociálneho fondu v zmysle zákona a  Kolektívnej 
zmluvy LF UK  na rok 2010  

 
  Termín: priebežne, minimálne 2 krát  ročne 
  Zodpovedný: vedúca  oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov.
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

4. Kontrola poskytovania príspevku zo sociálneho fondu na stravu zamestnancov 
v nadväznosti na odpracovaný fond ustanoveného pracovného času. 

 
  Termín: priebežne, správu 1 krát ročne.  
  Zodpovedný: vedúca  oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov.
             Kontroluje:  tajomníčka. 
 
 

 
IV.  DODRŽIAVANIE ZÁKONOV A PLATNÝCH PREDPISOV V OBLASTI  

ÚČTOVNÍCTVA, FINAN ČNEJ KONTROLY A VNÚTORNÉHO AUDITU. 
 
 

1. Kontrola správnosti a aktuálnosti podpisov na účtovných dokladoch so 
schváleným zoznamom oprávnených disponentov z jednotlivých pracovísk LF 
UK. 

 
  Termín: priebežne, správu 1 krát ročne.  
  Zodpovedný: vedúca  ekonomického oddelenia. 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

2. Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti, pohľadávok a záväzkov 
a evidencie majetku. 

 
  Termín: stanovené termíny,  1 krát resp. 4 krát  ročne.  
  Zodpovedný: vedúca  ekonomického oddelenia , 
             vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku, 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

3. Kontrola správnosti a včasnosti úhrad odvodov a zasielania výkazov do 
zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne. 

 
  Termín: stanovené termíny,  správa 1 krát  ročne.  
  Zodpovedný: vedúca ekonomického oddelenia. 
  Kontroluje:  tajomníčka. 
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4. Kontrola dodržiavania účelovosti pri povoľovaní jázd vozidlami LF UK 

a správnosti evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky v nadväznosti na 
čerpanie nadčasovej práce. 

 
  Termín: priebežne, správa  1 krát  ročne.  
  Zodpovedný:  vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku   
    vedúci  samostatného referátu ekonomiky práce  
  Kontroluje:  tajomníčka. 
 

5. Kontrola dodržiavania postupu pri povoľovaní zahraničných pracovných ciest 
v súlade s vnútornou smernicou o poskytovaní cestovných náhrad. 

 
  Termín: priebežne, správa  1 krát  ročne.  
  Zodpovedný: vedúca samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS . 
   Kontroluje:  tajomníčka. 
 

6. Kontrola záverečných a priebežných správ vedeckých projektov a 
publikačných výstupov z grantov. 

 
  Termín: priebežne, správa  1 krát  ročne.  
  Zodpovedný: vedúca samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS  LF UK 

Kontroluje:  prodekanka pre doktorandské štúdium, grantovú problematiku  
a ŠVOČ.   

 
 
 
 
 

 
V Bratislave, dňa 5. 3. 2010. 

prof. MUDr. Peter Labaš CSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK 

 


