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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
V Bratislave 08. 11. 2015 

Číslo:  4/2015 - PR  
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 4 bod 8 vnútorného predpisu 
STU číslo 7/2007-N v platnom znení „Pracovný poriadok pre zamestnancov Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave“ a v súlade s článkom 3 bod 1 písm. c) Smernice rektora číslo 4/2013 – SR zo 
dňa 03. 10. 2013 „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave“   

vydáva   
nasledovný príkaz rektora 

Predkladanie majetkových priznaní  
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave: 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia  
 

1) Príkaz rektora „Predkladanie majetkových priznaní na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave (ďalej len „príkaz“) upravuje podrobnosti týkajúce sa povinnosti vedúcich 
zamestnancov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) deklarovať svoje 
majetkové pomery vyplývajúce zo zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v platnom znení. 

2) Rektor poveruje výkonom práv a povinností v zmysle tohto príkazu pre osoby uvedené v článku 
3 bod 1 písm. e) tohto príkazu dekanov príslušných fakúlt. 

Článok 2 
Termíny na deklarovanie majetkových pomerov  

 
Majetkové pomery sa deklarujú:  
a) do 30 dní od ustanovenia na pracovnú pozíciu, ktorej sa povinnosť v zmysle tohto príkazu  

týka  
b) následne pravidelne do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru 

predchádzajúceho kalendárneho roka. 
 

Článok 3 
Povinné osoby 

 
1) Povinnosť deklarovania majetkových pomerov sa týka nasledovných vedúcich zamestnancov 

STU:  
a) kvestor, 
b) dekani fakúlt STU,1 
c) riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk STU,2  
d) riaditelia účelových zariadení STU,3 
e) vedúci zamestnanci fakúlt STU 4  (tajomník fakulty, jednotliví vedúci pedagogických, 

výskumných, vývojových alebo umeleckých, hospodársko-správnych a informačných 
pracovísk a účelových zariadení fakúlt STU). 

                                                        
1 Článok 2 bod 2 Organizačného poriadku STU. 
2 Článok 2 bod 3 Organizačného poriadku STU. 
3 Článok 2 bod 4 Organizačného poriadku STU. 
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Článok 4 
Oznamovanie  majetkových pomerov  

 
1) Osoby uvedené v článku 3 bod 1 písm. a)  až d ) tohto príkazu oznamujú svoje majetkové 

pomery rektorovi. 
2) Osoby uvedené v článku 3 bod 1 písm. e) tohto príkazu oznamujú svoje majetkové pomery 

príslušnému dekanovi.  
3) Podrobnosti o oznamovaní údajov o majetkových pomeroch vedúceho zamestnanca sú 

uvedené v osobitnom predpise.5 
 

Článok 5 
Vyhodnotenie a ukladanie majetkových priznaní  

 
1) Rektor poveruje vyhodnotením majetkových priznaní a preskúmaním úplnosti a pravdivosti 

majetkových priznaní, ak sa týkajú povinných osôb uvedených v článku  3 bod 1 písm. a) až d)   
tohto príkazu, hlavného kontrolóra STU.  

2) Hlavný kontrolór STU svojim podpisom na majetkovom priznaní potvrdí, že majetkové priznanie 
bolo vyhodnotené a že bolo zistené, či majetkové pomery povinnej osoby presahujú alebo 
nepresahujú súhrn platových pomerov a iných vyčíslených príjmov povinnej osoby. 

3) Hlavný kontrolór STU je oprávnený na plnenie svojich povinností v zmysle tohto príkazu  
požadovať od povinnej osoby vysvetlenia a potrebnú spoluprácu; pritom je povinný zachovať 
ochranu osobných údajov a dôverných informácií poskytnutých povinnou osobou.  

4) Majetkové priznania vedúcich zamestnancov  sa ukladajú oddelene od iných záznamov na 
útvare hlavného kontrolóra.  

                                                         
Článok 6 

Záverečné ustanovenia  
 

1) Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom  bude považované za 
porušenie pracovnej disciplíny s následkami podľa Pracovného poriadku pre zamestnancov STU, 
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
a Zákonníka práce, a to v rozsahu podľa intenzity porušenia pracovnej disciplíny.  

2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu je možné vykonať  písomnými, rektorom 
podpísanými dodatkami k nemu. 

3) Tento príkaz  nadobúda účinnosť dňom 1. január 2016.   
 
 
 
 

                      prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.6 
                                                  rektor                                                                    

                                                                                                                                                                           
4 § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

5 § 10 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
6 Originál podpísaného Príkazu rektora č. 4/2015 - PR „Predkladanie majetkových priznaní na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 


