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

 
V Bratislave 13. 02.2014 

Číslo: 1/2014 – PR 

 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) podľa záveru správy č. 1/2014 

o výsledku kontroly procesu prípravy koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU, ktorá 

bola vykonaná v zmysle uznesenia AS STU č. 21.2/2013 zo dňa 09.12.2013  

v y d á v a 

opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku  

zistených kontrolou procesu prípravy koncesnej zmluvy o prevádzke stravovacej jednotky FEI STU 

PRVÁ ČASŤ 

Ukladám 

1. Dodržiavať  zákon č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov s dôrazom na kontrolu prípravy zmlúv, na ktoré je potrebný 

predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu STU, pred predložením zmluvy na schválenie 

Akademickému senátu STU. 

Zodpovední:     dekan fakulty, tajomník fakulty  

Termín:     trvale 

 

2. Dodržiavať zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií (...)  

s dôrazom   na zákonný postup schvaľovania zmlúv uzatváraných fakultou, na uzatvorenie ktorých 

vyžaduje zákon písomný predchádzajúci súhlas AS STU.  

Predkladať rektorovi v dostatočnom časovom predstihu návrhy nájomných zmlúv a koncesných 

zmlúv, na uzavretie ktorých zákon vyžaduje predchádzajúci súhlas AS STU. 

Zodpovední:     dekan fakulty, tajomník fakulty  

Termín:            trvale 

 

3. Dodržiavať zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole (...)  s dôrazom na dôsledné vykonávanie 

predbežnej finančnej kontroly všetkých pripravovaných finančných operácií vrátane prípravy zmlúv. 

Zodpovední:     tajomník fakulty, vedúci organizačných jednotiek fakulty  

Termín:          trvale  
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DRUHÁ ČASŤ 

 

s ohľadom na zabezpečenie stravovania študentom FEI STU v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Metodiky rozpisu dotácii zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám vydanej MŠVVaŠ SR 

Nariaďujem: 

1. Zabezpečiť stravovanie študentom FEI STU v súlade s § 98 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách (...) v študentskej jedálni FEI STU na základe zmluvného vzťahu alebo iným vhodným 

spôsobom. 

 Zodpovedný:    dekan FEI STU v súčinnosti s organizačnými zložkami STU 

 Termín:   31.03.2014 

2.  Zabezpečiť možnosť čerpania príspevku na stravovanie študentov FEI STU v študentskej jedálni 

v súlade s Dotačnou zmluvou STU a Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám vydanou MŠVVaŠ SR tak, aby systém použitia príspevku poskytovaného na jedlo 

pre študentov STU bol transparentný, kontrolovateľný a umožňoval dokladovať zúčtovanie 

príspevku.  

 Zodpovedný:    dekan FEI STU v súčinnosti s organizačnými zložkami STU 

 Termín:   31.03.2014 

3.  Predložiť návrh dohody Koncesionára Delikanti, s.r.o., s FEI STU a  ÚZ ŠDaJ STU o práve používať 

elektronický systém KREDIT.  

 Zodpovedný:    dekan FEI STU v súčinnosti s organizačnými zložkami STU 

 Termín:  31.03.2014 

4. Predložiť návrh Dohody o urovnaní vzájomných vzťahov FEI STU s Koncesionárom Delikanti, s.r.o., 

za obdobie od začiatku užívania koncesného majetku do nadobudnutia účinnosti Koncesnej zmluvy 

č. 0301/0001/14, t.j. do 24.01.2014. 

 Zodpovedný:    dekan FEI STU v súčinnosti s organizačnými zložkami STU 

 Termín:   31.03.2014 

5. Predložiť doklady preukazujúce výšku vložených finančných prostriedkov do opravy kuchynského 

bloku a dokladovať výšku celkových investícií koncesionára súvisiacich s rekonštrukciou 

a modernizáciou stravovacej jednotky. Preukázať ich potrebu odborným posudkom. 

 Zodpovedný:    dekan FEI STU  

 Termín:   31.03.2014 
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6.  Určiť personálnu zodpovednosť v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyvodiť dôsledky v zmysle 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

Zákonníka práce  a Pracovného poriadku STU za nedodržanie postupu pri uzatváraní koncesnej 

zmluvy. 

 Zodpovedný:    dekan FEI STU 

 Termín:   31.03.2014 

 

TRETIA ČASŤ 

 

1. Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom rektora bude 

považované za porušenie pracovnej disciplíny s následkami podľa Pracovného poriadku 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 a škody tým 

spôsobenej. 
 

2. Za oboznámenie zamestnancov s týmto príkazom rektora je zodpovedný dekan fakulty.  

3. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňa 14. februára 2014.   

 

 

 

  

                                                                 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1 

                                                         rektor 

                                                           
1
 Originál podpísaného príkazu rektora číslo 1/2014 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 

a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


