
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 1/2015 

 

Plán kontrolnej činnosti  

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

na rok 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 2015 

  

Vnútorné predpisy 
Lekárskej fakulty Univerzity Komenského  

 



 2 

      Plán kontrolnej činnosti Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vychádza 

z ustanovení: 

 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. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

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

 vnútorných univerzitných a fakultných predpisov. 

 

     Za účelom zabezpečenia vnútornej kontrolnej činnosti na Lekárskej fakulte UK v 

Bratislave v roku 2015 nariaďujem: 

 

 

 

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 2015 

 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 2015 

 Zodpovedná:  vedúca Samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS; 

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

  štúdium  a ŠVOČ; 

 

3. Kontrolu záverečných a priebežných správ vedeckých projektov a publikačných 

 výstupov z grantov. 

Termín:  priebežne,  

 Zodpovedné:  vedúca Oddelenia projektovej podpory; 

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

  štúdium  a ŠVOČ; 

 . 

4. Kontrolu evidencie študijných výsledkov v systéme AIS 2. 

Termín:  po ukončení zimného a letného semestra v danom akademickom roku 

Zodpovedné:  vedúca Študijného oddelenia, vedúca Referátu pre zahraničných 

  študentov;;   

Kontroluje:     príslušní prodekani pre výchovno-vzdelávaciu činnosť; 
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V súvislosti s dodržiavaním zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonníka práce 

v znení neskorších predpisov. 

 

1. Kontrolu dochádzky z knihy príchodov a odchodov vybraných pracovísk 

LFUK.  

 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 menných zoznamov zamestnancov LF UK pri spracovávaní faktúr za 

odber stravných lístkov. 

 Termín:           priebežne, 

 Zodpovedná:  príslušná referentka Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o 

zamestnancov;  

 Kontroluje:     vedúca Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov; 

 

3. Kontrolu vykonávania odborných úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

zamestnancov pri práci spojených s prevenciou rizík a ochranou pred nimi, 

požiarnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností na jednotlivých 

pracoviskách LFUK. 

Termín:          podľa osobitne stanovených termínov PZS, 

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

  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;                         

 Kontroluje:   tajomníčka; 

 

 

V súvislosti s dodržiavaním 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 zaradenia a popisu pracovných činností zamestnancov v súvislosti 

s ich skutočným výkonom práce. 

Termín:          priebežne, 

Zodpovedný: vedúci  Samostatného referátu ekonomiky práce;                         

 Kontroluje:    tajomníčka; 

 

2. Kontrola oprávnenosti rozsahu externej výučby zabezpečovanej formou dohôd 

o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

 Termín:          priebežne, 

 Zodpovedný:  vedúci  Samostatného referátu ekonomiky práce, vedúca Študijného  

   oddelenia;                         

 Kontroluje:    tajomníčka; 
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V súvislosti s dodržiavaním zákonov a platných predpisov v oblasti 

účtovníctva, finančnej kontroly a vnútorného auditu: 

 

1. Kontrolu stavu pokladničnej hotovosti v pokladni Dekanátu a predajne skrípt LF 

UK a jeho porovnanie s účtovným stavom u všetkých bankových účtov (dotačných, 

nedotačných a grantových). 

 Termín: 4 krát ročne a  1 krát ročne náhle,  

 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. Predbežnú kontrolu zameranú na overenie správnosti a účelnosti pripravovanej 

finančnej operácie z hľadiska finančného krytia a zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 Termín:          priebežne,  

 Zodpovedná:  vedúca Ekonomického oddelenia; 

  Kontroluje:     tajomníčka; 

 

4. Kontrolu správnosti, úplnosti a preukázateľnosti realizácie zmluvného vzťahu 

a finančnej operácie, jej vecnú a časovú väzbu, vrátane kontroly dodržiavania 

časovej postupnosti. 

Termín:          priebežne,  

Zodpovedná:  vedúca Ekonomického oddelenia; 

Kontroluje:     tajomníčka; 

 

5. Kontrolu uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti za zamestnancov, 

ktorým  sú poskytované finančné hotovosti vo forme „Preddavku na 

vyúčtovanie“ na  drobné a neodkladné výdavky. 

 Termín:          priebežne,  

 Zodpovedné:  príslušné referentky Ekonomického oddelenia 

  Kontroluje:     vedúca Ekonomického oddelenia; 

 

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

 Kolektívnej zmluvy LF UK  

 Termín:          priebežne, minimálne 2 krát  ročne 

 Zodpovedné:  vedúca  Oddelenia personálnej práce a starostlivosti o zamestnancov, 

   vedúca Ekonomického oddelenia 

 Kontroluje:     tajomníčka. 
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7. Kontrolu úhrad školného a poplatkov spojených so štúdiom v zmysle § 92 

zákona o vysokých školách a platných vnútorných predpisov UK. 

Termín:  apríl a november 2015 

Zodpovedné:  vedúca Študijného oddelenia, vedúca Referátu pre zahraničných študentov, 

  vedúca  samostatného referátu VVČ, DŠ a ZS a vedúca Ekonomického 

  oddelenia; 

Kontroluje:  tajomníčka 

 

3. Kontrolu dodržiavania ekonomickej efektívnosti a účelnosti pridelených 

finančných  prostriedkov na jednotlivé grantové úlohy a dodržiavania zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Termín: priebežne,  

 Zodpovedná:  príslušné referentky Oddelenia projektovej podpory; 

 Kontroluje:    vedúca  Oddelenia projektovej podpory;       

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 5. 3. 2015 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc. 

dekan Lekárskej fakulty UK 


