
 

Príloha č. 2 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 vykonanie finančnej operácie 

 

Vecne príslušný organizačný útvar:  

Zamestnanec (meno a priezvisko, podpis):    

Druh finančnej operácie a zdôvodnenie :  
 
 
Zdroj/finančné krytie: 

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: 

     so všeobecne záväzne platnými predpismi …………………………………………………………………………………………………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     s platnými internými aktmi riadenia na UK v Bratislave ……………………………………………………………………………………….. 

     iné (dopísať) …………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

a   je  / nie je*)   možné v nej pokračovať. Základnú finančnú kontrolu vykonal: 
 
Dátum:                        Meno a priezvisko, podpis zamestnanca / zamestnancov:  
 

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:     

 

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**): 

 

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 
**)   zodpovedný zamestnanec za rozpočet organizačnej jednotky/za rozpočet projektu 
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Pokyny k predkladaniu a vyplňovaniu Kontrolného listu - požiadavky na vykonanie finančnej operácie 

(1) Kontrolný list - požiadavku na vykonanie finančnej operácie predkladá každý zamestnanec UK, ktorý požaduje vykonanie 
finančnej operácie. Súčasťou kontrolného listu  (alebo jeho príloh) sú všetky podklady a informácie potrebné pre riadnu 
realizáciu finančnej kontroly.  

(2) Kontrolný list sa predkladá vopred tak, aby bol schválený pred vykonaním finančnej operácie. Finančnú operáciu je 
neprípustné realizovať bez predloženého a schváleného kontrolného listu. Odsúhlasený kontrolný list je podmienkou na 
realizáciu úhrady alebo vysporiadania každej hotovostnej aj bezhotovostnej finančnej operácie. Odsúhlasený kontrolný list  
je priložený k účtovnému dokladu. 

(3) V prípade opakovanej požiadavky na finančné operácie je možné použiť spoločný formulár kontrolného listu , kde budú 
rozpísané vopred známe platby (t. j. sumy a dátumy ich úhrady)  za jednotlivé finančné operácie na vopred stanovené 
obdobie (napr. kalendárny rok, akademický rok), alebo budú tvoriť prílohu kontrolného listu . Originál kontrolného listu 
bude priložený k účtovnému dokladu prvej úhrady, k ďalším dokladom bude prikladaná kópia. 

(4) Pri finančných operáciách s opakovaným plnením, kde nie je vopred známy rozpis platieb je zamestnanec povinný vopred, 
t. j. pred realizáciou každej finančnej operácie predložiť schválený kontrolný list  na každú požadovanú platbu.  

(5) Zamestnanec požadujúci vykonanie finančnej operácie: 
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 „Druh finančnej operácie a zdôvodnenie:“ uvedie: 

1. popis požadovanej finančnej operácie, vrátane všetkých údajov relevantných pre výkon finančnej kontroly aj pre 
samotnú realizáciu (napr. vyplatenie  jednorazovej hotovostnej zálohy zamestnancovi (meno a priezvisko) vo výške 
(suma) na úradné overenie dokumentov k investičnej akcii, vratka nevyčerpaných prostriedkov projektu APVV vo 
výške (podľa prílohy), príjem kapitálovej dotácie na investičnú akciu č. ...) 

2. zdôvodnenie požiadavky, t. j. uvedie konkrétne skutočnosti, ktoré vyvolali potrebu vykonania tejto finančnej 
operácie (napr. z dôvodu prípravy žiadosti o stavebné konanie), 

d) v kolónke „Zdroj/finančné krytie:“ uvedie: 
1. názov zdroja/zdrojov financovania požadovanej finančnej operácie 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 požadovaná finančná operácia hradená zo zdrojov iného pracoviska, uvedie aj názov/skratku 
pracoviska , z ktorého zdrojov bude finančná operácia hradená. 
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Ak je požadovaná finančná operácia financovaná z viacerých zdrojov, je potrebné uviesť všetky zdroje financovania a ich 
vzájomný podiel na financovaní , alebo uviesť rozdelenie požadovanej finančnej operácie na jednotlivé časti/sumy podľa 
zdrojov financovania. 

(6) Zodpovedný riešiteľ/finančný manažér vykonáva finančnú kontrolu  v prípade, ak je finančná operácia hradená 
z osobitne určeného zdroja financovania. V prípade, že je len časť finančnej operácie hradená z osobitne určeného 
zdroja, vykonáva finančnú kontrolu len tejto časti . 

(7) Zamestnanec vykonávajúci kontrolu súladu finančnej operácie: 
a) so všeobecne záväzne platnými predpismi alebo  platnými internými aktami riadenia vyznačí v prislúchajúcej 

kolónke tento súlad, 
b) s inou skutočnosťou doplní  (dopíše)  na kontrolný list aj predmetnú skutočnosť, ktorá bola predmetom finančnej 

kontroly.  

V prípade finančných operácií v pracovnoprávnej a mzdovej oblasti potvrdzuje tento súlad vedúci pracoviska zodpovedný 
za odmeňovanie. 

(8) Súlad s činnosťou organizačného útvaru  podpisuje vedúci zamestnanec vecne príslušného organizačného útvaru, ktorý 
je predkladateľom kontrolného listu. 

(9) Zamestnanec vykonávajúci finančnú kontrolu v časti „Rozpočtové dispozície:“ uvedie rozpočtové dispozície pre celú 
požadovanú finančnú operáciu, alebo rozpíše na kontrolnom liste/v prílohe dispozície na jednotlivé časti/podiely 
finančnej operácie pri viaczdrojovom financovaní. V prípade zúčtovania miezd rozpočtové dispozície doplňuje mzdová 
učtáreň. 

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

(11) Oprávnenia zamestnancov UK pre výkon základnej finančnej kontroly a pre schválenie kontrolného listu  na vykonanie 
finančnej operácie sú vymedzené v tomto predpise a jeho prílohách. 

 

 


