
 

 

 

 
 
 
Vedenie                     
16. 05. 2022         
 
 

Návrh dodatku číslo 2 smernice rektora číslo 7/2016-SR 
„Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave“ 
     
  
Predkladá: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
 rektor   
     
Vypracovala:       Ing. Oľga Matúšková 
 vedúca útvaru hlavného kontrolóra 
 po prerokovaní s Právnym a organizačným útvarom  R-STU 
 
Zdôvodnenie: V zmysle zákona č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.   
 
Návrh uznesenia:  Vedenie STU prerokovalo návrh dodatku číslo 2 smernice rektora 

A) bez pripomienok 
B) s pripomienkami. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 16. 05. 2022 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súlade so zákonom 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení zákona č. 39/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite (ďalej len „zákon“) a v súlade s článkom 12 bod 3 smernice rektora číslo 
7/2016 - SR Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo 
dňa 10.05.2016 vydáva tento 

 
dodatok číslo 2 

 
k smernici rektora číslo 7/2016 - SR zo dňa 10.05.2016 

Vykonávanie finančnej kontroly 
v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

(ďalej len „dodatok číslo 2“) 

Článok 1 
 

Smernica rektora číslo 7/2016 -SR Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave zo dňa 10.05.2016 (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa 
takto: 

 
1. V článku 1 bod 2 písm. k) znie: 

„k) zamestnancom fyzická osoba v pracovnoprávnom vzťahu4a alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu4b.“ 

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú: 

„4a  Zákonník práce 
  4b  zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme“ 

 
2. Článok 1 bod 2 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie: 

„t) podpisom vlastnoručný podpis, kvalifikovaný elektronický podpis alebo obdobný 
preukázateľný podpisový záznam v elektronickej podobe nahrádzajúci vlastnoručný 
podpis, ktorý umožňuje jednoznačnú preukázateľnú identifikáciu osoby, ktorá 
podpisový záznam vyhotovila.“.  

. 
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3. Článok 2 sa dopĺňa bodom 3, ktorý znie:  

„Za vytvorenie, zachovávanie a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá štatutárny 
orgán STU, ktorým je rektor.“ 

4. V článku 3 bod 4 písm. g) sa za slovo „poskytnutia“ vkladajú slová „a použitia“. 

5. V článku 4 sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: 

„5.  Ustanovenia bodov 1 až 3 sa nepoužijú pri odstraňovaní dôsledkov prevádzkových 
havárií a iných havarijných stavov bezprostredne po ich vzniku, ak odstránenie týchto 

dôsledkov neznesie odklad v záujme ochrany života, zdravia a v záujme 
predchádzania škodám na majetku.“. 

Doterajšie body 4 až 6 sa označujú ako body 5 až 7. 

6. Článok 5 vrátane nadpisu znie: 

„Článok 5 
Administratívna finančná kontrola 

1. STU ako orgán verejnej správy je povinná vykonávať administratívnu finančnú 
kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 

uvedenými v § 6 ods. 4 zákona, ak STU poskytne verejné financie inej osobe alebo 
poskytla verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným 
predpisom.11a Ak tak ustanovia osobitné predpisy11b alebo medzinárodné zmluvy, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, STU ako orgán verejnej správy môže overiť 
súlad finančnej operácie alebo jej časti podľa prvej vety len s určenými 
skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona; spôsob určenia skutočností 
uvedených v § 6 ods. 4 zákona ustanovia osobitné predpisy11b alebo medzinárodné 
zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. Administratívnu finančnú kontrolu 
vykonávajú zamestnanci STU uvedení v článku 4 bod 2 tejto smernice. 
 

2. Ustanovenie bodu 1 sa nepoužije na poskytnutie verejných financií z rozpočtu 

orgánu verejnej správy, ak finančná operácia alebo jej časť súvisí so zabezpečením 
vlastnej prevádzky iného orgánu verejnej správy zapojeného na jeho rozpočet alebo 
iného orgánu verejnej správy v jeho vecnej pôsobnosti. 

 

3. Ak sa finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe správneho konania, 
súdneho konania, certifikačného overovania alebo iného konania podľa osobitných 
predpisov,12 administratívna finančná kontrola sa nevykonáva; to neplatí, ak sa 
finančná operácia alebo jej časť vykonáva na základe rozhodnutia podľa osobitného 
predpisu.13 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#poznamky.poznamka-18
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#poznamky.poznamka-18aa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#paragraf-6.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#poznamky.poznamka-18aa
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4. Na vykonávanie administratívnej finančnej kontroly a na úkony súvisiace s 
vykonanou administratívnou finančnou kontrolou sa použijú ustanovenia základných 
pravidiel finančnej kontroly a auditu podľa § 20 až 27 zákona.“ 

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b  znejú: 

„ 11a   Čl. 4 a 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013. Čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom znení. 

Čl. 9 a 46 nariadenia (EÚ) 2021/1059.  

  11b  § 7 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. v znení zákona č. 461/2019 Z. z. 

§ 7 ods. 3 zákona č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 461/2019 Z. z. 

Nariadenie (EÚ) 2021/1059. 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, 

Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a 

akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a 

integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú 

politiku (Ú. v. EÚ L 231, 30. 6. 2021). 

§ 5 ods. 6 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.“. 

7. V článku 6 bod 4 sa vypúšťajú slová „Rektorátu“. 

8. V článku 6 bod 6 sa za slovo „mieste“ vkladajú slová „a na úkony súvisiace s vykonávanou 
finančnou kontrolou na mieste“. 

9. Článok 8 sa vypúšťa. 

10. Článok 11 sa vypúšťa. 

11. V článku 12 bod 4 sa za slovo „kontroly“ vkladajú slová „a administratívnej finančnej 
kontroly“ a na konci sa pripájajú slová „alebo dodatku k nej“. 

12. Článok 12 sa dopĺňa novým bodom 9, ktorý znie: 

„9.  Dodatok číslo 2 k tejto smernici nadobúda platnosť aj účinnosť dňa xx. apríla 2022.“ 

Článok 2 
 

1.  Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté.  

2.  Tento dodatok číslo 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 2 k smernici rektora je jeho príloha číslo 1, 
ktorá obsahuje „Úplné znenie smernice rektora číslo 7/2016-SR zo dňa 10.05.2016 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/357/20220301#paragraf-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/292/#paragraf-7.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/461/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/323/#paragraf-7.odsek-4
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/461/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/368/#paragraf-5.odsek-7
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Vykonávanie finančnej kontroly v Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v znení 
dodatku číslo 1 zo dňa 01.03.2019 a dodatku číslo 2 zo dňa xx.04.2022“.  

4.  Tento dodatok číslo 2 k smernici rektora nadobúda platnosť aj účinnosť dňa xx. apríla 
2022. 

 
Digitaly signet by Dr.h.c. 
prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 
OPRÁVNENIE 1061 Rektor 
Date: 2022.0x.xx  xx:xx:xx 

 
 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 
                                                                  rektor 

 

                                                 
1  Tento dokument je podpísaný elektronicky.    


