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Rektorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

 
V Bratislave dňa10. 06. 2013  

Číslo: 2/2013 – PK  
 
 
Kvestor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“), v súlade 
s článkom 10 bod 15 Organizačného poriadku Rektorátu STU číslo 10/2012 – N z 31. 
10. 2012 ako poverený zástupca štatutárneho orgánu STU pre verejné obstarávanie 
STU, vydáva  nasledovný príkaz kvestora  
 

Opatrenia  
prijaté v súvislosti s kontrolou vykonanou  

Úradom pre verejné obstarávanie nad verejným obstarávaním  
č. 842-7000/2012-OK/4: 

 
 

I. časť 
 

1. Na základe poverenia predsedníčky Úradu pre verejné obstarávanie Ing. Zity 
Záborskej č. 39/2012 zo dňa 14. 08. 2012 vykonali zamestnanci Úradu pre 
verejné obstarávanie, odboru kontroly Ing. Martin Lamanec, vedúci skupiny, číslo 
služobného preukazu: 394 a Mgr. Lucia Oravcová, členka skupiny, číslo služobného 

preukazu: 477, v čase od 20. 08. 2012 do 12. 04. 2013, podľa ustanovení § 112, § 
137, § 146 a § 155d ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v 
štátnej správe v znení neskorších predpisov, kontrolu postupu STU ako verejného 
obstarávateľa, a to so zameraním na komplexnú kontrolu postupu verejného 
obstarávateľa pri zadávaní nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru rokovacím 
konaním bez zverejnenia na predmet zákazky “Unikátny vysokorozlišovací 
elektrónový mikroskop typu “field emission” s príslušenstvom a detektormi EDS, 
WDS, EBSD s aplikačným softvérom a iónová stenčovačka (leštička) pre prípravu 
vzoriek EBSD (ďalej len „kontrola ÚVO“). 
 

2. Z kontroly ÚVO bol spísaný Protokol o výsledku kontroly nad verejným 
obstarávaním č. 842-7000-2012-OK/4 zo dňa 19.4.2013, v ktorom boli spísané 
zistené nedostatky.  
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II. časť 
 

S cieľom prijať také preventívne opatrenia, ktoré budú zamedzovať alebo v maximálnej 
možnej miere minimalizovať riziko opakovania sa nedostatkov zistených kontrolu ÚVO 
a tiež so zámerom odstrániť príčiny ich vzniku 
 

u k l a d á m  
 

nasledovné: 
 

1. Dôsledne dodržiavať ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, predovšetkým 
a najmä však: 
 
a) v rámci splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického  postavenia, 

ustanovenie § 27 zákona o verejnom  obstarávaní,  
 

b) ustanovenie § 33 zákona o verejnom obstarávaní a pritom dôrazne 
uplatňovať vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo 
verejnom obstarávaní  v zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 
tzn. spôsobom, ako STU ako verejný obstarávateľ sama ustanovila v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných  podkladoch.  

 
Termín:   trvalý 
Zodpovední:  zamestnanci, ktorí realizujú   

na STU verejné obstarávanie 
 
 
2. Každá prijatá ponuka vo verejnej súťaži musí prejsť dôslednou kontrolou 

dokladov  tým zamestnancom, ktorý realizuje dané verejné obstarávanie. 
Prehlásenie o vykonaní kontroly odborne spôsobilá osoba uvedie v zápisnici z 
vyhodnotenia podmienok účasti. 

 
Termín:   trvalý 
Zodpovední:  zamestnanci, ktorí realizujú   

na STU verejné obstarávanie 
 
 
3. Akékoľvek zistené nedbanlivé konanie zamestnanca, ktorý realizuje na STU 

verejné obstarávanie, bude považované za porušenie pracovnej disciplíny, a to 
s možnosťou uplatnenia postihov v zmysle platného Pracovného poriadku pre 
zamestnancov STU. Návrh na disciplinárne opatrenie, v tom aj finančné postihy 
v rozsahu platného zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme, navrhne a kvestorovi na rozhodnutie predloží vedúci 
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útvaru verejného obstarávania, a to s ohľadom na intenzitu porušenia pracovnej 
disciplíny a výšku škody tým spôsobenú.           

 
Termín:   trvalý 
Zodpovedný:  vedúci útvaru  

verejného obstarávania 
 
 

III. časť 
                              

1. Za oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto príkazom kvestora a za 
zabezpečenie jeho dodržiavania pri plnení pracovných úloh, zodpovedá príslušný 
vedúci.  

 
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu je možné vykonať len písomnými, 

kvestorom podpísanými dodatkami k nemu.  
 

3. Tento príkaz kvestora nadobúda účinnosť dňom 15. jún 2013.   
 

            
 
 
 
                                                             v. r. 1) 

Ing. Dušan Faktor, PhD. 
  kvestor  
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

1) Originál podpísaného Príkazu kvestora číslo 2/2013 – PK z 10. 06. 2013 „Opatrenia 
prijaté v súvislosti s kontrolou vykonanou Úradom pre verejné obstarávanie nad 
verejným obstarávaním č. 842-7000/2012-OK/4“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný 
na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU. 


