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Interná smernica obehu dokumentov 

Predkladaná interná smernica určuje postup prijímania a kontroly základných dokumentov 

určených pre činnosť fakulty. Smernica doplňuje základné predpisy vydané univerzitou, ktoré 

sú určené pre riadiace procesy (Smernica o kontrole a obehu účtovných dokladov, Smernica 

o finančnej kontrole, Smernica o finančnej kontrole a finančnom riadení pracovnoprávnych 

a mzdových vzťahov na SPU v Nitre, Smernica o cestovných náhradách). 

  

Dokument Oddelenie Obdobie Kontrola/verifikácia 
Rozhodnutia, návrhy na prijatie 
žiadosti, ktoré nie sú 
generované UIS systémom 

OŠV 
OVVZV 

priebežne prodekanka pre 
vzdelávanie, 
prodekanka pre vedu, 
výskum a zahraničné 
vzťahy 

Návrhový list na vydanie 
učebných textov, učebníc, 
študijnej literatúry 

OŠV min. 7 dní pred 
plánovaným 
zasadnutím Vedenia 
FBP 

prodekanka pre 
vzdelávanie, 
dekan fakulty 

Návrhový list vedeckej, odbornej 
monografie, zborníka vedeckých 
prác  

OVVZV min. 7 dní pred 
plánovaným 
zasadnutím Vedenia 
FBP 

prodekanka pre vedu, 
výskum a zahraničné 
vzťahy, 
dekan fakulty 

Návrhy na projekty VEGA, KEGA, 
APVV, GA SPU, ostatné 
zahraničné a tuzemské projekty 
 

OVVZV podľa výzvy  
 

prodekanka pre vedu, 
výskum a zahraničné 
vzťahy, 
dekan fakulty 

Originál Potvrdenia o podaní žiadosti podpisuje dekan fakulty. Kópiu potvrdenia podpisuje vedúci 
katedry. 

Aktualizácia riešiteľov projektov OVVZV podľa výzvy vedúci katedry, 
prodekanka pre vedu, 
výskum a zahraničné 
vzťahy, dekan fakulty 

Originál Aktualizácie riešiteľského kolektívu podpisuje dekan fakulty. Kópiu aktualizácie podpisuje 
vedúci katedry. 

Pozývacie listy pre zahraničných 
hostí 

OVVZV priebežne prodekanka pre vedu, 
výskum a zahraničné 
vzťahy, koordinátor, 
dekan fakulty 

Požiadavky na verejné 
obstarávanie tovarov, služieb 
alebo stavebných prác cez 
elektronické trhovisko 

SDTF priebežne  vedúci katedry, 
tajomník fakulty 

Tuzemské cestovné príkazy 
 

SDTF min. 2 pracovné dni 
pred konaním 
pracovnej cesty 

vedúci katedry, 
tajomník fakulty 

 

 



Zahraničné cestovné príkazy SDTF min. 5 pracovných 
dní pri pracovnej 
ceste bez zálohy, 
min. 10 pracovných 
dní pri pracovnej 
cesty so zálohou pred 
konaním pracovnej 
cesty 

vedúci katedry, 
tajomník fakulty, 
dekan fakulty 

Návrhy na začatie habilitačného 
a inauguračného konania 

OVVZV do 15.09. a do 15.02. 
daného roku 

prodekanka pre ľudské 
zdroje a kvalitu fakulty, 
dekan fakulty 

Dovolenky vedúcich 
zamestnancov sa predkladajú 

SDTF min. 1 deň pred 
dovolenkou 

dekan fakulty 

Dochádzka z katedier, ktorá sa 
predkladá 25. dňa v mesiaci 
 

SDTF do 25. dňa v mesiaci 
 

vedúci katedry, 
dekan fakulty 

Návrhy na odmeny z projektov  SDTF do 25. dňa v mesiaci 
 

vedúci katedry, 
tajomník fakulty, 
dekan fakulty 

Návrh na úpravu osobných 
príplatkov  

SDTF do 25. dňa v mesiaci 
 

vedúci katedry, 
tajomník fakulty, 
dekan fakulty 

Vysvetlivky:  

- OŠV – Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie 

- OVVZV - Oddelenie pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy 

- SDTF - Sekretariát dekana a tajomníka fakulty 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. 

      dekan FBP SPU v Nitre 


