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Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU (ďalej len „MTF STU“ alebo „fakulta“) na 

základe zistení a odporúčaní finančnej kontroly na mieste vykonanej kontrolnou skupinou 

Agentúry na podporu výskumu a vývoja dňa 10.01.2020 (ďalej len „finančná kontrola“ a 

„agentúra“) vyplývajúcich zo správy o výsledku finančnej kontroly na mieste 

 

vydáva 

 

príkaz na vykonanie nasledovných opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Prvá časť 

 

Opatrenia: 

1. Prerokovať výsledky finančnej kontroly zameranej na overenie dodržiavania 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami 

a dodržiavanie podmienok ich použitia na základe Zmluvy o poskytnutí prostriedkov č. SK-

SRB-2016-0002 vrátane jej dodatku a ďalších podmienok v období od 01.01.2017 do 

31.03.2018 so zodpovedným riešiteľom projektu. Zodpovedného riešiteľa projektu 

upozorniť na dôsledné dodržiavanie súvisiacich zákonov, Záväzných podmienok 

hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu a usmernení agentúry. 

 

T: do 14.02.2020 

Z: tajomníčka fakulty, prodekan pre vedu a výskum 

 

2. Predložiť agentúre písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených 

finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

T: do 07.02.2020 

Z: tajomníčka fakulty 

 

3. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie kontroly nákladov a výdavkov pri vypĺňaní ročných a 

záverečných správ pri projektoch podporených agentúrou. 

 

T: priebežne, úloha trvalá 

Z: zodpovední riešitelia projektov, Ekonomické oddelenie 

 

4. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie základnej finančnej kontroly pri realizácii projektov 

podporených agentúrou zodpovednými zamestnancami fakulty v zmysle ustanovení 
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zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, smernice rektora číslo 7/2016-SR 

v znení dodatku č. 1 a vnútorného predpisu fakulty „Smernica dekana č. 4/2019 

vykonávanie finančnej kontroly na MTF STU“. 

T: priebežne, úloha trvalá 

Z: zodpovední riešitelia projektov, Ekonomické oddelenie 

 

5. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, záväzných 

podmienok hospodárenia s finančnými prostriedkami počas riešenia projektu, usmernení 

agentúry, vnútorných predpisov  STU a vnútorných predpisov fakulty. 

T: priebežne, úloha trvalá 

Z: zodpovední riešitelia projektov, Ekonomické oddelenie 

 

 

Druhá časť 

 

1. Tento príkaz dekana je záväzný pre všetkých zamestnancov fakulty.  

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 fakulty.  

5. Originál podpísaného príkazu dekana číslo 1/2020-PD - Opatrenia na odstránenie 

nedostatkov zistených finančnou kontrolou na mieste č. 00169/2020 vykonanou 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – je uložený a k nahliadnutiu prístupný na 

sekretariáte dekana. 

6. Tento príkaz dekana nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

V Trnave dňa 06.02.2020 

 

 

 

                                  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. 

                                 dekan MTF STU 

    


