
 

 

 

 
 
 
Kolégium rektora     
08. 06. 2020          
 

 

Návrh Príkazu rektora  

„Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 

preverením oznámenia protispoločenskej činnosti na 

Fakulte informatiky a informačných technológií STU“ 
 
 
Predkladá: prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor   
     
Vypracoval:       Ing. Oľga Polášková 
 poverená vedením Útvaru hlavného kontrolóra R-STU 
 po prerokovaní s Právnym a organizačným útvarom R-STU  
 
Zdôvodnenie: V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.  o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov   

 
Návrh uznesenia:  Kolégium rektora prerokovalo návrh príkazu rektora Opatrenia na 

odstránenie nedostatkov zistených preverením oznámenia 
protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných 
technológií STU 
A) bez pripomienok 
B) s pripomienkami 
a odporúča predmetný interný predpis vydať 
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Opatrenia na odstránenie nedostatkov 

zistených preverením oznámenia 

protispoločenskej činnosti na Fakulte 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave  xx.06.2020 

Číslo:  x/2020-PR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe výsledku preverenia oznámenia 

protispoločenskej činnosti na Fakulte informatiky a informačných technológií STU a v súlade 

s článkom 3 bod 1 písm. c) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných 

predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013  

vydáva 

 nasledovný príkaz rektora  

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených preverením 

oznámenia protispoločenskej činnosti na FIIT STU, 

 ktorým ustanovuje nasledovné:  

PRVÁ ČASŤ 

1. Pri priznávaní a vyplácaní štipendií študentom všetkých fakúlt STU a Ústavu manažmentu 

STU dodržiavať všetky postupy podľa Štipendijného poriadku STU. Pre každé priznané 

štipendium musí byť vydané rozhodnutie podľa článku 1 bod 6 Štipendijného poriadku 

STU. 

 Zodpovední: dekani fakúlt STU, 

  riaditeľ ÚM STU, 

  vedúci študijných oddelení, 

 Termín: ihneď, 

 Časové rozmedzie: trvalo. 

  

DRUHÁ ČASŤ  

1. Tento príkaz rektora je vydaný za účelom naplnenia povinnosti rektora ako štatutárneho 

orgánu STU vyplývajúcej zo zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
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2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými rektorom.  

 

3. Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

 rektor 

 

 


