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Vládny audit v súlade s „Poverením MŠVVaŠ SR č. 2012-2088/4503:1-133 zo dňa 30. 01. 
2012 „ bol zameraný na získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke 
operácii v rámci Operačného programu Výskum a vývoj podľa čl. 62 ods. 1 písm. b) 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, poskytnutých na spolufinancovanie projektu: 
č. 26240120015 – Vybudovanie centra excelentnosti pre náhle cievne príhody na 
Lekárskej fakulte UK v Bratislave 
 
Vládnym auditom bola porovnaná účtovná a podkladová dokumentácia k vybranej ŽoP so 
Zmluvou o poskytnutí NFP v znení neskorších dodatkov, so schváleným rozpočtom, 
podmienkami výzvy, OPVaV, PM k OPVaV, európskou a slovenskou legislatívou. 
 
Na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, zistených vládnym auditom A 443 K 2826 pri 
kontrole projektu 26240120015 
 

u k l a d á m 
 
 

A. V oblasti dodržiavanie postupov účtovania: 
 

Zabezpečiť striktné dodržiavanie Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorými sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré 
nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.  Menovite zabezpečiť: 
 

− správne účtovanie v oblasti zúčtovacích vzťahov tak, aby všetky skutočnosti týkajúce 
sa záväzkov z obchodných vzťahov boli zaúčtované na účte „Dodávatelia“.  

 
  Zodpovední: vedúca referátu všeobecnej učtárne, vedúca ekonomického oddelenia, 
 Termín: trvale. 
 

− účtovanie o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa projektu v analytickej evidencii a 
na analytických účtoch, za predpokladu, že to bude umožňovať finančný informačný 
systém „SAP SOFIA“, ktorý je implementovaný na verejné vysoké školy MŠVVaŠ 
SR. 

 
 Zodpovední: vedúca referátu všeobecnej učtárne, vedúca ekonomického oddelenia, 
 Termín: trvale. 

 
B. V oblasti dodržiavanie postupov pri výkone priebežnej finančnej kontroly: 

 
Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zákona č. 502/2004 Z.z o finančnej kontrole v znení 
neskorších predpisov a Smernice rektora UK č. 10/2004 o finančnej kontrole a vnútornom 
audite na UK v Bratislave. Menovite zabezpečiť: 
 

− predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9, ods. 3 a 4 zákona č. 502/2004 Z.z., II. 
etapy, t.j. realizáciu platby, vyznačenie predkontácie a správnej položky ekonomickej 
klasifikácie v rozpočtovej dispozícii na likvidačnom liste faktúry, 



− priebežnú finančnú kontrolu v zmysle § 10, ods. 2 a 3. zákona č. 502/2004 Z. z. 
vrátane vypracovania písomných záznamov z náhodne vybraných finančných operácií 
za účelom kontroly úplnosti a preukázateľnosti účtovných dokladov. 

 
 Zodpovední: vedúci zamestnanci s činnosťou ktorých súvisí kontrolovaná finančná 
 operácia, 
 Termín: trvale 
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