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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 20. 06. 2017 
Číslo: 1/2017-PR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v zmysle Správy 
audítora pre vedenie STU 

vydáva 
nasledovné 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených auditom 

 
Prvá časť 

 
       Ukladám:  

 
1. Odstrániť nedostatky v účtovnej evidencii zistené na jednotlivých súčastiach STU 

(nesprávne použité účty pri zaúčtovaní konkrétnych účtovných prípadoch). 

T: do 30.6.2017 
Z: kvestor, dekani fakúlt, riaditelia účelových zariadení STU1  
 

2. Prehodnotiť zaradenie položiek účtovaných na účtoch 041 a  042 – obstaranie 

dlhodobého majetku nehmotného a dlhodobého hmotného majetku, resp. účtovať 

o nich ako o zmarených investíciách. 

T: do 30. 6. 2017 
Z: kvestor, dekani fakúlt, riaditelia účelových zariadení1 

 
3. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie interných predpisov  STU a interných predpisov 

vydaných na ich vykonanie na jednotlivých súčastiach STU, ako aj dodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

T: trvale 
Z: kvestor, dekani fakúlt, riaditelia účelových zariadení1 

 
 

Druhá časť 

 

1. Tento príkaz rektora je záväzný pre všetkých zamestnancov STU. 

2. Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom rektora bude 
považované za porušenie pracovnej disciplíny s následkami podľa platného Pracovného 
poriadku pre zamestnancov STU, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom 

                                                        
1
 Článok 2 bod 4 písm. c) a d) platného Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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záujme v znení neskorších predpisov a Zákonníka práce, a to v rozsahu podľa intenzity 
porušenia pracovnej disciplíny a škody tým spôsobenej. 

3. Za oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto príkazom rektora zodpovedá 
príslušný nadriadený vedúci. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 
dodatkami k nemu, podpísanými rektorom. 

5. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.2  
                                                                  rektor 

                                                        
2
 Originál podpísaného príkazu rektora číslo 1/2017 – PR „Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 

auditom účtovnej závierky za rok 2016“ zo dňa 20.06.2017 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


