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XIII. rokovanie, 9. júna 2015 

Uznesenie č. 1/P-XIII/2015 

Predsedníctvo Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „predsedníctvo“) 

  

v zmysle uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej 

fakulty (ďalej len „senát“) č. 8/I/2014 zo dňa 7. mája 2014  

 

poveruje Kontrolnú komisiu Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, 

Právnickej fakulty (ďalej len „komisia“)  

 

vykonaním nasledujúcej kontrolnej činnosti:  

1. Komisia porovná a vyhodnotí plnenie Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2014 (rozpis rozpočtu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2014) (schválený senátom uznesením 

3/II/2014 dňa 18. júna 2014) vo vzťahu k návrhu Výročnej správy o hospodárení za rok 2014 

(verzia z júna 2015).  

2. Komisia vyhodnotí, či návrh Výročnej správy o hospodárení za rok 2014 (verzia z júna 

2014) obsahuje nasledujúce údaje:  

a. údaje v štruktúre porovnateľnej so štruktúrou Rozpočtu výnosov a nákladov Univerzity 

Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty na rok 2014, aby bolo možné porovnanie týchto 

údajov, nákladov, ktorý obsahuje v prehľadnej forme relevantné rozpočtové plány v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi,  

b. zdôvodnenie straty a spôsob jej financovania,  

c. informácia o tom, či bola realizovaná podnikateľská činnosť a s akým výsledkom,  

d. vyhodnotenie finančného skutočnosti plynúce z toho, že Univerzita Komenského v 

Bratislave (ďalej len „univerzita“) a Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta 

(ďalej len „fakulta“), je platiteľom dane z pridanej hodnoty a vyhodnotiť súvisiace finančné 

operácie a ich vplyv na relevantné aktivity,  

e. skutočnosť, či fakulta po ročnej účtovnej závierke musela vracať nedočerpané finančné 

zdroje do štátneho rozpočtu a ak áno, v akej výške a z akých dôvodov,  

f. porovnanie a analýzu výnosov z ďalších zdrojov v porovnaní s predošlým hospodárskym 

rokom a identifikovanie opatrení na stabilizovanie alebo zvýšenie predmetných ďalších 

zdrojov;  

g. porovnanie a analýzu nákladov v porovnaní s predošlým hospodárskym rokom a 



identifikovanie opatrení na stabilizovanie alebo zníženie predmetných nákladov,  

h. dostatočná špecifikáciu údajov v textovej časti tak, aby ich bolo možné porovnať s 

tabuľkovou časťou, ako aj jednotlivé údaje navzájom, najmä v časti týkajúcej sa mzdových 

nákladov,  

i. tvorba a čerpanie sociálneho fondu; 

3. Porovnaním údajov komisia na účely tohto poverenia nepotvrdzuje vecnú správnosť a ani 

pravdivosť údajov uvedených vo Výročnej správe o hospodárení za rok 2014 (verzia z júna 

2015); ak však Komisia identifikuje okolnosti, ktoré by vyžadovali podrobnejšie preskúmanie, 

najmä pochybnosti o efektívnom a hospodárnom nakladaním s prostriedkami fakulty, 

bezodkladne informuje o tom predsedníctvo, a to bez ohľadu na to, či toto uvedie v správe 

o kontrolnej činnosti alebo nie.  

4. Komisia predloží správu o vykonanej kontrolnej činnosti v zmysle tohto poverenia a jej 

výsledkoch predsedníctvu najneskôr dňa 17. júna 2015 a senátu na jeho zasadnutí v 26. týždni 

2015. 
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