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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj „UK“ alebo „univerzita“) vydáva v súlade 
s čl. 10 ods. 3 a 6 Organizačného poriadku UK v znení neskorších dodatkov tento Dodatok č. 
1 k vnútornému predpisu č. 16/2020 Finančná kontrola a vnútorný audit na UK (ďalej len 
„dodatok“). 
 

Čl. 1 
 

Smernica rektora sa mení takto: 
 
1. V čl. 3 písm. d) sa slová „Univerzita Komenského v Bratislave“ nahrádzajú slovami „UK“. 

2. V čl. 3 písm. e) sa slová „Univerzita Komenského v Bratislave“ nahrádzajú slovami „UK“. 

3. V čl. 3 písm. g) sa slová „pracovnom pomere“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávnom 
vzťahu“. 

4. V čl. 3 sa dopĺňajú písmená p) a q), ktoré znejú: 

„p) hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu overovanie 
dodržiavania ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s 
vykonávaním finančnej kontroly a auditu, 

q) podpisom vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný 
preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný 
podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá 
podpisový záznam vyhotovila.“. 

 
5. V čl. 6 ods. 3 písm. f) sa za slovo „poskytnutia“ vkladajú slová „a použitia“. 

6. V čl. 6 ods. 4 sa slová „štatutárneho orgánu“ nahrádzajú slovami „rektora“. 

7. V čl. 6 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „a centrálne financované súčasti“. 

8. V čl. 7 odsek 2 znie: 

„(2) V prvom stupni základnej finančnej kontroly každý zamestnanec UK, ktorý požaduje 
zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb alebo vykonanie finančnej operácie, je 
povinný predložiť vyplnené doklady určené smernicou o obehu a kontrole účtovných 
dokladov na UK.“. 

9. V čl. 7 sa vypúšťajú odseky 3 až 8. Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 3 a 4. 

10. V čl. 7 odsek 3 znie: 

„(3) V druhom stupni základnej finančnej kontroly overia zodpovední zamestnanci na 
dokladoch určených smernicou o obehu a kontrole účtovných dokladov UK pred 
realizáciou úhrady, či bola finančná operácia zrealizovaná podľa schválenej 
požiadavky.“. 

 



11. V čl. 7 sa dopĺňa odsek 5, ktorý znie: 

„(5) Formuláre určené na výkon finančnej kontroly, pokyny k ich predkladaniu a 
vypĺňaniu a úprava obehu dokladov v súvislosti s výkonom finančnej kontroly sú určené  
smernicou o obehu a kontrole účtovných dokladov UK.“. 

12. V čl. 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo „príslušný“ vkladá slovo „rozpočtový“. 

13. V čl. 8 ods. 2 písm. g) sa za slovo „ poskytnutia“ vkladajú slová „a použitia“ a slovo „e)“ sa 
nahrádza slovom „f)“. 

14. V čl. 8 odsek 4 znie: 

„(4) Administratívnu finančnú kontrolu, tak ako základnú finančnú kontrolu, vykonáva 
rektor UK alebo ním poverený vedúci zamestnanec UK a zamestnanec zodpovedný za 
rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa 
povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia rektora UK.“. 

15. V čl. 9 odsek 7 znie: 

„(7) Oprávnená osoba je povinná vopred, najneskôr pri vstupe do objektu povinnej 
osoby, oznámiť povinnej osobe termín začatia a cieľ výkonu finančnej kontroly na 
mieste.“. 

16. V čl. 10 odsek 5 znie: 

„(5) Súčasťou tejto smernice sú prílohy č. 1 až 10: 

príloha č. 1 Odporúčaný vzor vyžiadania originálov alebo úradne osvedčených 
kópií dokladov, písomností a informácií 

príloha č. 2 Odporúčaný vzor potvrdenia o odobratí originálov alebo úradne 
osvedčených kópií dokladov, písomností a informácií 

príloha č. 3 Odporúčaný vzor poverenia na vykonanie finančnej kontroly na mieste  
príloha č. 4 Odporúčaný vzor oznámenia o výkone finančnej kontroly na mieste 
príloha č. 5 Odporúčaný vzor správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej 

kontroly, ak boli zistené nedostatky 
príloha č. 6 Odporúčaný vzor správy/čiastkovej správy z administratívnej finančnej 

kontroly, ak neboli zistené nedostatky 
príloha č. 7 Odporúčaný vzor správy/čiastkovej správy z finančnej kontroly na 

mieste,  ak boli zistené nedostatky 
príloha č. 8 Odporúčaný vzor správy/čiastkovej správy z finančnej kontroly na 

mieste, ak neboli zistené nedostatky 
príloha č. 9 Odporúčaný vzor záznamu o zastavení administratívnej finančnej 

kontroly 
príloha č. 10 Odporúčaný vzor záznamu o zastavení finančnej kontroly na mieste.“. 

17. Prílohy smernice sa nahrádzajú prílohami tohto dodatku. 

 
 
 



Čl. 2 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňa 1. februára 2023. 
 
V Bratislave 16. januára 2023 
 
 
 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 
rektor UK 
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