
 

Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2023 

KONTROLNÝ LIST  
na vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Požiadavka na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb  

 

Vecne príslušný organizačný útvar: 

Zamestnanec (meno a priezvisko, podpis): 

Popis požadovaného tovaru, prác a služieb a zdôvodnenie požiadavky:  
 
 
 
Zdroj/finančné krytie: 

Predpokladaná cena vrátane DPH v Eur:  

Dodávateľ tovaru, prác a služieb (názov/meno, adresa, IČO, bankové spojenie), ak je známy: 
 

V prípade osobitne určeného zdroja financovania (projekty  EÚ, ostatné projekty, granty...) – finančná operácia  
 je  /  nie je *)   v súlade s: 

a) Zmluva o poskytnutí  NFP – názov/ITMS kód: 
b) Iná zmluva/projekt č.: 
  Dátum:                       Meno a priezvisko, podpis zodpovedného riešiteľa/finančného manažéra: 

Finančná operácia   je  /  nie je*)   v súlade s činnosťou organizačného útvaru a  je  /  nie je*)   možné v nej pokračovať. Základnú 
finančnú kontrolu vykonal: 
Dátum:                        Meno a priezvisko, podpis vedúceho zamestnanca: 

Dispozície pre VO: 

Číslo zmluvy:  Skupina materiálu:  

Finančná operácia  je  /  nie je*)  v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a  je  /  
nie je*) možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal:  
 Dátum:                        Meno a priezvisko, podpis: 

Rozpočtové dispozície: 

Zdroj Funkčná oblasť Ekonomická klasifikácia Prvok ŠPP Fin. stredisko 

     

     

     

Finančná operácia  je  /  nie je*)  v súlade s rozpočtom organizačnej jednotky UK a  je  /  nie je*)  možné v nej pokračovať. Základnú 
finančnú kontrolu vykonal: 
Dátum:                       Meno a priezvisko, podpis: 

Účtovné dispozície (nepovinné):        
                                                          
Dátum:                        Meno a priezvisko, podpis: 

Vyjadrenie vedúceho zamestnanca: 

Finančná operácia  je  /  nie je*)  v súlade s platnými internými aktmi riadenia na UK a v súlade so zásadami hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami a  je  /  nie je*)  možné ju vykonať. 
Dátum:                        Meno a priezvisko, podpis: 

*)  nehodiace sa prečiarknite 
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Pokyny k predkladaniu a vyplňovaniu Kontrolného listu - požiadavky na zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb 

(1) Kontrolný list  predkladá každý zamestnanec UK, ktorý požaduje zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb na dodávky, 
na ktoré je uzatvorená platná zmluva alebo na dodávky realizované formou drobného hotovostného nákupu podľa odseku 
4 týchto pokynov. Súčasťou kontrolného listu (alebo jeho príloh) sú všetky informácie potrebné pre riadnu realizáciu 
finančnej kontroly.  

(2) Kontrolný list sa predkladá vopred tak, aby bol schválený pred vystavením záväznej objednávky a realizáciou 
obstarania/dodávky tovaru, prác a služieb (ďalej len „dodávka“).  

(3) Schválený kontrolný list je podkladom pre vyhotovenie objednávky/uzatvorenie čiastkovej zmluvy/realizáciu drobného 
hotovostného nákupu.   

(4) Kontrolný list  na dodávku tovarov, prác a služieb formou drobného hotovostného nákupu sa predkladá na výdavky, ktoré 
objektívne nie je možné realizovať bezhotovostne na faktúru (ubytovanie pri pracovných cestách, doprava na pracovných 
cestách, periodická a neperiodická tlač, odborná literatúra, kvety a vecne klasifikované pod ekonomickou klasifikáciou 
rozpočtovej klasifikácie 633 006 – 10 všeobecný materiál, publikačné poplatky, registračné poplatky (vložné na konferencie) 
a inzercia – propagácia UK v komerčných periodikách, kolky, správne poplatky, súdne poplatky a i.). Finančné limity pre 
jednorazový nákup v hotovosti a pre trvalý preddavok na hotovostné nákupy sú určené smernicou o hospodárení.  

(5) V prípade opakovanej dodávky, resp. celoročnej dodávky tovarov, prác a služieb je možné použiť spoločný formulár 
kontrolného listu, kde budú rozpísané vopred známe platby (t. j. sumy a dátumy ich úhrady)  za jednotlivé dodávky na celý 
rok (resp. na obdobie platnosti zmluvy), alebo budú tvoriť prílohu kontrolného listu (napr. splátkový kalendár, preddavkové 
platby na dodávky energií, rozhodnutia o miestnych poplatkoch, poplatky za odvoz odpadu a pod.). Originál kontrolného 
listu  bude priložený k prvej faktúre, k ďalším faktúram bude prikladaná kópia. 

(6) Pri dodávkach s opakovaným plnením, kde nie je vopred známy rozpis platieb je zamestnanec povinný vopred, t. j. pred 
realizáciou dodávky predložiť  kontrolný list  na každú dodávku, ktorá bude dodávateľom fakturovaná (v súlade 
s dohodnutými podmienkami fakturácie). 

(7) V prípade, ak je v jednej zmluve dohodnutá dodávka pravidelných plnení s vopred známym rozpisom platieb (napr. mesačný 
servis) a zároveň aj dodávka nepravidelných plnení (napr. opravy, práce naviac) je potrebné: 
a) na dodávku pravidelných plnení predložiť spoločný formulár kontrolného listu  v zmysle odseku 5, 
b) na dodávku nepravidelného plnenia vyhotovovať kontrolné listy  v zmysle odseku 6. 

 
(8) Objednanie/zazmluvnenie/obstaranie dodávky je neprípustné bez schváleného kontrolného listu . Daňový doklad, ktorý 

bude predložený bez schváleného kontrolného listu  nebude akceptovaný. Schválený kontrolný list bude priložený k 
účtovnému dokladu. V prípade, že cena na daňovom doklade (fakturovaná cena) presiahne cenu vopred schválenú 
kontrolným listom, predloží zamestnanec, ktorý požadoval zabezpečenie dodávky ďalší, doplnkový kontrolný list  na rozdiel 
ceny. 

(9) Zamestnanec požadujúci dodávku zodpovedá za riadne a správne vyplnenie údajov v prvých častiach kontrolného listu: 
a) v kolónke „Vecne príslušný organizačný útvar“ uvedie názov alebo skratku útvaru v zmysle platného organizačného 

poriadku, 
b) v kolónke „Zamestnanec (meno a priezvisko, podpis):“ uvedie svoje meno a priezvisko a pripojí vlastnoručný podpis,  
c) v kolónke „Popis požadovaného tovaru, prác a služieb a zdôvodnenie požiadavky“ uvedie: 

1. jednoznačný, úplný a nestranný popis dodávky vrátane relevantných technických/funkčných/ďalších špecifikácií 
a požiadaviek (napr. merná jednotka dodávky, požadované množstvo dodávky, farebné/materiálové prevedenie, 
dodacie podmienky), 

2. zdôvodnenie požiadavky, t. j. uvedie konkrétne skutočnosti, ktoré vyvolali potrebu obstarania tejto dodávky (napr. 
povinnosť vyplývajúca z platnej legislatívy, porucha/nefunkčnosť zariadenia, potreba vybavenia pracoviska 
nábytkom/IT technikou a i.), 

d) v kolónke „Zdroj/finančné krytie:“ uvedie : 
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1. názov zdroja/zdrojov financovania dodávky vyjadrený slovom alebo skratkou:  
1.1 dotačné zdroje (DZ), t. j. finančné prostriedky poskytnuté UK v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie na príslušný 

rok (ďalej len „dotačná zmluva“) určené na financovanie hlavnej (nezdaňovanej) činnosti UK a to konkrétne na:  
- uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a zabezpečenie prevádzky UK,  
- výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť (prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj), 
- na rozvoj UK (rozvojové aktivity a skvalitňovanie v oblasti vzdelávania, výskumnej činnosti, používania 

informačných a komunikačných technológií), 
-  sociálnu podporu študentov (napr. sociálne, motivačné, tehotenské štipendiá, podpora stravovania, 

ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier),   
1.2 vlastné zdroje (VZ), t. j. finančné prostriedky, ktoré UK získala v súvislosti so zabezpečovaním  hlavnej 

(nezdaňovanej) činnosti podľa bodu 1.1 (napr. poplatky za školné, poplatky za prijímacie konanie, poplatky za 
rigorózne konania a iné poplatky spojené so štúdiom, príjmy zo stravovania a ubytovania študentov v zmysle 
podmienok dotačnej zmluvy),   

1.3 podnikateľská činnosť (PČ), t. j. finančné prostriedky, ktoré UK získala podnikateľskou činnosťou (napr. príjmy 
z nájmu majetku, príjmy zo stravovania a ubytovania cudzích klientov , príjmy z edičnej činnosti, príjmy 
z kopírovacích služieb, príjmy z činnosti univerzitnej lekárne).  

2. v prípade osobitne určeného zdroja financovania názov alebo skratku tohto zdroja (napr. 
APVV/VEGA/KEGA/Erasmus/Granty mladých), 

 
3. v prípade, ak je dodávka tovarov, prác a služieb financovaná zo zdrojov iného pracoviska, uvedie názov/skratku 

pracoviska financujúceho túto dodávku (napr. program Erasmus hradený  zo zdrojov RUK). 
 
Ak je dodávka financovaná z viacerých zdrojov, je potrebné uviesť všetky zdroje financovania a ich vzájomný podiel 
na financovaní dodávky, alebo rozdelenie častí dodávky podľa zdrojov financovania, 
 

e) v kolónke „Predpokladaná cena vrátane DPH v EUR:“ uvedie cenu dodávky s DPH podľa platných zmlúv. Ak ide 
o dodávku formou drobného hotovostného nákupu podľa odseku (4) tohto pokynu  predpokladanú cenu určí na základe 
overených aktuálne platných cien, na základe cenovej ponuky vyžiadanej od dodávateľa, na základe odhadov z minulých 
období, resp. iným vhodným spôsobom. 

f) v kolónke „Dodávateľ tovaru, prác a služieb (názov/meno, adresa, IČO, bankové spojenie), ak je známy:“ uvedie 
požadované údaje v zmysle predtlače. Ak nie je dodávateľ známy, kolónka sa nevypĺňa. 

(10) Zodpovedný riešiteľ/finančný manažér vykonáva finančnú kontrolu v prípade, ak je dodávka  hradená z osobitne určeného 
zdroja financovania. V prípade, že je len časť dodávky  hradená z osobitne určeného zdroja, vykonáva finančnú kontrolu len 
tejto časti dodávky. 

(11) Zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu v časti „Dispozície pre VO:“ uvedie číslo platnej zmluvy. Ak ide o dodávku 
formou drobného hotovostného nákupu podľa odseku (4) tohto pokynu  uvedie spôsob obstarania v súlade s platnou 
legislatívou. 

(12) Zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu v časti „Rozpočtové dispozície:“ uvedie rozpočtové dispozície pre celú 
dodávku, alebo rozpíše na kontrolnom liste/v prílohe dispozície na jednotlivé časti/podiely dodávky pri viaczdrojovom 
financovaní.  

(13) V nadväznosti na stanovené rozpočtové dispozície uvedie zodpovedný zamestnanec „Účtovné dispozície“ - nepovinné. 

(14) Kontrolný list  je schválený vykonaním finančnej kontroly a vyjadrením súhlasu s vykonaním finančnej operácie potvrdeného 
podpisom vedúceho zamestnanca v časti „Vyjadrenie vedúceho zamestnanca“. 

(15) Oprávnenia zamestnancov UK pre výkon základnej finančnej kontroly a pre schválenie kontrolného listu - požiadavky na 
zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb sú vymedzené v tomto predpise a jeho prílohách. 


