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Na zabezpečenie prevencie vzniku nedostatkov, ktoré boli zistené v súvislosti s realizáciou 

opravy kanalizačného potrubia v areáli Lekárskej fakulty UK v Bratislave  

 

 

u k l a d á m 

 

 

1. Dôsledne vykonávať finančnú kontrolu na všetkých jej stupňoch a v súlade so zákonom 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole“) a v súlade s vnútorným predpisom UK Príkaz rektora UK č. 4/2013 o obehu 

a kontrole účtovných dokladov na Univerzite Komenského v Bratislave , Vnútorným 

predpisom 11/2012  smernica rektora UK úplné znenie Smernice rektora UK Finančná 

kontrola a vnútorný audit na UK a ďalšími vnútornými predpismi UK a LF UK tak, aby 

bolo zabezpečené dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami. 

Zodpovední: Prednostovia ústavov a kliník, poverení zamestnanci ekonomického 

oddelenia a oddelenia prevádzky a správy majetku a tajomník LF UK 

Termín: Trvale 

 

2. Obstarávať dodávky tovarov, služieb a prác v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 

s vnútornými predpismi UK a LF UK. 

Zodpovední: Prednostovia ústavov a kliník a poverený zamestnanec oddelenia 

prevádzky a správy majetku 

Termín: Trvale 

 

3. Objednávky vystavovať dôsledne a so všetkými náležitosťami. 

Zodpovední: Prednostovia ústavov a kliník a poverený zamestnanec oddelenia 

prevádzky a správy majetku 

Termín: Trvale 

 

 

 

4. V súlade so  smernicou rektora UK 2/2005 Základné pravidlá hospodárenia, v prípade ak 

je predpokladaná cena na dodanie tovarov, služieb alebo prác vyššia ako 3319,39 EUR 

bez DPH, je príslušný zodpovedný zamestnanec povinný zabezpečiť uzatvorenie zmluvy 

s dodávateľom. 

Zodpovední: Prednostovia ústavov a kliník a poverený zamestnanec oddelenia 

prevádzky a správy majetku 

Termín: Trvale 

 

5. Pri dodávkach tovarov a služieb zabezpečiť potvrdenie prevzatia dodávky tovarov 

a služieb oprávnenou osobou (§ 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov a čl. VI ods. 6.2 Smernice rektora UK č. 2/2005 Základné pravidlá 

hospodárenia), to znamená príslušným vedúcim pracoviska, ktorému je dodávka určená, 

prípadne zodpovedným riešiteľom projektu. 

Zodpovední: Prednostovia ústavov a kliník a poverený zamestnanec oddelenia 

prevádzky a správy majetku 

Termín: Trvale 
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6. V prípade zistenia potreby vykonania prác naviac, v súvislosti s realizáciou zmluvy o 

dielo, takéto práce vykonávať až po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve 

upravujúcemu vykonanie prác naviac. 

Zodpovední: Vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku LF UK 

Termín: Trvale 

 

7. Pri preberaní a odovzdávaní prác, ktoré boli vykonané na základe objednávky, alebo 

zmluvy o dielo, musia byť tieto práce odkontrolované zodpovedným pracovníkom LF 

UK a následne musí byť vyhotovený zápis o vykonaní prác, alebo protokol o prebratí 

a odovzdaní (ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol musí byť podpísaný 

zodpovedným pracovníkom LF UK a oprávnenou osobou za zhotoviteľa. V preberacom 

protokole sa musia uviezť všetky zjavné nedostatky a vady vykonaných prác spolu so 

spôsobom a lehotou na ich odstránenie a ďalšie dôležité informácie súvisiace 

s realizáciou prác. Preberací protokol musí tvoriť prílohu k faktúre za vykonané práce. 

Zodpovední: Vedúci oddelenia prevádzky a správy majetku LF UK 

Termín: Trvale 

 

8. Predkladať všetky zmluvy na centrálnu evidenciu zmlúv, vedenú na právnom referáte. 

Personálne oddelenie vedie samostatnú evidenciu zmlúv súvisiacich s činnosťou 

personálneho oddelenia. 

Zodpovední: Vedúci jednotlivých pracovísk LF UK 

Termín: Trvale 

 

9. Uskutočňovať zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády Slovenskej republiky v súlade s Príkazom rektora UK č. 1/2011 na realizáciu 

povinného zverejňovania zmlúv. 

Zodpovední: Vedúci právneho referátu 

Termín: Trvale 

 

 

 

V Bratislave, 1. 7. 2015 

 

 

 

 

 

 

       

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., dekan 

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta 


