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Oddiel I. 
Úvodné ustanovenia 

 
§ 1 

 
1. Tieto zásady upravujú obeh účtovných dokladov pri vykonávaní dispozícií s finančnými, mate-

riálovými a ostatnými prostriedkami Lekárskej fakulty UK ( ďalej len LF UK) v zmysle 
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
- zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, 
- opatrenie MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účto-

vania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 
podnikania v znení neskorších opatrení. 

. 
2. Účtovníctvo organizácie je súčasťou informačnej sústavy organizácie, v ktorom sa sleduje stav 

a pohyb hospodárskych prostriedkov automatizovane na počítači v učtárni ekonomického odde-
lenia, kde sa spracovávajú: 
- príjmy a výdavky, 
- pokladničné doklady, 
- pohyb materiálu, 
- mzdové a ostatné osobné náklady, 
- zrážky a obstávky z miezd, 
- dávky nemocenského poistenia, 
- odvody do fondov zdravotného, nemocenského a dôchodkového poistenia a do fondu zamest-

nanosti. 
 

3. Účtovníctvo LF UK je vedené v informačnom systéme FIS VVŠ SR programe SAP. 
 

 
Oddiel II. 

Všeobecné ustanovenia 
 

§ 2 
 

1. Účtovnými dokladmi sú originálne písomnosti, ktoré musia obsahovať podľa § 10, ods.1 záko-
na č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve nasledovné náležitosti: 

 
a) slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a podpisový 

záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie, 
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v 

sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového vybavenia. 
 

2. Obeh účtovných dokladov má umožniť, aby sa príslušný doklad dostal do rúk zamestnancov 
zodpovedných za jednotlivé operácie a tých, ktorí podľa údajov uvedených v dokladoch vyko-
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návajú príslušné záznamy. Zároveň sa musí zabezpečiť, aby sa jednotlivé doklady zúčtovali v 
tom období, s ktorým hospodársky a ekonomicky súvisia. 
 

3. Na obehu dokladov sa zúčastňujú zamestnanci jednotlivých ústavov, kliník, účelových zariade-
ní, dekanátu, tajomník fakulty, prodekani fakulty, dekan fakulty a jednotliví zamestnanci eko-
nomického oddelenia, ktorí doklady vyhotovujú, kontrolujú a preskúmavajú. 
 

4. Opravy v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatných účtovných záznamoch nesmú 
viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, nesprávnosti a nezrozumiteľnosti účtovníctva. Opravy 
sa musia uskutočniť bez zbytočného odkladu tak, aby bolo možné určiť osobu, ktorá opravu 
vykonala, deň vykonania opravy a obsah opravovaného účtovného záznamu pre opravou a po 
oprave. Na opravu účtovného zápisu sa vždy vyhotoví účtovný doklad. 

 
 

Oddiel III. 
Obeh účtovných dokladov 

 
§ 3 

 
Objednávky 

 
1. Evidencia objednávok – je vedená programom SAP a v knihe objednávok, ktorá je uložená 

u referenta ekonomického oddelenia (tovary a služby) a na OPSM (opravy a služby). 
 

2. Vystavenie objednávok – objednávky vyhotovujú poverení referenti jednotlivých pracovísk, 
resp. referent ekonomického oddelenia, prostredníctvom programu SAP v 4 vyhotoveniach: 
- 1 vyhotovenie - sa odosiela dodávateľovi, 
- 1 vyhotovenie - na založenie na ekonomickom odd. (tovary a služby), resp. OPSM (opravy 

a služby), 
- 1 vyhotovenie - na priloženie k dodávateľskej faktúre do všeobecnej učtárne, 
- 1 vyhotovenie - si ponecháva pre vlastnú evidenciu vystavovateľ objednávky.  

 
3. Schválenie objednávky: 

3 vyhotovenia objednávok (pre Ekonomické odd, Všeobecnú učtáreň, pracovisko) podpisuje:  
- vedúci pracoviska,  
- zodpovedný riešiteľ grantovej úlohy (v prípade, že sa jedná o čerpanie finančných prostried-

kov pridelených na grantovú úlohu), 
- vedúci ekonomického oddelenia,  
- vedúci Výpočtového strediska (v prípade objednávok výpočtovej techniky, resp. jej opráv), 
- vedúci OPSM (v prípade opráv), 
- tajomník fakulty, 
- dekan fakulty. 
1 vyhotovenie objednávky (pre dodávateľa) podpisuje tajomník fakulty. 
 

4. Odoslanie objednávky – objednávku so všetkými náležitosťami v 1 vyhotovení odosiela dodá-
vateľovi referent ekonomického oddelenia, prípadne referent pracoviska pre ktoré bola objed-
návka vystavená. 
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§ 4 
 

Žiadanky na opravu a ostatné žiadanky 
 
1. Opravy a údržba majetku (bežnú údržbu nižšieho rozsahu) sa vykonáva na základe žiadanky na 

opravu. Údržba väčšieho rozsahu a údržba výpočtovej techniky sa zabezpečuje dodávateľským 
spôsobom u príslušných odborných firiem. 

 
2. Evidencia žiadaniek – všetky druhy žiadaniek sú evidované v knihe žiadaniek, ktorú vedie refe-

rent Oddelenia prevádzky a správy majetku (ďalej OPSM). 
 
3. Vystavenie žiadanky – žiadanky vystavuje príslušný žiadateľ jednotlivých pracovísk. Žiadanky 

sa vyhotovujú v 1 vyhotovení, pričom toto vyhotovenie po podpise príslušného vedúceho pra-
covníka sa doručí referentovi OPSM. 

 
4. Schvaľovanie žiadanky: 

- opravy (bežné a malé) schvaľuje vedúci pracoviska,  
- väčšie opravy, príp. havárie, na návrh vedúceho OPSM, schvaľuje tajomník fakulty resp. de-

kan fakulty. 
 

§ 5 
 

Faktúry 
 
1. Fakturovanie a platby dodávok upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Faktúry musia 

obsahovať všetky náležitosti účtovných dokladov. 
 
2. Ak faktúra má nedostatky, referent všeobecnej učtárne obratom požiada vyhotoviteľa o jej do-

plnenie, resp. odstránenie chýb. 
 

§ 6 
 

Dodávateľské faktúry 
 
1. Príchod faktúry – podateľňa opatrí dodávateľskú (došlú) faktúru prezentačnou pečiatkou a dá-

tumom. 
 
2. Evidencia faktúry – došlé faktúry sa musia denne doručiť všeobecnej učtárni, ktorá vedie cen-

trálnu evidenciu všetkých došlých faktúr v „Knihe došlých faktúr v programe SAP“ v časovom 
slede.  

 
3. Likvidácia faktúry – všeobecná učtáreň faktúru opatrí tzv. Likvidačným listom faktúry (ďalej 

LLF), na ktorom príslušní zamestnanci vyplnia všetky potrebné náležitosti v rámci predbežnej 
kontroly. S faktúrou sa pevne spoja i ďalšie doklady, ktoré s faktúrou súvisia - objednávka, 
resp. zmluva, dodací list, ap. Takto opatrenú faktúru odovzdá proti podpisu poverenému refe-
rentovi ekonomického oddelenia na likvidáciu, tzn. preskúmanie náležitosti faktúry z rôznych 
hľadísk.  
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4. Vecné a číselné preskúmanie faktúry (bod 3. LLF) z hľadiska objednávky – referent ekono-
mického odd., preverí, že faktúra bola vystavená na základe objednávky, resp. zmluvy LF UK 
Bratislava.  
Preskúma správnosť peňažných čiastok, výpočtu, údajov o množstve, DPH ap. Vyplní čiastku v 
EUR, ktorá sa má poukázať na úhradu. 
Uvedené skutočnosti pracovník potvrdí priamo na LLF svojím podpisom a dátumom a uvedie 
aj evidenčné číslo objednávky. 

 
5. V rámci realizácie platby, t. j. II. Etapy predbežnej kontroly schvaľuje došlú faktúru: 

- na 1. stupni  (bod 2. LLF) vedúci zamestnanec, alebo zodpovedný riešiteľ, ktorý dodávku to-
varu alebo služby objednal a prijal.  
Podpisom na LLF, potvrdzuje, že preskúmal, či fakturované dodávky, práce a služby súhlasia 
so skutočnými dodávkami, a to ako z hľadiska kvantity, kvality, druhu, doby trvania prác, ako 
aj s cenovými podmienkami, ktoré sa dojednali v zmluve, objednávke.  

- na 2. stupni (bod 4. LLF) pracovník ekonomického odd. pre plán a rozpočet, odsúhlasí dispo-
zície podľa rozpočtovej klasifikácie, 

- na 3. stupni (bod 5. LLF) skontroluje LLF a faktúru s prílohami vedúci ekonomického odd. 
resp. tajomník fakulty, 

- na 4. stupni (bod 6. LLF) zamestnanec všeobecnej učtárne skontroluje komplexnosť doklado-
vej dokumentácie. Ak zistí jej úplnosť, potvrdí ju svojim podpisom a vykoná platobný úkon. 
Ak zistí nedostatky, je povinný ich neodkladne oznámiť tajomníkovi fakulty.  
Pri úhradách do zahraničia vykoná pracovník všeobecnej učtárne prepočet zahraničnej meny 
na EUR podľa kurzového lístka NBS platného v deň vystavenia faktúry dodávateľom. Prepo-
čet uvedie na LLF a tiež uvedie prepočítanú čiastku v EUR, ktorá sa poukáže na úhradu. 
Správnosť potvrdí svojím podpisom s dátumom. V dolnej časti Likvidačného listu – rozúčto-
vanie faktúry – referent ekonomického oddelenia rozúčtuje faktúru podľa účtovných dispozí-
cií na jednotlivé nákladové strediská  LF UK Bratislava, pre ktoré bola dodávka zrealizovaná. 

 
6. Úhrada faktúry – zamestnanec všeobecnej učtárne vykoná úhradu faktúry, ktorá spĺňa všetky 

náležitosti. Zrealizovanú úhradu faktúry poznačí v „Knihe došlých faktúr“. Pri úhrade dbá na 
to, aby faktúra bola uhradená v lehote splatnosti. 

 
7. Nezrovnalosti vo faktúre – v prípade zistenia určitých nezrovnalostí vo faktúre, príslušný za-

mestnanec, ktorý nezrovnalosť zistil pri preskúmavaní faktúry zo svojho hľadiska, urobí pí-
somný záznam, ktorý pripojí k predmetnej faktúre a odovzdá ju všeobecnej učtárni. 
Pokiaľ sa jedná o reklamáciu za nedodaný tovar, zle vyfakturovaný tovar, spočítacie chyby vo 
faktúre, iné chýbajúce údaje, ktoré sú podstatné pre evidenciu a úhradu faktúry, spísaný záznam 
vo forme listu predloží všeobecnej učtárni, ktorá vráti faktúru so zdôvodnením dodávateľovi a 
kópiu listu pripojí k likvidačnému listu faktúry. 
 
 

§ 7 
 
Odberateľské faktúry 
 
1. LF UK vystavuje odberateľské faktúry za práce a služby, ktoré vykonáva LF UK pre fyzické a 

právnické osoby, ako sú napr. vzdelávacie kurzy, prenájom nebytových priestorov, vzdeláva-
nie, expertízna a poradenská činnosť, kurzy a pod. 
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2. Podklady k fakturácií a vystavenie faktúry:  Odberateľské faktúry vyhotovuje všeobecná učtá-
reň LF UK na základe podkladov, ktoré predloží pracovisko, kde sa práca  alebo služba vyko-
nala v 4 vyhotoveniach v  programe SAP. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu. Faktúru podpisuje osoba, ktorá 
ju vyhotovila, a schválenie podpisuje tajomník fakulty, ktorý prekontroluje jej obsah a správ-
nosť. 

 
3. Evidencia faktúry – „Knihy odoslaných faktúr“ v časovom poradí vedie automaticky na zákla-

de vystavenia faktúry program SAP. 
 
4. Schvaľovanie faktúry – odberateľské faktúry podpisuje tajomník fakulty , resp. dekan fakulty. 
 
5. Odoslanie faktúry – prvé dve vyhotovenia faktúry odošle zamestnanec všeobecnej učtárne od-

berateľovi, tretie si ponechá pre evidenciu v účtovníctve a k nemu dokladá všetky prvotné pod-
klady. Štvrté vyhotovenie je pre pracovisko, kde bola práca alebo služba vykonaná.  

 
6. Úhrada faktúry – úhradu faktúry poukazuje odberateľ na určený účet LF UK vedený v Štátnej 

pokladnici, príp. ju môže uhradiť priamo v pokladni LF UK v hotovosti. Pokladník vystaví 
príjmový pokladničný doklad a následne finančné prostriedky odvedie na príjmový ( hotovost-
ný) účet LF UK vedený vo VÚB.  
Úhradu odoslaných faktúr sleduje zamestnanec všeobecnej učtárne a spracováva podklady pre 
vymáhanie neuhradených pohľadávok. 

 
7. Nezrovnalosti vo faktúre – zamestnanec všeobecnej učtárne je povinný pred odoslaním faktúru 

skontrolovať, či má všetky predpísané náležitosti, či v nej nie sú chyby.  
Pokiaľ odberateľ faktúru vráti s písomnými pripomienkami, zamestnanec všeobecnej učtárne 
ich vybaví v spolupráci s pracovníkmi pracovísk, za ktorých práce bola faktúra vystavená, prí-
padne s osobami na to určenými. 

 
§ 8 

 
Pokladničné doklady 

 
1. Evidencia - pokladničné doklady sa číslujú postupne od 1.čísla s príslušným rokom a znakom 

„p“ (príjmový) a „v“ (výdavkový). Doklady pokladne sa denne zapisujú do pokladničnej knihy 
spolu s finančným obratom za príslušný pracovný deň. 

 
2. Schvaľovanie – pokladničné doklady schvaľuje tajomník LF UK. 
 
3. Pokladník LF UK denne všetky pokladničné doklady s prílohami predkladá referentovi vše-

obecnej učtárne na zúčtovanie. 
 
4. Referent všeobecnej učtárne pokladničné doklady zaeviduje v programe SAP, kde ich rozúčtuje. 

Zároveň ich rozúčtuje i na originálnom pokladničnom doklade. 
 
5. Výška pokladničného limitu sa riadi Metodickým usmernením tajomníka LF UK pre hotovost-

né platby a limity pokladní LF UK. 
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§ 9 
 

Interné účtovné doklady 
 

1. Medzi interné účtovné doklady patria všetky tie doklady, ktoré sa vyhotovujú poverenými za-
mestnancami v rámci hospodárenia LF UK. Ide o podklady, ktorými sa uskutočňujú zmeny v 
stave prostriedkov LF UK. Interné doklady sa vystavujú systematicky po skončení účtovného 
obdobia, s ktorými súvisia alebo operatívne podľa potreby, ak sa vyskytne účtovný prípad. 

 
2. Interné účtovné doklady sú napr.: 

a) spotreba kancelárskych a čistiacich potrieb, 
b) spotreba cenín v pokladnici LF UK (stravné lístka, validačné známky, príp. iné), 
c) spotreba OOPP, 
d) rozúčtovanie miezd a ostatné nároky zamestnancov, 
e) protokol o zaradení – vyradení majetku, príp. ďalšie, 
Tieto doklady vyhotovuje poverený referent LF UK. 

 
3. Do skupiny interných dokladov patria i tie doklady, ktoré sa nevyhotovujú systematicky. Ide o 

prípady, vyplývajúce z chybného účtovania, zdokladovania prevodu prostriedkov medzi účta-
mi, iné pohyby prostriedkov na účtoch, ap. Vyhotovuje ich referent všeobecnej učtárne a 
schvaľuje ich tajomník fakulty. 

 
4. Interné účtovné doklady sa musia vyhotovovať operatívne, pričom musia obsahovať všetky 

náležitosti uvedené v § 10, ods.1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 
Musia k nim byť priložené všetky potrebné prílohy. Tieto doklady schvaľuje tajomník fakulty 
alebo dekan fakulty. Poverení zamestnanci ich predkladajú finančnej učtárni na zúčtovanie v 
príslušnom období, ktorého sa týkajú. 

 
5. Zamestnanec všeobecnej učtárne skontroluje príslušný interný účtovný doklad po formálnej 

stránke a následne ho zaúčtuje v účtovnom programe. 
 

§ 10 
 

Spotreba cenín v pokladni 
 

1. Po skončení účtovného obdobia (v prípade, že LF UK má ceniny), vystavuje pokladník fakulty 
interný účtovný doklad o spotrebe cenín v pokladni LF UK  na základe pomocnej evidencie. 
Tento doklad podpisuje zamestnanec všeobecnej učtárne, resp. tajomník LF UK. 

 
§ 11 

 
Interný ú čtovný doklad súvisiaci s platovými náležitosťami zamestnancov LF UK 

 
1. Zamestnanec mzdovej učtárne a referátu ekonomiky práce LF UK spracováva platy a ostatné 

nároky a zrážky z platu zamestnancov LF UK na základe vyhotovených výkazov o odpracova-
ných hodinách a mzdových nárokov za príslušné účtovné obdobie podpísané zamestnancom a 
príslušným vedúcim pracoviska v  programe SAP. 

 
2. Po ukončení spracovania platov za príslušný mesiac vypracuje podklady pre rozúčtovanie hru-

bých miezd, odvodov poistného, dane, vykonanie zrážok. 



8 

 

Tieto podklady odovzdá referentovi všeobecnej učtárne na zaúčtovanie a vystavenie príkazov 
na úhradu. Všetky tieto podklady tvoria súčasť interného účtované dokladu „Rozúčtovanie 
miezd“. 

 
§ 12 

 
Protokol o zaradení – vyradení majetku 

 
1. Protokol o zaradení – vyradení majetku vystavuje referent odd. správy majetku. Podrobný popis 

je uvedený v zásadách hospodárenia s majetkom LF UK. 
 
2. Referent odd. správy majetku zodpovedný za správu majetku odovzdá protokol o zaradení – 

vyradení majetku referentovi všeobecnej učtárne na zaúčtovanie. 
 

§ 13 
 

Bankové výpisy 
 

1. Bankové výpisy účtov LF UK sú vytláčané referentom všeobecnej učtárne denne, resp. podľa 
potreby organizácie. Po ich vytlačení sú výpisy zaevidované v internej evidencii výpisov a 
očíslované podľa poradia, v akom prichádzajú. 

 
2. Referent všeobecnej učtárne skompletizuje výpisy s účtovnými dokladmi, ktorých sa týkajú a 

odovzdá ich na zaúčtovanie v programe SAP.  
 

§ 14 
 

Peňažný styk s bankou 
 
1. Peňažný styk s bankou sa uskutočňuje na základe: 

a) príkazu na úhradu, 
b) výnimočne príkazu na inkaso, 
c) šekom na výber hotovosti z účtu, 
d) pokladničnou zloženkou na vloženie hotovosti na účet. 

 
2. O pohybe finančných prostriedkov na účte banka informuje formou bankových výpisov z účtu. 
 

§ 15 
 

Príkaz na úhradu do peňažného ústavu 
 

1. Príkaz na úhradu realizuje referent všeobecnej učtárne prostredníctvom portálu Štátnej poklad-
nice. 

 
2. Príkaz na úhradu sa realizuje na základe účtovných dokladov podpísaných úverovými disponen-

tmi LF UK. 
 
3. Všeobecná učtáreň po zrealizovaní platby kontroluje vykonané peňažné operácie podľa výpisov 

z účtu v Štátnej pokladnici. 
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§ 16 
 

Príkaz na inkaso 
 
1. Platby z účtu LF UK formou príkazu na inkaso sa uskutočňujú len výnimočne, a to v presne 

povolených prípadoch dekanom fakulty. 
 

§ 17 
 

Šek na výber hotovosti z účtu 
 

1. Vystavuje pokladník LF UK na výber hotovosti z účtu vo VÚB Bratislava na doplnenie poklad-
ničnej hotovosti fakulty a musí byť schválený úverovými disponentmi. 

 
§ 18 

 
Pokladničná zloženka na vloženie hotovosti na účet 

 
1. Vystavuje ju pokladník LF UK na odvod hotovosti na účet LF UK vedený vo VÚB Bratislava – 

mesto. 
§ 19 

 
Doklady o cestovných náhradách 

 
1. Na náhradu cestovných výdavkov sa vzťahuje zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách a opatrenie MPSVR SR o úprave výšky sadzieb stravného pri pracovných cestách. 
 
2. Evidenciu dokladov súvisiacich s pracovnou cestou podrobne rieši Vnútorný predpis č. 2/2008 

Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných 
cestách. 

 
3. Vyúčtovanie pracovnej cesty tvorí prílohu k pokladničnému dokladu, ktorým sa zamestnancovi 

poskytnú cestovné náhrady. 
 
 

ODDIEL IV. 
 

§ 20 
 

Spracovanie účtovných dokladov 
 

1. LF UK vedie účtovníctvo preukazným spôsobom a správne tak, aby verne zobrazovalo skutoč-
nosti, ktoré sú jeho predmetom. 

 
2. Účtovníctvo sa vedie v EUR, pri použití cudzej meny sa vykoná prepočet na EUR. 
 
3. Účtovníctvo LF UK sa spracováva pomocou výpočtovej techniky programom SAP.  
 
4. Program SAP má zostavený dodávateľom účtovný rozvrh, v ktorom sú uvedené všetky synte-

tické a analytické účty, na ktorých sa účtuje. 
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5. Za správne a včasné vykonanie účtovných operácií zodpovedajú zamestnanci všeobecnej učtár-
ne. Riadi sa pritom platnými právnymi predpismi a internými predpismi LF UK. 

 
6. Zamestnanci všeobecnej učtárne spracovávajú účtovné doklady denne tak, aby zaúčtovali všet-

ky účtovné prípady týkajúce sa účtovného obdobia. Vedú predpísané účtovné knihy. 
 
7. Za správne a včasné vybavenie a doručenie jednotlivých dokladov v rámci obehu účtovných 

dokladov zodpovedajú poverení zamestnanci pracovísk a zamestnanci ekonomického oddelenia 
fakulty. 

 
§ 21 

 
Označovanie účtovných písomností 

 
1. V LF UK sa označujú všetky účtovné doklady, účtovné knihy a ostatné účtovné písomnosti svo-

jím názvom a sú usporiadané tak, by bolo zrejmé, že sú kompletné a ktorého účtovného obdo-
bia sa týkajú. 

 
2. Číslovanie účtovných dokladov sa odvíja od počítačového spracovania. Doklady sú členené do 

týchto samostatných celkov podľa bankových účtov a označované podľa účtovného obdobia. 
 

§ 22 
 

Účtovné knihy 
 

1. V zmysle § 13 zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve UK FSEV vedie tieto účtovné 
knihy: 
a) hlavná kniha 
b) kniha došlých faktúr 
c) kniha odoslaných faktúr 
d) pokladničná kniha 

 
 

ODDIEL V. 
 

§ 23 
 

Úschova účtovných písomností 
 

1. Za úschovu a archiváciu zodpovedá referent všeobecnej učtárne. 
 
2. Účtovné písomnosti sa v priebehu účtovného obdobia sústreďujú vo finančnej učtárni. 
 
3. Po skončení účtovného obdobia (kalendárneho roka) sa účtovné doklady a písomností ukladajú 

do príručného archívu všeobecnej učtárne po dobu jedného roka, potom do centrálneho archívu 
LF UK oddelene od ostatných písomností, v súlade so  zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch 
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach  a Vnútorným predpi-
som č. 1/2006 Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Univerzity Komenského v 
Bratislave. 
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4. Pred uložením sa musia písomnosti usporiadať a zabezpečiť ich proti strate, zničeniu alebo po-
škodeniu. Všetky doklady sa označia škartačným znakom na viditeľnom mieste. 

 
 

ODDIEL VI. 
 

§ 24 
 

Spoločné ustanovenia 
 
1. Pokiaľ nie je podrobnejšia úprava, použije sa primerane zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o úč-

tovníctve. 
 
2. Zamestnanci LF UK, ktorí prichádzajúci do styku s finančnými prostriedkami musia mať uzav-

retú dohodu o hmotnej zodpovednosti. 
 
 

ODDIEL VII. 
 

§ 25 
 

1. Tieto zásady sú záväzné pre všetkých zamestnancov LF UK so sídlom Špitálska ul. č. 24, 
813 72 Bratislava. 

 
2. Zásady na obeh účtovných dokladov nadobúdajú účinnosť dňom podpisu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 21. marca 2012  
                                                                                 

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK 

 
 
 
 
 

Prílohy:  
1. Žiadanka na opravu 
2. Likvidačný list faktúry 
3. Zoznam úverových disponentov a oprávnených k určeným hospodársko – finančným úko-

nom 
4. Podpisový vzor – úveroví disponenti pre „prostriedky pridelené na pracovisko v rámci 

Rozpisu rozpočtu finančných prostriedkov a v rámci grantových úloh“ 
5. Podpisový vzor – úveroví disponenti pre „Grantové úlohy“ 
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Príloha č. 1 

  Univerzita   Komenského,   Lekárska   fakulta,  
Špitálska ul. č. 24, Bratislava   813 72 

     

 
     

ŽIADANKA NA VYKONANIE OPRÁV 
 
Prácu požaduje katedra, ústav, pracovisko: 
Žiadanka číslo: Dátum Miesto, kde sa má pracovať, meno pra-

covníka a číslo telefónu 
Označenie dôležitosti: 

Podrobný popis požadovanej práce: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pečiatka a podpis vedúceho pracovníka 

     

     

Došlo dňa:     

Pridelené pracovníkovi:    

Podľa rozpisu dňa:     

Evidenčné číslo zákazky:     

     
*Žiadanky týkajúce sa BOZP označte červene "BOZP"! 
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A-PRACOVNÝ VÝKAZ 
Meno pracovníka, ktorý 

prácu vykonal 
Dátum vykonania 

práce 
Počet odpraco-
vaných hodín 

Hodinová sadzba Sk Hodín 
práce Sk 

Poznámka 

              

              

              

              

              

            

   Spolu Sk    

       

B - VÝKAZ SPOTREBOVANÉHO MATERIÁLU 
Číslo skladovej výdajky, 

pokladničného bloku 
Druh materiálu Rozmer Vydané kg Jedn. 

cena 
Cena 

materiálu 
Poznámka 

              

              

              

              

              

              

Príloha výdajky:   Spolu Sk    
       
       
  A - Mzdy     Sk 
  B - Spotrebný materiál    Sk 
   Súčet    Sk 
  Celkové náklady na výrobok    Sk 
   (opravu)    Sk 
       
       
Potvrdzujem prevzatie správne      
vykonanej práce a použitie      
materiálu      
       
       
       
       
pečiatka a podpis ved. katedry, ústavu, pracoviska     
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Príloha č. 2 
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Príloha č. 3 

 
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Zoznam úverových disponentov a oprávnených k určeným hospodársko - finančným úko-
nom 

Por.č
. 

Meno a priezvisko 

Vlastnoručný 
podpis 

                  Po-
známka 
k rozsa-

hu 
opráv-
nenia funkcia ŠR 

MR
Z 

Po
kl SF 

Obj/
Z Fa 

Šti
p 

C
Ú 

VÚB/
ŠP 

1. 
Prof. MUDr. Peter Labaš, 
CSc. 

  
X X X X X X X X - - -  

    dekan 

2. 
Doc. MUDr. Daniela Ostatní-
ková, PhD. 

  
X X X X X X X X - - -  

    prodekan 

3. 
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, 
PhD. 

  
X X X X X X X X - - -  

    prodekan 
4. Ing. Adela Kubíniová 

  
X X X X X X X X - - -  

    tajomníčka 
5. Ing. Mária Kulichová 

  
X X X X X X X X X 

    vedúca ekonomického odd. 
6. Magdaléna Tóthová 

  
X X X X X X X X X 

    
vedúca referátu všeobecnej 
učtárne 

7. Mária Dietlerová 
  

- - -  - - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - 
-  

X 
    odb.referent - učtovník 

8. Mária Boj ňanská 
  

- - -  - - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - 
-  

X 
    odb.referent - učtovník 

9. Mária Olerínyová 
  

- - -  - - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - -  
- - 
-  

- - 
-  

- - 
-  

X 
    pokladníčka 

Skratky: 
ŠR - štátny rozpočet, MRZ  - mimorozpočtové zdroje, Pokl - platby v hotovosti cez pokladňu, SF - použitie sociálne-
ho fondu, Obj/Z  - schválenie objednávky / zmluvy,  Fa - odberateľské faktúry, Štip - schválenie výplaty štipendií, 
CÚ - schvaľovanie cestovných účtov, VÚB/ŠP - poukazovacie právo do peňažných ústavov, X - povolené oprávne-
nie, - - - - nepovolené oprávnenie 

Oprávnenia k určeným hospodársko - finančným úkonom 
stanovil dekan LF UK 

V Bratislave, dňa 01.03.2011  
 

 
 

Prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 
dekan Lekárskej fakulty UK 
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Príloha č. 4 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
LEKÁRSKA FAKULTA 

813 72 Bratislava, Špitálska ul. č. 24 

    
    

P o d p i s o v ý   v z o r   - úveroví disponenti 

    
    

pre "prostriedky pridelené na pracovisko v rámci Rozpisu rozpočtu finančných 
prostriedkov a v rámci grantových úloh". 

    
    
    
Pracovisko LF UK: 

 
 

      

    
    
Prednosta / riaditeľ / vedúci 
pracoviska: 

  
 

  

 
meno a priezvisko 

 
podpis 

    
    
Zástupca prednostu/ riaditeľa / 
vedúceho pracoviska:    

 
meno a priezvisko 

 
podpis 

    
    
    
    

Bratislava, dňa: 
   

    
    
    
    
   

  

   
Prednosta / riaditeľ / vedúci 

pracoviska - podpis 
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Príloha č. 5 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
LEKÁRSKA FAKULTA 

813 72 Bratislava, Špitálska ul. č. 24 
    
    

P o d p i s o v ý   v z o r   - úveroví disponenti 
    

pre "Grantové úlohy" 
    
    
    

Pracovisko LF UK:    
    
Číslo úlohy:    
    
Názov úlohy:    

    
    
    

Zodpovedný riešiteľ: 
 

   

    
 meno a priezvisko  podpis 
    
    

Zástupca zodpovedného riešiteľa:   

    
 meno a priezvisko  podpis 
    
    
    
    

Bratislava, dňa:    
    
    
    
   zodpovedný riešiteľ - podpis 

 


