
                                                                        Príloha číslo 4  
Smernice rektora číslo 1/2013 - SR 

 

 
 

 
 
  
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
IČO: 00397687 
verejná vysoká škola 
s oprávnením na podnikanie 

Reg. značka: ................................. 
V Bratislave dňa: ........................... 

 

POTVRDENIE  
O ROZSAHU PLNOMOCENSTVA  

 
ktorým sa v zmysle Smernice rektora číslo XY/2013 – SR zo dňa ................................  

„Podpisový poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave “   
 

preukazuje oprávnenie zamestnanca   
 

Titul, meno, priezvisko:   ..................................................................................  
Narodený:     .................................................................................. 
Trvalé bydlisko:    .................................................................................. 
Funkcia:    
 

konať a podpisovať  
v mene Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

(ďalej tiež „STU“)  
 
vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú ním riadenej súčasti STU bez právnej 
subjektivity,  
s názvom ....................................................................................................................... 
adresou:  .......................................................................................................................,  
 
alternatívne  
 
vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú jemu zverenej činnosti v zmysle článku .............   
bod ..................... Organizačného poriadku Rektorátu STU, 
 

k o n k r é t n e: 
 

1. ....................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................... 
3. ....................................................................................................................... 
4. ....................................................................................................................... 
 atď.  
 
Poznámka:  
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Uvedú sa konkrétne právne úkony v súlade s prílohou číslo 1 a prílohou číslo 
2 Podpisového poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a platného Organizačného poriadku ním riadenej súčasti STU/ organizačných 
zložiek Rektorátu STU. 
Takisto sa uvedú finančné alebo časové limity viažuce sa ku konkrétnemu 
právnemu úkonu. 

 
 Ak nie je v tomto Potvrdení o rozsahu plnomocenstva uvedené inak, tam, kde 

je uvedené „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým aj 
príloha a dodatok k zmluve, dohoda, objednávka alebo iný právny úkon, 
predmetom ktorého je plnenie uvedené v tomto Potvrdení o rozsahu 
plnomocenstva.  

  
Toto Potvrdenia o rozsahu plnomocenstva, ktoré deklaruje vyššie uvedené 
podpisové práva zamestnanca STU, sa podpisuje tak, že splnomocnená 
osoba k svojmu podpisu uvedie titul, meno, priezvisko a funkciu v STU.  

 
 Toto Potvrdenie o rozsahu plnomocenstva nadobúda účinnosť dňom 

.................................. a platí na dobu určitú, po dobu výkonu funkcie 

................................... , pokiaľ nebude predtým zmenené, doplnené alebo 
odvolané.  
 

 
V Bratislave, dňa ................................  
 
 
 
 
 
       prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
                                                                                                     rektor 
 
 
V Bratislave, dňa ................................. 
 
prevzal: 
 
 
..............................................................   

(Titul, meno a priezvisko) 
 

 


