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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov túto 
smernicu : 

PRVÁ ČASŤ 
Riadenie finančných prostriedkov 

Čl.1 
Základné ustanovenia 

(1) Pri uskutočňovaní operácií finančného riadenia postupuje UK najmä v súlade s nasledovnými 
právnymi predpismi a opatreniami: 

a) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
účtovníctve“), 

b) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“), 

c) zákon č. 357/2015 Z. z. zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“), 

d) zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o štátnej pokladnici“), 

e) zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o DPH“), 

f) zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

g) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
dani z príjmov“), 

h) zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“), 

i) opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky1,  
j) metodické usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „ministerstvo“), 
k) vnútorné predpisy UK. 

                                                      
1 Opatrenie Ministerstva financií SR zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 
podnikania v znení neskorších predpisov, 
Opatrenie Ministerstva Financií SR z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy 
a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov účinné pre účtovnú závierku k 31. 12. 2012 a neskôr v znení 
neskorších predpisov,  
Opatrenie Ministerstva Financií SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová 
klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov. 
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(2) UK postupuje v oblasti finančného riadenia tiež na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo 
štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR (ďalej len „dotačná zmluva“) na 
aktuálne obdobie, ktorá určuje účel, spôsob použitia a zúčtovania poskytnutých finančných 
prostriedkov ministerstvom.  

Čl. 2 
Zdroje financovania UK 

(1) Finančné riadenie na UK sa realizuje prostredníctvom viaczdrojového financovania. Zdrojmi 
financovania UK sú výnosy podľa § 16 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

(2) Dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) ako základný zdroj 
financovania sú poskytované UK ministerstvom v zmysle Metodiky rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na príslušné obdobie (ďalej len „metodika 
MŠVVaŠ SR“) na základe dotačnej zmluvy na bežné výdavky a na kapitálové výdavky. 
Finančné prostriedky poskytnuté na základe dotačnej zmluvy sú viazané záväznými 
ukazovateľmi a poskytujú sa ako účelové a neúčelové. 

(3) Ministerstvo poskytuje pre UK štyri základné druhy dotácií, ktoré sú vecne, účelovo a časovo 
definované: 

a) na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 
b) na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,  
c) na rozvoj vysokej školy, 
d) na sociálnu podporu študentov. 

(4) Dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky poskytuje ministerstvo UK formou bežných 
transferov. 

(5) Dotácie zo štátneho rozpočtu na kapitálové výdavky poskytuje ministerstvo formou 
kapitálových transferov. 

(6) Dotácie ministerstva sú v programovom rozpočtovaní začlenené podľa programov so 
stanovenými zámermi a cieľmi. Podrobnosti k jednotlivým programom, podprogramom 
a prvkom upravuje metodika MŠVVaŠ SR, ktorú vydáva ministerstvo na príslušný rok.  

(7) Finančné prostriedky na zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 
poskytuje ministerstvo pre UK prostredníctvom podprogramu 05T 08 – Oficiálna rozvojová 
pomoc a prvku 021 02 03 – Zabezpečenie záväzkov a mobilít v oblasti vzdelávania.  

(8) UK dostáva aj finančné prostriedky, ktoré majú charakter dotácie, a to z iných kapitol 
štátneho rozpočtu prostredníctvom iných ministerstiev, Úradu vlády SR a tiež zo zahraničia. 

(9) Delenie dotačných prostriedkov na fakulty a súčasti UK sa riadi Metodikou rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu na súčasti UK (ďalej len „metodika UK“) na príslušný rok. Metodiku UK vydá 
rektor po schválení Správnou radou UK po tom, ako ju schválil Akademický senát UK. 
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Metodika platí vždy na jedno rozpočtové obdobie a podrobne uvádza spôsob rozpisu 
jednotlivých častí štátnej dotácie na fakulty a súčasti UK. Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 
na fakulty a súčasti UK vydá rektor po schválení Správnou radou UK po tom, ako sa k nej 
vyjadril Akademický senát UK. 

(10) UK ako verejná vysoká škola je povinná konať pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými na 
základe dotačnej zmluvy v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti 
a účinnosti a v súlade s podmienkami a záväznými ukazovateľmi zmluvy o poskytnutí dotácie.  

(11) Za hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie finančných prostriedkov poskytnutých 
na základe dotačnej zmluvy, ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom a za riadne hospodárenie 
s majetkom UK zodpovedá ministrovi rektor. V rovnakom rozsahu na úrovni hospodárenia UK 
sa za svoju činnosť zodpovedá rektorovi kvestor, na úrovni hospodárenia fakúlt a súčastí UK 
dekani fakúlt a riaditelia súčastí. V rovnakom rozsahu na úrovni hospodárenia fakulty sa za 
svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty tajomník fakulty a na úrovni hospodárenia 
pracoviska UK a účelového zariadenia UK príslušný vedúci zamestnanec. 

(12) Výnosy z ďalšieho vzdelávania získava UK poskytovaním odplatných vzdelávacích služieb v 
rámci ďalšieho a celoživotného vzdelávania. 

(13) Získavanie výnosov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK je upravené 
v zákone o vysokých školách a vnútornými predpismi UK. 

(14) Výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sú súčasťou rozpočtu UK. UK v podnikateľskej 
činnosti vykonáva za úhradu činnosti na základe živnostenského oprávnenia a taktiež ďalšiu 
tvorivú činnosť alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku. 

(15) Výnosy z darov a sponzorské príspevky získava UK titulom darovacích zmlúv a sponzorských 
zmlúv. Takéto príjmy môžu byť účelovo určené alebo bez určenia účelu. 

Čl. 3 
Rozpočet UK a hospodárenie 

(1) UK používa na zabezpečenie hlavnej činnosti2 finančné prostriedky podľa schváleného 
rozpočtu3. Na konci kalendárneho roka vykoná UK vyúčtovanie svojho hospodárenia 
a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom ministerstva a predloží ich ministerstvu 
v termíne určenom ministerstvom. 

(2) Rozpočet UK sa zostavuje na obdobie jedného rozpočtového roka, ktorý je zhodný s 
kalendárnym rokom (ďalej len „rok“). 

                                                      
2 § 1 zákona o vysokých školách. 
3 § 16 zákona o vysokých školách. 
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(3) Rozpočet UK pozostáva z výnosov a nákladov. Výnosy a náklady UK upravuje zákon 
o vysokých školách. 

(4) UK zostavuje na príslušný rok rozpočet, ktorý sa zostavuje z čiastkových rozpočtov fakúlt a 
ďalších súčastí UK. Návrh rozpočtu UK na príslušný rok schvaľuje Akademický senát UK4. Po 
schválení v Akademickom senáte UK rozpočet schvaľuje Správna rada UK5. 

(5) Fakulty a súčasti UK zostavujú vyrovnaný rozpočet nákladov a výnosov na príslušný rok a 
hospodária podľa neho. Rozpočty fakúlt schvaľujú akademické senáty fakúlt, rozpočet súčastí 
ich riaditelia. Rozpočet Rektorátu UK a centrálne financovaných súčastí schvaľuje rektor, 
prípadne ním poverený vedúci zamestnanec. Ak v určenom termíne nepredložia fakulty a 
súčasti UK svoje rozpočty, bude sa za záväzný rozpočet považovať rozpočet v štruktúre a v 
rozsahu z predchádzajúceho roka. 

(6) Organizačnými jednotkami UK sú fakulty a súčasti UK, upravené vnútorným predpisom UK.6 
Postavenie, pôsobnosť a vnútornú štruktúru Rektorátu UK upravuje samostatný organizačný 
poriadok, ktorý schvaľuje a vydáva rektor.7 

(7) UK, jej fakulty a súčasti UK vedú všetky finančné prostriedky na príslušných typoch účtov 
v Štátnej pokladnici s výnimkou finančných prostriedkov viazaných zmluvnými záväzkami. 

(8) S pridelenými dotačnými a zabezpečenými nedotačnými prostriedkami hospodária fakulty a 
súčasti UK samostatne. Za hospodárenie s finančnými prostriedkami zodpovedajú dekani 
fakúlt, riaditelia súčastí, kvestor a ostatní vedúci zamestnanci súčastí UK rektorovi. 

(9) S finančnými prostriedkami, ktoré majú charakter kapitálovej dotácie, centrálne hospodári 
Rektorát UK. Rektorát UK hospodári aj s tou časťou finančných prostriedkov fakúlt a 
jednotlivých súčastí UK, ktorá je určená na obnovu a technické zhodnotenie nehnuteľného 
majetku, ktorý užíva príslušná fakulta alebo súčasť UK. Rektor môže poveriť dekana fakulty, 
riaditeľa súčasti alebo vedúceho zamestnanca súčasti UK zabezpečením procesov súvisiacich 
s použitím kapitálovej dotácie. V takom prípade prevedie RUK finančné prostriedky 
z kapitálovej dotácie príslušnej fakulte alebo súčasti UK na základe písomnej žiadosti, ktorá 
potom zodpovedá za správnosť použitia finančných prostriedkov kapitálovej dotácie. Postup 
pri začatí obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu 
a aktualizáciu údajov Registra investícií Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“) upravuje 
uznesenie vlády SR k návrhu rozpočtu verejnej správy na príslušný rok. 

(10) Fakulty a súčasti UK samostatne hospodária a nakladajú aj s účelovo určenými prostriedkami 
EÚ a s prostriedkami štátneho rozpočtu určenými na financovanie spoločných programov SR 
a EÚ, a to na základe podmienok určených v zmluve uzatvorenej s konečným prijímateľom v 

                                                      
4 § 9 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o vysokých školách. 
5 § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
6 Vnútorný predpis č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov. 
7 Vnútorný predpis č. 22/2021 Smernica rektora UK Organizačný poriadok Rektorátu UK v znení neskorších 
dodatkov. 
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zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách a iných interných 
usmernení. 

(11) Za porušenie finančnej disciplíny pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu SR 
a s prostriedkami EÚ sa postupuje podľa § 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

(12) Úhrady platieb sankčnej povahy uplatnené na fakultách a ďalších súčastiach UK sú ich 
nákladom. 

Čl. 4 
Funkčná, druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia výdavkov UK 

(1) Funkčná klasifikácia sa používa najmä na účely medzinárodného porovnávania výdavkov 
verejnej správy podľa funkcií verejnej správy. Funkčná klasifikácia sa používa v zmysle 
vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva 
štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG). Výdavky na aktuálne 
rozpočtové obdobie sa rozpisujú do najnižšej úrovne funkčnej klasifikácie v zmysle aktuálnej 
Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, ktorú vydáva MF SR. 

(2) Druhovú, organizačnú a ekonomickú klasifikáciu ustanovuje MF SR a je vydaná v opatrení ku 
klasifikácii výdavkov. 

(3) Druhová klasifikácia rozpočtovej klasifikácie označuje druh rozpočtu, ktorý je súčasťou 
rozpočtu sektora verejnej správy. 

(4) Organizačná klasifikácia rozpočtovej klasifikácie umožňuje identifikáciu rozpočtových 
operácií podľa kapitol štátneho rozpočtu a subjektov verejnej správy. 

(5) Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie triedi rovnorodé druhy príjmov a výdavkov 
na hlavné kategórie, kategórie, položky a podpoložky. 

(6) Ekonomická klasifikácia v súlade s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách vymedzuje 
príjmy a výdavky. Podrobné členenie príjmov a výdavkov je uvedené v prílohe opatrenia ku 
klasifikácii výdavkov. Podrobnú špecifikáciu jednotlivých výdavkov a príjmov upravuje 
Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia 
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie.8  

(7) Odpisy hmotného a nehmotného majetku upravujú zákon o dani z príjmov a vnútorné 
predpisy UK. 

                                                      
8 https://www.mfsr.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-pravnych-noriem-metodickych-postupov-
z-oblasti-rozpoctoveho-procesu/rozpoctova-klasifikacia/opatrenie-mf-sr-ktorym-ustanovuje-druhova-klasifikacia-
organizacna-klasifikacia-ekonomicka-klasifikacia-rozpoctov/. 
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Čl. 5  
Finančné fondy UK 

(1) UK vytvára na základe zákona o vysokých školách finančné fondy. Finančné fondy, ich tvorba 
a čerpanie sú upravené v § 16a zákona o vysokých školách.  

 
(2) Na UK sa ako fond podľa osobitných predpisov tvorí sociálny fond.9 Sociálny fond tvoria 

fakulty a súčasti UK na základe Špecifického doplnku uzatvoreného v súlade s čl. 2 ods. 3 
Kolektívnej zmluvy UK na príslušný rok. V zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde 
a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s čl. 25 ods. 2 Kolektívnej zmluvy UK sú v ňom dohodnuté zásady pre tvorbu 
a použitie prostriedkov sociálneho fondu pre fakulty UK a súčasti UK.  

(3) Na UK sa v súlade so zákonom o vysokých školách tvoria aj ďalšie finančné fondy a to:  

a) rozvojový fond UK,  
b) fond rektora UK. 

(4) Tvorba a použitie ďalších finančných fondov na UK sa sleduje v IS SAP-SOFIA cez prvky 
štruktúrovaného plánu rozpočtu. 

(5) Rozvojový fond UK sa tvorí vyčlenením finančných prostriedkov z rozpisu dotácie, na základe 
metodiky MŠVVaŠ SR, na súčasti UK na príslušný rok a slúži na podporu vedeckých projektov, 
mobilít denných študentov v I. a II. stupni štúdia a interných alebo externých doktorandov 
a na informačné systémy zabezpečujúce prevádzku na UK alebo iné špecifické výdavky 
spresnené v Metodike UK na príslušný rok. 

(6) Tvorba a použitie Fondu rektora UK je rozpísané v Metodike UK na príslušný rok. 

Čl. 6  
Osobitné účty na UK 

(1) Na UK sa tvorí aj osobitne určený účelový účet UK. Fakulty odvedú na osobitne určený účelový 
účet UK finančné prostriedky vo výške 3 % zo: 

a) školného za súbežné štúdium, 
b) školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, 
c) školného v zmysle § 92 ods. 8 a 9 zákona o vysokých školách, 
d) školného, ktoré platia študenti externej formy štúdia. 

(2) O použití finančných prostriedkov osobitne určeného účelového účtu UK rozhoduje rektor, po 
prerokovaní vo Vedení UK.  

(3) Pri predaji dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku je UK povinná 
previesť všetky finančné prostriedky z jeho predaja na samostatný bankový účet UK vedený v 

                                                      
9 § 16a ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách. 
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Štátnej pokladnici. Finančné prostriedky z predaja tohto majetku môže UK použiť len na účel 
a v rozsahu určenom Správnou radou UK10. 

(4) UK je oprávnená podľa potreby zriaďovať ďalšie osobitné účty vedené v Štátnej pokladnici. 

Čl. 7 
Účtovníctvo 

(1) UK vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve a používa účtovnú osnovu a postupy 
účtovania v súlade s opatrením o postupoch účtovania a spracováva výkazníctvo v súlade 
s opatrením o účtovných výkazoch. 

(2) UK vedie účtovníctvo vo finančnom informačnom systéme (ďalej „IS“) SAP – SOFIA ako jedna 
účtovná jednotka v členení na jednotlivé fakulty UK a súčasti UK. 

(3) V účtovníctve sa účtuje o hlavnej (nezdaňovanej) činnosti a podnikateľskej (zdaňovanej) 
činnosti. 

(4) UK a jej fakulty a súčasti UK sú povinné viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, 
zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 

(5) UK a jej fakulty a súčasti UK sú povinné účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný 
a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii 
účtovnej jednotky. 

(6) UK má rámcovú účtovú osnovu prispôsobenú a doplnenú analytickým členením účtov 
v zmysle podmienok v IS SAP-SOFIA. 

(7) Účtovným obdobím na UK je obdobie od 1.1. do 31. 12. príslušného roka. 

(8) UK zostavuje účtovnú závierku štvrťročne a na konci účtovného obdobia. 

(9) Ročná účtovná závierka UK musí byť overená audítorom najmenej raz za 3 roky a to v súlade 
s § 19 ods. 3 zákona o vysokých školách. 

(10) Kontrolu hospodárenia UK vykonáva ministerstvo a Útvar vnútornej kontroly Rektorátu UK. 

(11) Uchovávanie a ochranu účtovnej dokumentácie upravuje § 35 a § 36 zákona o účtovníctve.  

(12) UK je povinná pri archivovaní a vyraďovaní účtovných dokumentov postupovať v súlade so 
zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov a o 
doplnení niektorých zákonov a podľa príslušných vnútorných predpisov UK. 

                                                      
10 § 17 ods. 4 zákona o vysokých školách. 
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Čl. 8 
Zásady používania finančných prostriedkov UK 

(1) UK vedie všetky finančné prostriedky na príslušných účtoch v Štátnej pokladnici (§2a písm. h) 
zákona o štátnej pokladnici), s výnimkou finančných prostriedkov viazaných zmluvnými 
záväzkami. 

(2) Príjem a čerpanie finančných prostriedkov na bankových účtoch sa vykonáva zásadne 
bezhotovostne (§6 ods. 9 zákona o štátnej pokladnici). 

(3) UK môže použiť finančné prostriedky v hotovosti len na úhradu výdavkov v zmysle § 12 ods. 2 
zákona o štátnej pokladnici. 

(4) V zmysle zákona o štátnej pokladnici je UK povinná dodržiavať limit denného zostatku 
pokladničnej hotovosti, ktorý je upravený v aktuálnom Výnose MF SR ktorým sa ustanovuje 
denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice. 

(5) Na hotovostné finančné operácie v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej 
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 
Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení 
neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) je UK povinná používať online elektronické 
registračné pokladnice v zmysle zákona. 

(6) Za účelom realizácie hotovostných výdavkov je možné poskytnúť jednorazový preddavok 
alebo trvalý preddavok na drobný nákup. Jednorazový preddavok možno poskytnúť v 
predpokladanej výške výdavku, najviac však do výšky 500,00 EUR. Trvalý preddavok na 
drobný nákup je možné poskytnúť len písomne určenému okruhu pracovníkov, ktorý majú 
uzatvorenú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Výška trvalého preddavku nesmie prekročiť za 
mesiac výšku 500,00 EUR. Trvalý preddavok je zamestnanec, ktorému bol poskytnutý, 
povinný vyúčtovať minimálne raz mesačne, a to aj v prípade, ak nebol v danom mesiaci 
použitý. Do termínu koncoročnej uzávierky hotovostnej pokladne musia byť preddavky 
a trvalé preddavky vyúčtované a vyrovnané. 

(7) Preddavky na cestovné výdavky sa riadia zákonom o cestovných náhradách11 a vnútornými 
predpismi UK. 

(8) UK môže poskytnúť finančné prostriedky na preddavky pri obstaraní prác, tovarov a služieb 
za podmienok ustanovených v § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách. 

(9) UK môže použiť finančné prostriedky na obstaranie prác, tovarov a služieb v súlade so 
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade 
s vnútornými predpismi UK. 

                                                      
11 Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 
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(10) UK môže použiť finančné prostriedky v súlade so zákonom o finančnej kontrole a v súlade 
s vnútornými predpismi UK. 

(11) Použitie finančných prostriedkov do hodnoty 10 000,00 EUR bez DPH sa na UK môže 
uskutočniť na základe objednávky, pri dodržaní pravidiel podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a vnútorných predpisov UK. Finančnú operáciu nad 10 000,00 EUR bez DPH je 
možné uskutočniť len na základe uzatvorenej zmluvy. Zmluvu je možné uzatvoriť aj v prípade 
použitia finančných prostriedkov do hodnoty 10 000,00 EUR ak si to ich použitie bude 
vyžadovať. 

(12) Školné a poplatky spojené so štúdiom ustanovené v zmysle platného vnútorného predpisu UK 
sa uhrádzajú bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na bankové účty určené príslušnou 
fakultou a súčasťou UK. 

DRUHÁ ČASŤ 
Podnikanie 

Čl. 9 
Podnikateľská činnosť 

(1) UK vykonáva podnikateľskú činnosť (ďalej aj „PČ“) v súlade s § 18 zákona o vysokých školách, 
Štatútom UK a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi12.  

(2) PČ sa rozumejú aktivity UK nadväzujúce na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-
preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť, alebo činnosť slúžiacu na účinnejšie 
využitie ľudských zdrojov a majetku UK. 

(3) Náklady a výnosy spojené s PČ (zdaňovanou) vedie v účtovnej evidencii UK oddelene od 
výnosov a nákladov na hlavnú (nezdaňovanú) činnosť. 

(4) UK vedie príjmy a výdavky súvisiace s PČ oddelene, na samostatných bežných účtoch v súlade 
so zákonom o štátnej pokladnici. 

(5) UK je v súvislosti s vykonávaním PČ (zdaňovanej) platiteľom dane z pridanej hodnoty a dane 
z príjmov právnických osôb, ktoré sú upravené v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch13. 

(6) Na zaplatení dane z príjmov právnickej osoby za UK sa podieľajú jednotlivé fakulty a súčasti 
UK v pomere, v akom sa podieľali na vytvorení zisku z podnikateľskej činnosti. 

                                                      
12 Najmä: Zákon č. 513/1991 Zb., zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon), zákon o DPH a zákon o daní z príjmov. 
13 Napr. Zákon o DPH, zákon o dani z príjmov, daňový poriadok. 
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(7) Finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov určených 
na financovanie hlavných úloh, na ktoré bola UK zriadená, sa nesmú používať na krytie 
nákladov na PČ. 

(8) PČ sú najmä aktivity: 

a) celoživotné a ďalšie vzdelávanie poskytované UK (rekvalifikačné, špecializované a iné 
kurzy), ktoré nie sú oslobodené od DPH14, 

b) predaj skrípt, vzdelávacej a inej literatúry, 
c) vykonávaný aplikovaný výskum na základe zmluvného vzťahu s podnikateľskými 

subjektmi, 
d) organizačné zabezpečenie vedeckých a odborných podujatí, 
e) poradenská činnosť, 
f) stravovacie a reprografické služby pre verejnosť, 
g) poskytovanie ubytovania pre iné fyzické osoby, ako sú študenti vysokých škôl, 
h) nájom nebytových priestorov a pozemkov, 
i) nájom strojov a zariadení, 
j) poskytovanie reklamných a propagačných služieb, 
k) ostatné platené služby, ktorými sa dosahuje zisk.  

Čl. 10 
Spôsob vykonávania podnikateľskej činnosti na UK 

(1) PČ sa uskutočňuje na základe písomnej zmluvy príslušného typu (zmluva o dielo, zmluva o 
nájme, zmluva o ubytovaní, kúpna zmluva a pod.), vypracovanej v zmysle platnej právnej 
úpravy podľa druhu právnych vzťahov, ktoré upravuje. Zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými 
stranami pred začatím plnenia predmetu zmluvy. Pri prácach, dodávkach tovaru, poskytovaní 
služieb alebo inej podnikateľskej aktivite menšieho rozsahu (do 10 tis. EUR plus DPH) môže 
zmluvu nahradiť potvrdená objednávka, ktorá musí obsahovať jednotkovú cenu a rozsah 
predmetu plnenia. 

(2) Pred uskutočnením podnikateľskej činnosti príslušný zamestnanec fakulty alebo súčasti UK, 
ktorý je zodpovedný za realizáciu podnikateľskej činnosti, postupuje nasledujúcim spôsobom: 

a) vypracuje návrh na realizáciu podnikateľskej činnosti, ktorý obsahuje špecifikáciu 
podnikateľskej činnosti a odberateľa, potrebné materiálne, technické a personálne 
kapacity, predpokladané náklady a predpokladaný zisk, vzor návrhu na realizáciu PČ je 
prílohou tohto predpisu, 

b) predkladá na posúdenie a odsúhlasenie návrh budúcej PČ dekanovi fakulty, resp. riaditeľovi 
súčasti.  

(3) Zmluvy a objednávky, na základe ktorých sa uskutočňuje PČ na fakulte, podpisuje dekan 
príslušnej fakulty, ak na základe zmluvy alebo objednávky s jedným zmluvným partnerom 

                                                      
14 § 31 ods. 1 písm. a) zákona o DPH. 
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vzniká záväzok do výšky 33 000 EUR vrátane DPH, uvedený limit sa nevzťahuje na PČ, ktorá 
sa týka nájmu nehnuteľného majetku UK.  

(4) Zmluvy a objednávky z ktorých vzniká záväzok, ktorý je vyšší ako 33 000 EUR vrátane DPH, 
odsúhlasuje rektor. Pred realizáciou PČ je potrebné aby fakulta alebo súčasť, ktorá PČ 
vykonáva, postupovala podľa odseku 2 tohto článku. Dekan fakulty, resp. riaditeľ súčasti, 
predloží návrh na realizáciu podnikateľskej činnosti kvestorovi UK, ktorý po schválení návrhu 
v spolupráci s príslušným prorektorom, predloží rektorovi zámer PČ na odsúhlasenie. 
Následne rektor udelí príslušnému dekanovi fakulty, resp. riaditeľovi súčasti, poverenie na 
vykonávanie odsúhlasenej PČ. 

(5) Pri zmluvách a objednávkach, na základe ktorých sa uskutočňuje PČ na Rektoráte UK, sa 
postupuje primerane podľa odseku 2 tohto článku. Zamestnanec, ktorý je zodpovedný za 
realizáciu PČ, predloží návrh na realizáciu PČ príslušnému prorektorovi. Príslušný prorektor 
následne predloží žiadosť na odsúhlasenie kvestorovi UK a rektorovi UK. 

(6) Pri PČ, ktorej predmetom je nájom nehnuteľného majetku UK, sa postupuje výlučne v súlade 
s osobitným vnútorným predpisom UK15. 

(7) Pri PČ, ktorej predmetom je ochrana a správa práv priemyselného vlastníctva, sa primerane 
použije osobitný vnútorný predpis UK16.  

Čl. 11 
Podrobnosti vykonávania podnikateľskej činnosti 

(1) PČ sa môže vykonávať len za podmienky, že celkové náklady (výdavky) na ňu v účtovnom 
období budú pokryté (najmenej) výnosmi (príjmami) z nej.  

(2) Evidencia podnikateľskej činnosti sa vedie v informačnom systéme SAP oddelene od hlavnej 
činnosti. 

(3) Ak je predmetom podnikateľskej činnosti aj dodávka tovarov, je potrebné zmluvne dohodnúť 
zálohové́ platby na priebežné́ krytie výdavkov (nákladov) na tieto dodávky. 

(4) Zodpovední zamestnanci sú povinní v zmluve dojednať spravidla mesačnú fakturáciu za 
dodané tovary a služby. V odôvodnených prípadoch môže byť fakturácia dohodnutá inak. 
Príslušný ekonomický útvar vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho 
mesiaca. Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá príslušný 
vedúci zamestnanec UK, ktorý zodpovedá za realizáciu PČ.  

(5)  Ak UK dosiahne celkový kladný hospodársky výsledok, delí sa kladný hospodársky výsledok 
(po odrátaní dani z príjmov právnickej osoby), dosiahnutý podnikateľskou činnosťou v rámci 

                                                      
15 Vnútorný predpis č. 14/2022 Smernica rektora UK Nakladanie s majetkom UK. 
16 Vnútorný predpis č. 5/2022 Smernica rektora UK o ochrane a správe práv priemyselného vlastníctva na UK. 
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konkrétnej podnikateľskej aktivity v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov 
a vnútorných predpisov UK. 

(6) Fakulty a súčasti UK sú povinné 10 % z finančných prostriedkov prijatých na základe zmlúv o 
nájme nebytových priestorov a nehnuteľností odvádzať na osobitný účet UK, a to do 31. 
januára za predchádzajúci kalendárny rok. 

(7) Tvorba cien, prác a služieb realizovaných v rámci PČ a fakturácia sa uskutočňuje v zmysle 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisov17. 

Čl.12 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa vnútorný predpis Smernica rektora UK č. 2/2005 Základné pravidlá hospodárenia. 

(2) Zrušuje sa vnútorný predpis Základné pravidlá podnikateľskej činnosti UK z novembra 2005. 

(3) Súčasťou tejto smernice je príloha: 

príloha č. 1  Vzor návrhu na realizáciu PČ. 

(4) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 
 

V Bratislave 16. januára 2023  

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

                                        rektor UK 

                                                      
17 Napr. v súlade s vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 
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