
útvar/funkcia kedy útvar/funkcia kedy útvar/funkcia kedy útvar/funkcia kedy 

1
Požiadavka na zabezpečenie dodávky 

tovaru, prác a služieb 

katedra, oddelenie požadujúci FO, 

tovary a služby
priebežne

katedra, oddelenie požadujúci FO, 

RMTZ-VO,RVS,
priebežne vedúci katedry, oddelenia, RMTZVO,RVS, RR, REP priebežne

tajomníčka

vedúca EO
priebežne

2
Požiadavka na vykonanie 

finančnej operácie

katedra, oddelenie požadujúci FO, 

tovary a služby
priebežne

katedra, oddelenie požadujúci FO, 

RMTZ-VO,RVS,
priebežne vedúci katedry, oddelenia, RMTZVO,RVS, RR, REP priebežne

tajomníčka

vedúca EO
priebežne

3 Požiadavka na realizáciu VO
Dekanát/kancelár                                 

Útvar tajomníka/odborný referent          
priebežne Útvar tajomníka/odborný referent priebežne

Útvar tajomníka/tajomník, odborný referent                                        

Ekonomické oddelenie/referent rozpočtár                
priebežne Dekanát/dekan priebežne

4 Objednávka RMTZ, RVS priebežne RMTZ, RVS                                   priebežne x x
tajomníčka

vedúca EO
priebežne

5 Dodávateľské faktúry x x
Podateľňa  Pdf, RMTZ, (do IS SAP), 

RVU
priebežne RMTZ,RVS, vedúci katedry, oddelenia, RR,RVU priebežne

tajomníčka

vedúca EO
priebežne

6 Dobropis k dodávateľskej faktúre x x
Podateľňa  Pdf, RMTZ, (do IS SAP), 

RVU
priebežne RMTZ,RVS, vedúci katedry, oddelenia, RR,RVU priebežne

tajomníčka

vedúca EO
priebežne

7 Likvidačný list k faktúre/dobropisu RVS priebežne RVS,RVU priebežne RMTZ,RVS, vedúci katedry, oddelenia, RR,RVU priebežne tajomníčka priebežne

8 Odberateľské faktúry RVS priebežne RVS,RVU priebežne x x tajomníčka priebežne

9 Dobropis k odberateľskej faktúre RVS priebežne RVS,RVU priebežne x x tajomníčka priebežne

10 Platobný príkaz katedra, oddelenie požadujúci FO priebežne RVU priebežne RVU priebežne
tajomníčka

vedúca EO
priebežne

11 Pokladničné doklady Pokladňa Pdf priebežne RVU priebežne x x
tajomníčka

vedúca EO
priebežne

12 Bankový výpis RR priebežne RVU priebežne RVU priebežne x x

13

Príkaz na tuzemskú/zahraničnú

pracovnú cestu

Vyúčtovanie tuzemskej/zahraničnej 

pracovnej cesty

zamestnanec priebežne RVU

10 dní pred 

cestou/do 

10dní po 

ceste

vedúci katedry, oddelenia, RR, RVU, vedúca EO priebežne
štatutár 

tajomníčka
priebežne

14
Vyúčtovanie preddavku/drobného 

nákupu
katedra, oddelenie požadujúci DN priebežne RVU priebežne vedúci katedry, oddelenia, RR,RVU, priebežne

tajomníčka

vedúca EO
priebežne

15 Inventárna karta majetku REM priebežne REM priebežne REM priebežne x x 

16 Interné účtovné doklady katedra, oddelenie požadujúci FO priebežne RVU priebežne RVU priebežne
tajomníčka

vedúca EO
priebežne

17 Mzdové doklady
zamestnanec Pdf,  vedúci 

katedry/oddelenia, RPP,REP
priebežne REP

do 25. v 

mesiaci
RPP, REP,RR, vedúca EO priebežne štatutár priebežne

Skratky organizačných útvarov Pdf:

RMTZ- referent materiálno- 

technického zásobovania

RVO - referent verejného 

obstarávania 

EO - ekonomické oddelenie

RVS- Referent vnútornej správy

RR -rozpočtár, rozborár

REP - referent ekonomiky práce

RVU -referent všeobecnej učtárne

REM - referent evidencie majetku

RPP - referent personálnej práce

Vymedzenie práv, povinností a zodpovednosť organizačných útvarov Pedagogickej fakulty UK a jej zamestnancov 

Vystavuje/predkladá
Druh účtovného dokladu
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