
 

 

 

 

 

 

 

 

Príkaz dekana 

číslo:   5 /2017 

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených finančnou 

kontrolou  ÚHK R STU 

 

 

Dátum:   5.12.2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                      V Bratislave, 5.12.2017 

                                                                                                                                              Číslo:  9219    /2017 

   

 

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave (ďalej len  „SjF STU“) v zmysle  Správy o výsledku 

finančnej kontroly  č.   6 /2017 zo dňa    16.11. 2017 

v y d á v a 

 nasledovné  

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou , vykonanou ÚHK R 

STU 

 

Prvá časť 

Ukladám: 

1.) Dôsledne dodržiavať zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám - 

pri vystavení objednávky uvádzať všetky povinné údaje o objednávke v zmysle 

ustanovenia § 5b ods. 1 písm. a) bod 7 zákona včítane údaja o fyzickej osobe, ktorá 

objednávku podpísala – vo formulári EIS uvedený pod názvom „Osoba s právom 

podpisu“ 

T:  trvalý 

Z:  prodekani, poverení podpisovaním objednávky 

     tajomníčka fakulty 

     všetci zamestnanci fakulty s právom vyhotovenia objednávky v EIS Magion 

 



2.) Dôsledne dodržiavať ustanovenie § 36 ods. 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách – v lehote ustanovenej zákonom predkladať doklady potrebné na 

vyúčtovanie pracovných ciest  zo strany zamestnancov, včítane nevyúčtovaných 

preddavkov na pracovné cesty. 

 

T: trvalý 

Z:  všetci zamestnanci fakulty, ktorí absolvujú pracovnú cestu 

 

Druhá časť 

 

 

1.) Tento príkaz dekana je záväzný pre všetkých zamestnancov SjF STU. 

2.) Nedodržanie alebo obchádzanie povinností ustanovených týmto príkazom dekana 

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 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 dekana zodpovedá 

príslušný nadriadený vedúci. 

4.) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu dekana je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými dekanom. 

5.) Tento príkaz nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 

                                                            prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. 

                                                              dekan SjF STU v Bratislave 


