
 
 

 

 

 

 

 

Príkaz rektora  

Číslo:  2/2015 – PR 

 

Opatrenia na nápravu nedostatkov 

a odstránenie príčin ich vzniku 

zistených kontrolou skutočností 

uvedených v podaní postúpenom 

z MŠVVaŠ SR 

 

Dátum: 16. 09. 2015  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43  Bratislava 

 

V Bratislave 16.09.2015 

Číslo: 2/2015-PR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v zmysle nedostatkov zistených  

kontrolou skutočností uvedených v podaní postúpenom z MŠVVaŠ SR  

v y d á v a 

nasledovné  

opatrenia na nápravu nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku:  

PRVÁ ČASŤ 

Ukladám 

1. Dodržiavať zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v plnom rozsahu s dôrazom na: 

a) správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky a následne zvoliť postup obstarania zákazky 

v súlade so zákonom,  

b) úplnosť požiadaviek - zákaziek zaradených do plánu verejného obstarávania STU na príslušný 

rok, 

c) dôsledné vyhodnocovanie ponúk predložených uchádzačmi vrátane splnenia podmienok účasti, 

d) plnenie všetkých ustanovení Smernice rektora STU číslo 2/2015-SR Verejné obstarávanie 

v podmienkach STU (ďalej len „smernica“) - dodržiavať úplnosť  dokumentácie podľa príloh 

smernice, preukázať dátum odoslania a doručenia všetkých dokladov verejného obstarávania, 

e) sústredenie vykonávania verejného obstarávania všetkých zákaziek jednotlivých pracovísk 

a útvarov Rektorátu STU v priebehu dvoch mesiacov tak, aby proces verejného obstarávania 

vykonávali iba zamestnanci útvaru verejného obstarávania Rektorátu STU,   

 
 Zodpovední:  Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU 

         Ing. Igor Kolenička, vedúci útvaru VO R-STU 

         Vedúci ostatných útvarov R-STU, [písm. a) až písm. d)] 

Termín:   písm. a) až písm. d) - trvale 

 písm. e) do 31.10.2015 

   

 

2. Dodržiavať zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom  audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s dôrazom na: 
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a) dôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly ako vnútornej administratívnej kontroly 

všetkých finančných operácií  alebo ich častí vrátane prípravy podkladov pre obstaranie 

zákaziek a ponúk predložených uchádzačmi, 

b) odstránenie formálnosti pri vykonávaní predbežnej finančnej kontroly na všetkých stupňoch 

riadenia, 

c) vykonávanie priebežnej finančnej kontroly zamestnancami, ktorým táto povinnosť vyplýva 

zo zákona a Smernice rektora číslo 1/2015-SR Vykonávanie finančnej kontroly v STU. 

 

Zodpovední:  Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU 

 Vedúci útvarov R-STU 

  Zamestnanci zodpovední za vykonávanie predbežnej finančnej kontroly 

Termín: trvale 

3. Dodržiavať zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 211/2000 Z. z.“)  dôrazom na: 

a) zverejňovanie vyhotovených objednávok tovarov, služieb a prác s náležitosťami podľa 

§ 5b ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. Z. , vrátane spoločnosti STU Scientific, s.r.o.,  

b) zverejňovanie faktúr za tovary, služby a práce s náležitosťami podľa § 5b ods. 1 písm. b) zákona 

č. 211/2000 Z. z. , vrátane spoločnosti STU Scientific, s.r.o. 

 

 Zodpovední:  prof. Ing. Marian Peciar, PhD., prorektor pre spoluprácu s praxou,  

                                  Ing. Milan Belko, PhD., odborný administratívny zamestnanec,  

Termín: od účinnosti tohto príkazu rektora  a trvale 

4. Dodržiavať Registratúrny poriadok STU s dôrazom na: 

a) evidenciu všetkých registratúrnych záznamov vrátane dokladov verejného obstarávania 

(odoslaných aj došlých) 

b) dôsledné zaradenie registratúrnych záznamov podľa zákazky do príslušného spisu. 

Zodpovední:  Zamestnanci R-STU vykonávajúci obstarávanie zákaziek 

Termín:  trvale 

5. Uplatniť voči zamestnancovi zodpovednému za porušenie zákona , pri obstaraní zákaziek na 

uskutočnenie stavebných prác, disciplinárny postup podľa Zákonníka práce. 

Zodpovední:  Ing. Dušan Faktor, PhD., kvestor STU 

Termín:   do 30.10.2015 

6. Vykonať kontrolu plnenia opatrení tohto príkazu rektora a správu zaslať odboru kontroly MŠVVaŠ 

SR.   

 



 

3 

Zodpovedný:   Ing. Ján Malina, hlavný kontrolór 

Termín:         31.12.2015 

 

 

DRUHÁ ČASŤ 

1. Tento príkaz rektora je záväzný pre zamestnancov Rektorátu STU a zamestnancov ÚZ ŠDaJ STU. 
  

2. Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom rektora 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 a škody tým spôsobenej. 
 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať len písomnými, rektorom 

podpísanými dodatkami k nemu. 
 

4. Za oboznámenie zamestnancov s týmto príkazom rektora sú zodpovední príslušní vedúci   

Rektorátu STU a vedúci  ÚZ ŠDaJ STU. 
 

5. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 17. 09. 2015.   

 

 

 

 

 

  

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.   1 

 rektor 

                                                           
1
 Originál podpísaného príkazu rektora číslo 2/2015-PR je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 

a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


