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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, vydávam 
tento príkaz na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv: 
 
(1) Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) 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 UK alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie 
(ďalej len „ povinne zverejňovaná zmluva“). 

(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 novácii, dohoda o odpustení 
dlhu, 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. 

(3) Povinne zverejňovaná zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po zverejnení. 

(4) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo.  

(5) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie 
Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe.  

(6) Povinne zverejňované zmluvy podľa bodu 1, ktoré sú vecne pripravované a vyhotovené 
na fakultách a samostatne hospodáriacich súčastiach UK (ďalej aj „SHS“) zašlú tieto do 
centrálneho registra zmlúv v elektronickej verzii (scan a pdf formát) bezodkladne po ich 
uzatvorení.   

  Zodpovední: dekani fakúlt a riaditelia SHS 
 Termín:  priebežne 
 
(7) Dekani fakúlt a riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí určia zamestnanca na 

fakulte/súčasti povereného zverejňovaním zmlúv. 

  Zodpovední: dekani fakúlt a riaditelia SHS 
 Termín:         ihneď 
 
(8) Povinne zverejňované zmluvy podľa bodu 1, ktoré sú vecne pripravované a vyhotovené 

na Rektoráte UK alebo centrálne financovaných súčastiach UK (ďalej len „CFS“) zasiela 
do centrálneho registra zmlúv v elektronickej verzii (scan a pdf formát) bezodkladne po 
ich uzatvorení oddelenie verejného obstarávania UK (ďalej len „OVO UK“) 
alebo oddelenie investícií a obslužných činností Rektorátu UK (ďalej aj „OIOČ RUK“). 

Zodpovední: OVO UK a OIOČ RUK 
Termín:   priebežne 

 
(9) OVO UK zasiela do centrálneho registra všetky zmluvy vyhotovené na tomto oddelení a 

zmluvy z projektov kancelárie európskych projektov. 
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(10) Zmluvy vyhotovené na oddeleniach, pracoviskách alebo referátoch Rektorátu UK a CFS, 
s výnimkou zmlúv podľa bodu 9, zašlú oddelenia/referáty/pracoviská Rektorátu UK alebo 
CFS, na ktorých sa zmluvy vecne pripravovali, bezprostredne po ich uzatvorení 
v elektronickej verzii (scan a pdf formát) oddeleniu investičných a obslužných činností 
Rektorátu UK. (Napríklad zmluvy o komisionálnom predaji posiela na OIOČ RUK 
Vydavateľstvo UK, nájomné zmluvy posiela referát podnikateľskej činnosti alebo referát 
správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves, dohody o splátkach oddelenie riadenia financií 
a podobne). 

Zodpovední: vedúci, resp. riaditelia CFS 
 vedúci organizačných útvarov Rektorátu UK 

Termín:  priebežne 
 

(11) Fakulty, SHS, CFS a vecne príslušné oddelenia/referáty/pracoviská Rektorátu UK podľa 
bodu 9 a 10 zabezpečia nesprístupnenie ustanovení zmlúv obsahujúcich informáciu, ktorá 
sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje (najmä začiernenie osobných 
údajov, vlastnoručného podpisu a podobne). 

(12) Fakulty, SHS, CFS a vecne príslušné oddelenia/pracoviská/referáty Rektorátu UK podľa 
bodu 9 a 10 zabezpečia pri vyhotovovaní zmlúv 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. 

(13) Do zmlúv odporúčam zapracovať aj súhlas druhej zmluvnej strany s kompletným 
zverejnením obsahu zmluvy alebo vyhlásenie o vzatí na vedomie tejto zákonnej 
povinnosti. 

(14) Základné technické usmernenie zverejňovania zmlúv v Centrálnom registri zmlúv je 
upravené v metodike na vystavovanie zmlúv pre rezorty od 1. 1. 2011 vypracovanej 
úradom vlády, ktoré zašle kancelária kvestorky na fakulty, SHS, CFS a organizačné 
útvary Rektorátu UK. 

 Zodpovedná:  kvestorka UK 
 Termín:    ihneď 

 
(15) Centrum informačných technológií UK zabezpečí školenie zamestnancov Rektorátu UK, 

fakúlt a samostatne hospodáriacich súčastí poverených úpravou zmlúv na zasielanie do 
registra. 

 Zodpovedný:  riaditeľ CIT UK 
 Termín: do 18. 2. 2011 

 
(16) UK je povinná zverejniť na svojom webovom sídle 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.  

(17) UK 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 
UK, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. 
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(18) Zverejnenie podľa bodu 16 a 17 bude realizované osobitným postupom v rámci systému 
SOFIA. 

 
 
 
V Bratislave dňa 3. 2. 2011       
 
 
        prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
                 rektor UK 
 
 


