
 

 

 

 

 

 

 

Vnútorné predpisy 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

 

 

Príkaz rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave 

č. 7/2022  

 

 

 

o vymáhaní peňažných pohľadávok na Rektoráte 

Univerzity Komenského v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2022  



Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 
Organizačného poriadku UK v nadväznosti na § 10 zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s 
majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. a čl. 12 
vnútorného predpisu č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK tento 
príkaz: 

Čl. 1 
Predmet príkazu 

Predmetom tohto príkazu je úprava pravidiel a postupu pri vymáhaní peňažných pohľadávok 
(ďalej len „pohľadávky“) Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „RUK“), 
určenie postupnosti úkonov vrátane zodpovednosti za jednotlivé úkony pri vymáhaní 
pohľadávok RUK. 

Čl. 2 
Evidencia a správa pohľadávok 

(1) Príslušné organizačné útvary RUK zabezpečujú evidenciu a správu pohľadávok 
spôsobom, ktorý zaručuje jednoznačnú identifikáciu: 

a) pohľadávky, 

b) partnera/platiteľa (najmä podľa IČO), 

c) účtovného dokladu k pohľadávke (napr. číslo faktúry), 

d) čo i len čiastočnej úhrady/ neúhrady pohľadávky (napr. uvedením čísla faktúry ako 
variabilného symbolu pri úhrade pohľadávky), a pod. 

(2) Evidenciou pohľadávky sa rozumie jej zúčtovanie, evidencia a sledovanie úhrady a 
splatnosti pohľadávky. Evidenciu pohľadávky vykonávajú príslušné oddelenia riadenia 
financií RUK (ďalej len „ekonomické oddelenie RUK“). 

(3) Správou pohľadávky je súhrn oprávnení a povinností, na základe ktorých možno 
s pohľadávkou nakladať, uplatňovať a vymáhať ju. Správu pohľadávky vykonávajú najmä 
príslušné ekonomické oddelenie RUK, príslušné ubytovacie oddelenie RUK, Oddelenie 
správy nehnuteľností RUK (ďalej len „OSN“) a Oddelenie vymáhania pohľadávok RUK 
(ďalej len „OVP“). 

(4) Vymáhaním pohľadávky sa rozumie činnosť, ktorá nastáva po márnom uplynutí lehoty 
splatnosti pohľadávky, t. j. keď pohľadávka nebola dlžníkom uhradená vo výške a 
v lehote, ktoré mu vyplývajú zo zmluvných vzťahov, právnych predpisov alebo z 
rozhodnutí. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujú najmä príslušné ekonomické 
oddelenie RUK, príslušné ubytovacie oddelenie RUK, OSN a OVP. 

Čl. 3 
Postup pri vymáhaní pohľadávok 

(1) Príslušné ekonomické oddelenie RUK sleduje úhradu a splatnosť pohľadávky. Ak 
pohľadávka alebo jej časť nebola uhradená v lehote splatnosti, príslušné ekonomické 



oddelenie RUK bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa splatnosti 
pohľadávky, písomne vyzve dlžníka upomienkou na úhradu tejto pohľadávky alebo jej 
časti, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia upomienky. Upomienka sa doručuje 
prostredníctvom elektronickej schránky; ak nie je možné upomienku doručiť 
prostredníctvom elektronickej schránky, doručuje sa doporučene poštou s odbernou 
lehotou 7 dní, kuriérom alebo osobným doručením. Vzory upomienok sú prílohou tohto 
príkazu. 

(2) V prípade, ak dlžník pohľadávku alebo jej časť neuhradí ani v náhradnej lehote v zmysle 
upomienky, príslušné ekonomické oddelenie RUK v lehote 7 dní od uplynutia náhradnej 
lehoty na úhradu pohľadávky alebo jej časti notifikuje OSN, príslušné ubytovacie 
oddelenie RUK alebo iné vecne príslušné oddelenie RUK (OSN, príslušné ubytovacie 
oddelenie RUK alebo iné vecne príslušné oddelenie RUK ďalej spoločne len ako „útvar 
mimosúdneho vymáhania pohľadávok“). Útvar mimosúdneho vymáhania pohľadávok 
posúdi dotknutú pohľadávku, za účelom jej úhrady komunikuje s dlžníkom, vyhodnocuje 
a určuje ďalší postup mimosúdneho vymáhania pohľadávky (napr. uzatvorenie dohody 
o splátkach pohľadávky alebo dohody o odklade platenia pohľadávky, výpoveď zo 
zmluvy, dohoda o skončení zmluvy a pod.). 

(3) Útvar mimosúdneho vymáhania pohľadávok informuje ekonomické oddelenie RUK 
spravidla najneskôr do 60 dní odo dňa splatnosti pohľadávky o výsledku mimosúdneho 
vymáhania pohľadávok a súčasne poskytne ekonomickému oddeleniu RUK informácie 
o vykonaných úkonoch a dokumentáciu týkajúcu sa vykonaných úkonov a veci samej. 

(4) V prípade informácie o nemožnosti vymoženia pohľadávky mimosúdnou cestou, 
príslušné ekonomické oddelenie RUK následne bezodkladne podá podnet na súdne 
vymáhanie pohľadávky OVP. Príslušné ekonomické oddelenie RUK v podnete na súdne 
vymáhanie pohľadávky vyčísli výšku pohľadávky, uvedie všetky vykonané úkony vo veci 
a predloží OVP príslušnú dokumentáciu (napr. zmluvná dokumentácia, objednávky, 
faktúry, dodacie listy, upomienky, písomná komunikácia s dlžníkom, poštové doručenky 
k dokumentom, iné doklady preukazujúce oprávnenosť pohľadávky, doklady 
o zúčtovaní pohľadávky a ostatné dokumenty potrebné k vymáhaniu pohľadávky). 

(5) Po doručení podnetu na súdne vymáhanie pohľadávky spolu s uvedením vykonaných 
úkonov vo veci a predložením príslušnej dokumentácie OVP uplatňuje právo na 
zaplatenie pohľadávky v súdnych konaniach, v rámci výkonu rozhodnutí, podáva návrh 
na vymáhanie v exekučnom konaní, prihlasuje pohľadávku do konkurzného konania, 
reštrukturalizácie, likvidácie alebo dedičského konania a pod. Spolu s pohľadávkou OVP 
uplatňuje aj jej príslušenstvo. 

Čl. 4 
Priebežná kontrola a spolupráca 

(1) Príslušné ekonomické oddelenie RUK a útvar mimosúdneho vymáhania pohľadávok si 
poskytujú potrebnú vzájomnú súčinnosť. V prípade úhrady čo i len časti pohľadávky 
v priebehu mimosúdneho vymáhania pohľadávky príslušné ekonomické oddelenie RUK 
bezodkladne notifikuje útvar mimosúdneho vymáhania pohľadávok s uvedením dátumu 
úhrady, uhradenej výšky pohľadávky, zostávajúcej výšky dlžnej pohľadávky a 



s predložením tomu zodpovedajúcich dokumentov. Útvar mimosúdneho vymáhania 
pohľadávok poskytuje príslušnému ekonomickému oddeleniu RUK informácie 
o vykonaných úkonoch a stave mimosúdneho vymáhania pohľadávky. 

(2) Príslušné ekonomické oddelenie RUK a útvar mimosúdneho vymáhania pohľadávok 
poskytujú OVP potrebnú súčinnosť. V prípade úhrady čo i len časti pohľadávky 
v priebehu súdneho vymáhania pohľadávky príslušné ekonomické oddelenie RUK 
bezodkladne notifikuje OVP s uvedením dátumu úhrady, uhradenej výšky pohľadávky, 
zostávajúcej výšky dlžnej pohľadávky a s predložením tomu zodpovedajúcich 
dokumentov. OVP poskytuje príslušnému ekonomickému oddeleniu RUK a útvaru 
mimosúdneho vymáhania pohľadávok informácie o vykonaných úkonoch a stave 
súdneho vymáhania pohľadávky. 

(3) Akákoľvek komunikácia medzi organizačnými útvarmi RUK zabezpečujúcimi vymáhanie 
pohľadávok RUK prebieha písomne prostredníctvom elektronických prostriedkov (na e-
mail). 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Príslušné ekonomické oddelenia RUK predložia OVP do 30. septembra 2022 zoznam 
všetkých dlžných pohľadávok za účelom kontroly ich súdneho vymáhania. Pri 
pohľadávkach, ktoré neboli vymáhané súdnou cestou notifikuje OVP útvar 
mimosúdneho vymáhania pohľadávok za účelom stanovenia ďalšieho postupu vo veci. 

(2) Na vymáhanie pohľadávok Vydavateľstva UK sa tento príkaz vzťahuje primerane, pričom 
Vydavateľstvo UK plní úlohy ekonomického oddelenia RUK a útvaru mimosúdneho 
vymáhania pohľadávok podľa tohto príkazu. 

(3) Prílohami tohto príkazu sú: 

Príloha č. 1 Upomienka - Nájomca 

Príloha č. 2 Upomienka - Ubytovaný 

Príloha č. 3  Upomienka - Ubytovaný (anglická verzia). 

(4) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 

 

V Bratislave 13. septembra 2022 

 
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., 

rektor UK 
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