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SMERNICA REKTORA Č. 1/2011 

NA REALIZÁCIU POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA ZMLÚV, FAKTÚR A OBJEDNÁVOK 

 

11. augusta 2009 bol rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“)  vydaný 

vnútorný predpis, ktorým bol zriadený Register zmlúv KU. Tento predpis sa vydaním tejto 
smernica stáva jej súčasťou. V nadväznosti na ustanovenia zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, rektor KU vydáva túto smernicu na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv, faktúr 

a objednávok. 
 

 

I. 

Register zmlúv KU 

 

1.1 Počnúc 15. augustom 2009 bol na KU zriadený register zmlúv KU a číslovanie zmlúv na KU. 

Akákoľvek hospodárska zmluvu (nájomná zmluva, zmluva o dielo, kúpna zmluva, darovacia 

zmluva, ap.), aj v prípade, že z nej vyplývajúce záväzky či benefity sú na ťarchu či v prospech 

súčasti KU, je kompetentný podpísať iba rektor KU.  
 

1.2 Poradové číslo novej zmluve stanovuje kvestorka KU, príp. jej asistentka.  

 

1.3 Týmito ustanoveniami nie je zabránené iniciovať prípravu novej zmluvy, pripadne navrhovať 
aktualizáciu zmlúv dodatkami. Prípravou zmluvy, alebo aj jej podpisom, môže rektor KU 

poveriť inú osobu. V tom prípade je splnomocnenie k podpisu súčasťou zmluvy. 

 

1.4 Všetky hospodárske zmluvy podpísané súčasťami KU pred 15. augustom 2009 sú od  
31. augusta 2009 uložené v Registri zmlúv KU. Na fakultách zostávajú iba kópie týchto 

zmlúv.  

 

1.5 V kompetencii dekanov je podpisovanie iba takých zmlúv, ktoré súvisia s vedeckou 
a vzdelávacou činnosťou fakulty, ku ktorým nie je nutný podpis rektora KU. Ide o zmluvy, 

z ktorých nevyplýva čerpanie štátnej dotácie alebo dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ.  
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II. 

Povinné zverejňovanie zmlúv 

 

2.1 KU je povinná zverejniť každú písomnú zmluvu, ktorú uzaviera po 1.1.2011 a ktorá obsahuje 

informáciu, ktorá sa získava za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných 
prostriedkov, nakladania s majetkom KU alebo nakladania s finančnými prostriedkami 

Európskej únie (ďalej len „povinne zverejňovaná zmluva“). 

 

2.2 Povinne zverejňovanou zmluvou sa rozumie aj dodatok k zmluve, dohoda, nepomenovaná 
zmluva, zmiešaná zmluva, obchodné podmienky, ak sú súčasťou zmluvného textu alebo 

zmluva na ne odkazuje, dohoda o inovácii, dohoda o odpustení dlhu, dohoda o spolupráci, 

dohoda o zrušení záväzku, o urovnaní, dohoda o započítaní, dohoda o zmluvnej pokute, 

ručení a iné. Nezverejňujú sa pracovné zmluvy a dohody o práci vykonávanej mimo 

pracovného pomeru. 

 

2.3 Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Ak sa do 

troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy 
nedošlo. 

 

2.4 Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad 

vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. 

 
2.5 Navrhovatelia povinne zverejňovaných zmlúv podľa bodu 2.1 (dekani fakúlt, riaditelia 

súčastí)  zabezpečia pri vyhotovovaní návrhov úpravu záverečných ustanovení, týkajúcich sa 

účinnosti zmlúv tak, aby bola v súlade s citovanou novelou Občianskeho zákonníka a zákona 

o slobode informácií a opatria zmluvy dátumom podpisu. Do zmlúv odporúčam zapracovať 
aj súhlas druhej zmluvnej strany s kompletným zverejnením obsahu zmluvy alebo vyhlásenie 

o vzatí na vedomie tejto zákonnej povinnosti. 

 

2.6 Navrhovatelia zmlúv zabezpečia právne posúdenie zmluvy právnickou kanceláriou KU. 
Takto posúdený návrh zmluvy (spolu s vyjadrením právnika) zašlú v elektronickej verzii v 

textovom formáte asistentke kvestora, ktorá pridelí zmluve registračné číslo v registri zmlúv 

KU a predloží návrhy zmlúv na parafovanie navrhovateľom.   

 
2.7 Parafované zmluvy predkladá asistentka kvestora na podpis do kancelárie rektora. 

 

2.8 Po podpise zmluvy rektorom KU a druhou stranou asistentka kvestora zabezpečí ich 

zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv v súlade so základnými technickými usmerneniami 
zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, ktoré sú upravené v metodike na 

vystavovanie zmlúv pre rezorty od 1.1.2011 vypracovanej Úradom vlády SR. Taktiež 

zabezpečí nesprístupnenie ustanovení zmlúv obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona 

o ochrane osobných údajov nesprístupňuje alebo sú predmetom bankového, daňového alebo 



obchodného tajomstva  (najmä začiernenie osobných údajov, vlastnoručného podpisu, 

bankového účtu  a podobne). 
 

 

 

III. 

Povinné zverejňovanie faktúr a objednávok 

 

3.1 KU je povinná zverejniť na svojom webovom sídle aj objednávky tovarov a služieb 

vyhotovené po 1. januári 2011 do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To 
neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou. 

 

3.2 KU je povinná zverejniť na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby doručené 

alebo zaplatené po 1. januári 2011 do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia na KU, 
najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia 

 

3.3 Zverejnenie podľa bodu 3.1 a 3.2 bude realizované osobitným postupom v rámci systému 

SOFIA. 
 

 

 

 

Ružomberok, 1. marec 2011    prof. Tadeusz Zasępa, PhD.  

 


