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AS  STU, 13.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Návrh Dodatku č.2 k Organizačnému poriadku  ÚZ ŠDaJ STU     

V Bratislave č.1/2014-OP   
Pozvánka č.  /2017, bod č.  ,prof.  Ing. Robert Redhammer,  PhD. 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 

V Bratislave dňa 20. 03. 2017  

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež  „STU“)  v súlade 
s článkom 10 bod 2 Organizačného poriadku Účelového zariadenia Študentské 
domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 1/2014 - OP zo 
dňa 25. 02. 2014   v znení dodatku číslo 1 zo dňa 28. 06. 2016 (ďalej len „Organizačný 
poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“), po prerokovaní v Akademickom senáte STU dňa 13. 03. 
2017   
 

v y d á v a  
nasledovný 
 

Dodatok číslo 2  
k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia  

Študentské domovy a jedálne  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 
 

Článok I. 
 
Organizačný poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 1 bod 1) sa  slová  „ÚZ ŠDaJ“ nahrádzajú slovami „Účelové zariadenie 

Študentské domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“   
a pred slovom „ako samostatnej“ sa v zátvorke dopĺňajú slová „(ďalej len „ÚZ 
ŠDaJ“)“. 
 

2. V článku 2 bod 1) v druhej vete sa slová „v Bratislave“ nahrádzajú slovami „na 
adrese uvedenej v platnom Organizačnom poriadku STU“. 
 

3. V článku 2 bod 2) sa vypúšťa druhá a tretia veta.   
 

4. V článku 2 za bod 2 sa dopĺňajú nové body 3 a 4 tohto znenia:   
„3) ÚZ ŠDaJ poskytuje ubytovanie a stravovanie aj zamestnancom STU“. 
  4) ÚZ ŠDaJ vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
z oblasti podnikania a s internými predpismi STU. V záujme lepšieho využitia 
ľudských zdrojov a majetku STU sa poskytujú ubytovacie a stravovacie služby 
aj iným osobám za podmienky, že tým nebude narušené poskytovanie  
uvedených  služieb pre študentov a zamestnancov STU.“. 

  

Doterajší bod 3) sa označuje ako bod 5). 
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5. V článku 3 bod 2) písm. c) sa v zátvorke slovo „len“ nahrádza slovom „tiež“. 

 
6. V článku 3 bod 2) písm. d) sa slovo „vedúci“ nahrádza slovami „prevádzkový 

riaditeľ“ a slovo „len“ nahrádza slovom „tiež“. 
 

7. V článku 3 bod 3.1 sa v prvej vete za slovo „OPP“ dopĺňajú slová „a CO“. 
 

8. V článku 3 bod 3.3 písm. b) sa slová „Oddelenie administratívnych“ nahrádzajú 
slovami „Úsek prevádzkových“. 
 

9. V článku 3 bod 4.1 sa slovo „vedúceho“ nahrádza slovami „prevádzkového 
riaditeľa“. 
 

10. V článku 3 bod 4.2 sa na konci druhej vety vypúšťajú slová „a v rámci SC vedúceho 
SC“. 
 

11. V článku 4 bod 1) sa  dopĺňa tretia  veta, ktorá znie:  
„Riaditeľ ÚZ ŠDaJ predkladá vedeniu univerzity správy o technickom stave 
študentských domovov vrátane návrhov na odstránenie havarijného stavu 
a zabezpečenie ich plynulej a bezpečnej prevádzky.“. 
 

12. V článku 4 bod 2) písm. b) sa slovo „vedúceho“ nahrádza slovami „prevádzkového 
riaditeľa“. 
 

13. V článku 4 sa vypúšťa bod 3). 
Doterajšie body 4) a 5) sa označujú ako body 3) a 4). 
 

14. V článku 5 bod 1) prvá veta sa  vypúšťa oddelenie slov zátvorkou a vypúšťajú sa 
slová  „s výnimkou činností uvedených v článku 4 bod 3) tohto Organizačného 
poriadku“. 
 

15. V článku 5 bod 2.1 sa vypúšťa písmeno e) a v písm. d) na konci vety sa čiarka 
nahrádza bodkou.  
 

16. V článku 5 bod 3) sa slová „Technický úsek“ nahrádzajú slovami „Technicko-
investičný úsek“, vypúšťa sa oddelenie slov zátvorkou, vypúšťajú sa slová  „s 
výnimkou činností uvedených v článku 4 bod 3) tohto Organizačného poriadku“ a  
a slovo „oddelenia“ sa nahrádza slovom „oddelenie“. 
 

17. V článku 5 sa vypúšťa bod 3.1.   
Doterajšie body 3.2, 3.3, a 3.4. sa označujú ako body 3.1, 3.2 a 3.3. 
 

18. V článku 5 bod 3.1. sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:  
„d)  zabezpečuje revízie VTZ a vykonáva kontrolu odstraňovania závad v uvedenej 

oblasti“. 
Doterajšie písm. d) a e) sa označujú ako písm. e) a f). 
 

19. V článku 5 bod 3.1 písm. e) znie: 
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„e) zabezpečuje opravy a údržbu v prevádzkach SC a ÚVZ Kálnica“. 
 

20. V článku 5 bod 3.1 písm. f) sa na konci vypúšťajú slová „tovarov a služieb a“. 
 

21. V článku 5 nadpis bodu 3.2 znie: „Referát realizácie opráv a údržby a investičných 
činností“. 
 

22. V článku 5 bod  3.2 písm. b) sa slová „navrhuje plán“  nahrádzajú slovami  
„vypracováva podklad k plánu“ a za slovo „ÚZ ŠDaJ“ sa dopĺňajú slová „za práce“. 
 

23. V článku 5 bod 3.2 písm. d) sa slová „na stavebné práce“ nahrádzajú slovami „nad 
stavebnými prácami vykonávanými“. 
 

24. V článku 5 bod 3.2 písm. e) sa za slovo „realizuje“ dopĺňajú slová „a kontroluje“ 
a za slovom „obstarávanie“ sa vypúšťajú slová „tovarov, služieb a“. 
 

25. V článku 5 bod 3.2 sa dopĺňajú nové písm. f) a g), ktoré znejú: 
„f)  zabezpečuje predaj,  kúpu a iné prevody vlastníckych práv k hnuteľným  

veciam v  užívaní/do užívania ÚZ ŠDaJ,  vrátane zabezpečovania  znaleckých 
posudkov 

  g) pripravuje podklady pre  predaj,  kúpu  a iné prevody vlastníckych práv k   
nehnuteľnému majetku v užívaní/do užívania ÚZ ŠDaJ.“. 

 
27. V článku 5 bod 3.3 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „patriacich ÚZ ŠDaJ“. 
 
28. V článku 5 bod 3.3 písm. c) sa na konci dopĺňajú slová „v rámci ÚZ ŠDaJ“.  
 
29. V článku 5 nadpis bodu 4.1 znie:  „Referát ubytovacích služieb“. 
 
30.  V článku 5 bod 4.1 písm. a) sa  vypúšťa slovo „komplexne“. 
 
31. V článku 5 bod 4.2 za písm. d) sa dopĺňajú nové písm. e) a f), ktoré znejú: 

„e) zabezpečuje plnenie úloh civilnej ochrany 
  f) zabezpečuje činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov“. 
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písm. g) a na konci vety v písm. g) sa dopĺňa 
bodka. 
 

32. V článku 5 bod 5) písm. d) sa za slovom „vypracováva“ dopĺňa slovo „návrh“ a 
slová „Organizačný poriadok“  sa nahrádzajú slovami „Organizačného poriadku ÚZ 
ŠDaJ“.  
 

33. V článku 5 sa dopĺňajú nové body 6) a 7), ktoré znejú: 
„6) Vedúci Úradu priamo riadi Úsek verejného obstarávania a dopravy, 

organizačne členený na referáty, ktoré vykonávajú tieto činnosti: 
 6.1 Referát verejného obstarávania 

a) realizuje a kontroluje verejné obstarávanie tovarov a služieb 
b)  zabezpečuje agendu verejného obstarávania v zmysle  platnej Smernice 

rektora o verejnom obstarávaní v podmienkach STU 
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c) na základe podkladov od jednotlivých pracovísk ÚZ ŠDaJ zostavuje plán 
verejného obstarávania za ÚZ ŠDaJ  

d)  v rozsahu zákona o verejnom obstarávaní plní ostatné úlohy ÚZ ŠDaJ  ako 
verejného obstarávateľa. 

      6.2 Referát dopravy a daní 
a)  vykonáva a zabezpečuje dopravné služby pre všetky pracoviská ÚZ ŠDaJ 

a v prípade potreby aj pre jednotlivé súčasti  STU 
b) spracováva daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za ÚZ ŠDaJ 
c) spracováva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti za ÚZ ŠDaJ. 

 
7) Vedúci Úradu priamo riadi Referát právnych služieb, ktorý vykonáva tieto     

činnosti: 
a) zabezpečuje právnu  agendu ÚZ ŠDaJ,  najmä riešenie občianskoprávnych, 

obchodnoprávnych  a pracovnoprávnych záležitostí, vrátane prípravy 
návrhov pre začatie  súdnych konaní a ostatných súvisiacich konaní (napr. 
správne konania, odvolania); zastupovanie ÚZ ŠDaJ na súdoch a správnych 
orgánoch vykonáva/zabezpečuje právny a organizačný útvar Rektorátu STU, 
ak nie je kvestorom, spravidla na návrh riaditeľa ÚZ ŠDaJ, určené inak  

b)  pripomienkuje a vypracováva návrhy zmlúv a  iných právnych úkonov 
týkajúcich sa činnosti ÚZ ŠDaJ   

c)  zabezpečuje zverejňovanie zmlúv a iných právnych úkonov v CRZ, ak sa 
týkajú činnosti ÚZ ŠDaJ 

d)  monitoruje platné právne predpisy v príslušných oblastiach práva 
a v prípade potreby zabezpečuje ich slovný výklad, spravidla pre 
zamestnancov ÚZ ŠDaJ 

e)  spolupracuje pri vypracovaní interných predpisov riaditeľa ÚZ ŠDaJ.“. 
 

34. V článku 6 bod 3) písm. b) sa na konci dopĺňa bodkočiarka a za ňou sa dopĺňajú 
slová „v prípade ubytovania tiež zamestnancov STU“. 
 

35. V článku 6 bod 3) písm. g) sa za slovo „obstarávania“ dopĺňajú slová „zákaziek 
s nízkou hodnotou“ a na konci sa vypúšťajú slová „v rámci rozsahu stanoveného 
riaditeľom ÚZ ŠDaJ“. 
 

36. V nadpise  článku 7 sa slovo „Vedúci“ nahrádza slovami „Prevádzkový riaditeľ“. 
 

37. V celom článku 7 sa slovo „vedúci“ v príslušnom gramatickom tvare nahrádza 
slovami „prevádzkový riaditeľ“ v príslušnom gramatickom tvare a slová 
„oddelenia administratívnych“ sa nahrádzajú slovami „úsek prevádzkových“. 
 

38. V článku 7 bod 2) sa dopĺňa nové písmeno f), ktoré znie: 
     „f)  zodpovedá za realizáciu verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou 

tovarov a služieb v oblasti stravovania“  
     Doterajšie písm. f) sa označuje ako písm. g). 
 

39. V článku 7 bod 2) písm. g) sa na konci dopĺňajú slová v zátvorke „(ktoré nespadajú 
pod písm. f)“ a na konci vety sa dopĺňa bodka. 
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40. V článku 8 bod 3) sa slovo „vedúcou“ nahrádza slovami „prevádzkovým 

riaditeľom“. 
 

41. Za článok 9 sa vkladá nový článok 9a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 9a 
Prechodné ustanovenia 

Všade tam, kde sa v interných predpisoch riaditeľa ÚZ ŠDaJ uvádza „vedúci 
Stravovacieho centra“ alebo „vedúci SC“, rozumie sa tým s účinnosťou od 1. apríla 
2017 „prevádzkový riaditeľ Stravovacieho centra“ alebo „prevádzkový riaditeľ 
SC.“. 
 

Článok II. 
 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku ÚZ 
ŠDaJ STU je príloha číslo 1, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 1 Organizačného 
poriadku ÚZ ŠDaJ STU „Organizačná štruktúra -  Účelové zariadenie Študentské 
domovy a jedálne STU v Bratislave“. 
 

2. Tento dodatok číslo 2 k Organizačnému poriadku ÚZ ŠDaJ bol prerokovaný 
Akademickým senátom STU dňa 13. marca 2017. 

 
3. Tento dodatok číslo 2 k  Organizačnému poriadku ÚZ ŠDaJ nadobúda  platnosť 

dňom jeho prerokovania v Akademickom senáte STU a účinnosť dňom 1. apríl 
2017, okrem prílohy číslo 1, časť Správa ÚZ ŠDaJ, Technicko investičný úsek, 
oddelenie energetiky a revíznych činností, ktorá nadobudne účinnosť 1. júla 2017.  

 
 
 
 
 
       prof. Ing. Robert Redhammer. PhD. 1 

                    rektor 
 

 
 
 
 

 

 

                                                        
1
 Podpísaný originál „Dodatku číslo 2 k Organizačnému poriadku Účelového zariadenia Študentské 

domovy a jedálne Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 1/2014-OP zo dňa 25. 02. 2014 
v znení dodatku číslo 1 zo dňa 28. 6. 2016“ je uložený a k nahliadnutiui prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


