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Riaditeľka Ružinovského domova seniorov so sídlom, Sklenárova 14, 821 09 Bratislava, IČO 
00510173 (ďalej aj ako „RDS“) podľa čl. 6 ods. 3 písm. c) vnútorného predpisu č. 7/2020 
Organizačný poriadok v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoFK“) 
a metodickým usmernením sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií Slovenskej republiky 
š. MF/008005/2011/1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa ZoFK (ďalej ako „MU 
MFSR“), vydáva tento vnútorný predpis č. 9/2020 o základnej finančnej kontrole (ďalej aj ako 
„predpis“). 
 

Čl. 1   
Úvodné ustanovenia 

(1) RDS je ako orgán verejnej správy1 povinný vykonávať základnú finančnú kontrolu, pri 
ktorej sa vždy overuje súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 
uvedenými v čl. 2 ods. 1 tohto predpisu. 

(2) Finančnou operáciou alebo jej časťou sa rozumie príjem, poskytnutie alebo použitie 
verejných financií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.2 

(3) Ostatné pojmy v tomto predpise sa používajú tak, ako ich definuje ZoFK.3 
 

Čl. 2   
Základná finančná kontrola 

(1) Základnou finančnou kontrolou sa v súlade s cieľmi finančnej kontroly4 a podľa povahy 
každej finančnej operácie alebo jej časti overuje súlad operácie s 

a) rozpočtom RDS na príslušný rozpočtový rok, 
b) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská 

republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú 
finančné prostriedky zo zahraničia, 

c) zmluvami uzatvorenými orgánom RDS, 
d) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov, 
e) vnútornými predpismi alebo 
f) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) 

až e). 
(2) Základnú finančnú kontrolu vykonáva riaditeľ RDS alebo ním písomne poverený vedúci 

zamestnanec a manažér ekonomického a administratívneho úseku alebo ním písomne 
poverený zamestnanec.5 

(3) Osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu v RDS potvrdzujú na doklade 
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými 
v odseku 1 tohto článku uvedením svojho mena a priezviska, podpisu a dátumu 
vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia či je, alebo nie je možné finančnú 

 
1 Podľa § 2 písm. f) ZoFK. 
2 § 2 písm. d) ZoFK. 
3 § 2 ZoFK. 
4 § 6 ods. 3 ZoFK. 
5 Manažér ekonomického a administratívneho úseku je zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné 
obstarávanie, správu majetku a za súvisiace odborné činnosti. Vykonaním základnej finančnej kontroly môže 
poveriť len zamestnanca, ktorý má uvedené v pracovnej náplni. 



Vnútorný predpis č. 9/2020 o základnej finančnej kontrole 

 3 

operáciou alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, 
ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 
 

Čl. 3  
  Spôsobom vykonávania základnej finančnej kontroly 

(1) Každý zamestnanec RDS, ktorý požaduje zabezpečenie dodávky tovaru, prác a služieb 
alebo vykonanie finančnej operácie v hotovosti, je povinný predložiť vyplnený formulár 
„Žiadanka na nákup tovaru, prác a služieb“ podľa prílohy č. 1 manažérovi ekonomického 
a administratívneho úseku. 

(2) Manažér ekonomického a administratívneho úseku zabezpečí vykonanie základnej 
finančnej kontroly oprávnenými zamestnancami pomocou „Výdavkového dokladu“ 
alebo “Príjmového dokladu“ podľa prílohy č. 3 alebo prílohy č. 4. 

(3) Pri žiadosti o úhradu faktúry, plnenia z právneho úkonu alebo rozhodnutia, alebo inej 
bezhotovostnej finančnej operácie sa základná finančná kontrola vykoná „Likvidačným 
listom“ podľa prílohy č. 5. 

(4) Na právnych úkonoch alebo dokladoch súvisiacich s finančnou operáciou možno 
vykonať základnú finančnú kontrolu prostredníctvom odtlačku pečiatky podľa prílohy č. 
2 alebo predtlače na danom doklade, a ich následného vyplnenia osobami 
vykonávajúcimi základnú finančnú kontrolu. 

(5) Finančnú operáciu nie je možné vykonať bez predloženej žiadanky, alebo príjmového 
dokladu alebo výdavkového dokladu, alebo likvidačného listu s vykonanou základnou 
finančnou kontrolou podľa ktorej je možné finančnú operáciu vykonať, v nej pokračovať 
alebo vymáhať poskytnuté plnenie. 

(6) Žiadanka a príjmový doklad alebo výdavkový doklad, alebo likvidačný list tvoria 
účtovný doklad. 

 
Čl. 4  

Spoločné a záverečné ustanovenia 
(1) Za dodržiavanie ustanovení tohto predpisu zodpovedá manažér ekonomického 

a administratívneho úseku. 
(2) Zamestnanci RDS sú povinní používať formuláre podľa príloh 1 až 3 tohto predpisu. 
(3) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 1/2016 Zásady finančnej kontroly. 
(4) V prípade zmeny alebo doplnenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo MU 

MFSR majú tieto prednosť pred týmto predpisom, pričom tie časti tohto predpisu, ktoré 
sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo MU MFSR, sa 
považujú za neplatné. 

(5) Tento predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu. 
 
V Bratislave, dňa 4. decembra 2020 
 

 
PhDr. Mária Mattovič Straková, MPH 

riaditeľka RDS 
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Príloha č. 1 – Žiadanka na nákup tovarov, prác a služieb 
 

 

RUŽINOVSKÝ DOMOV SENIOROV, Sklenárova 14, 821 09  Bratislava 

ŽIADANKA NA NÁKUP TOVARU, PRÁC A SLUŽIEB 
 

Bratislava, dňa:  
 

V zmysle § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. 

 

Meno a priezvisko žiadateľa: 

 

Žiadam o súhlas nákupu tovaru / prác / služieb (názov, účel nákupu): 

 

 

Suma celkom: 

 
____________________ ____________________ ____________________ 

žiadateľ manažér ekonomického 
a administratívneho úseku 

riaditeľ 

 

  
 
Príloha č. 2 – Odtlačok pečiatky 
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Príloha č. 3 – Príjmový doklad 
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Príloha č. 4 – Výdavkový doklad 
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Príloha č. 5 – Likvidačný list 

 
 


