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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 a 6 
vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov 
a v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tento Dodatok č. 1 k vnútornému 
predpisu č. 17/2020 smernica rektora UK o verejnom obstarávaní (ďalej len „smernica rektora 
UK“): 

Čl. 1  

Smernica rektora UK sa mení nasledovne: 

1. V čl. 1 odsek 3 znie: 
„(3) Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác na UK uskutočňujú 
samostatné prevádzkové jednotky podľa čl. 9a. V prípadoch uvedených v čl. 9a ods. 7  
zabezpečuje verejné obstarávanie Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek 
Rektorátu UK (ďalej len „OCOZ RUK“).“.  

2. V čl. 1 sa vypúšťa odsek 4. 

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4. 
 
3. V čl. 3 ods. 1 znie: 

„(1) Ak súčasti UK nepostupujú podľa článku 9a a požadujú realizáciu verejného 
obstarávania na centrálnej úrovni UK, postupujú ako predkladateľ požiadavky na 
realizáciu verejného obstarávania (ďalej len „predkladateľ“).“.  

Zrušuje sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 1. 

4. V čl. 3 ods. 4 sa slová „dns.katalog@uniba.sk“ nahrádzajú slovami „uvedený na 
webovej stránke OCOZ RUK pre príslušný DNS“. 

5. V čl. 3 ods. 5 prvá veta znie: 

„(5) Predkladateľ je zodpovedný za správne a nediskriminačné definovanie opisu 
predmetu zákazky  a zároveň nesie zodpovednosť za technickú a funkčnú špecifikáciu 
predmetu zákazky v súlade s § 42 zákona.“. 

6. V čl. 4 sa vypúšťa odsek 8. 

7. V čl. 6 ods. 2 sa vypúšťajú písmená g), i) a k). Doterajšie písmená h), j) a l) až y) sa 
označujú ako písmená g), h) a i) až v). 

8. V čl. 6 sa vypúšťa odsek 6. 

9. V celom článku 8 sa vypúšťa slovo „nadlimitné“ vo všetkých tvaroch. 

10. V čl. 8 ods. 2 sa slová „https://uniba.sk/dnsnakup/“ nahrádzajú slovami „webovej 
stránke OCOZ RUK pre príslušný DNS“. 

11. V čl. 8 ods. 3 sa slová „dns.katalog@uniba.sk“ nahrádzajú slovami „uvedený na 
webovej stránke OCOZ RUK pre príslušný DNS“. 
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12. V čl. 9 odsek 1 znie: 

„(1) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou UK postupuje podľa §  117 zákona, pričom 
postupuje na základe informácií o predmete zákazky získaných prieskumom trhu 
vykonaným za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa čl. 4 ods. 1. To 
neplatí, ak ide o zákazku spadajúcu pod niektorú z výnimiek uvedených v § 1 zákona.“. 

Zrušuje sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 2. 

13. V čl. 9 sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 2 a 3. 

14. Za Časť II sa vkladá nová Časť IIa, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Časť IIa 
Čl. 9a 

Samostatné prevádzkové jednotky 

(1) V súlade s § 6 ods. 3 zákona na UK pôsobia samostatné prevádzkové jednotky (ďalej 
len „SPJ“), ktoré sú oprávnené uskutočňovať nezávislé verejné obstarávanie 
tovarov, služieb a stavebných prác. 

(2) V súlade s vnútornými predpismi UK1 sú SPJ fakulty a samostatne hospodáriace 
súčasti. Za fakultu koná dekan a za samostatne hospodáriacu súčasť riaditeľ.  

(3) SPJ samostatne hospodária a nakladajú s pridelenými finančnými prostriedkami.2  

(4) SPJ uskutočňuje v mene UK nezávislé verejné obstarávanie bez potreby osobitného 
plnomocenstva na realizáciu nezávislého verejného obstarávania a na podpis 
zmluvy, ktorá je výsledkom takéhoto verejného obstarávania. 

(5) SPJ je pri nezávislom verejnom obstarávaní povinná dodržiavať zákon, túto 
smernicu a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa obstarávania 
tovarov a služieb verejným obstarávateľom.  

(6) SPJ uskutočňuje nezávislé verejné obstarávanie pri obstarávaní tovarov, služieb 
a stavebných prác. 

(7) V prípade, ak SPJ nebude uskutočňovať nezávislé verejné obstarávanie 
tovarov, služieb alebo stavebných prác a požaduje realizáciu verejného 
obstarávania na centrálnej úrovni UK, je povinná nahlásiť zoznam tovarov, služieb 
a/alebo stavebných práce, ktoré neplánuje obstarávať ako SPJ najneskôr v termíne 
predloženia podkladov do plánu verejného obstarávania podľa čl. 2.  Ak vznikne 
požiadavka na realizáciu verejného obstarávania, ktoré  SPJ požaduje realizovať na 
centrálnej úrovni UK, počas roka, je SPJ povinná nahlásiť zoznam tovarov, služieb 
a/alebo stavebných prác OCOZ RUK s dostatočným časovým predstihom. Evidenciu 
verejných obstarávaní, ktoré sú realizované na centrálnej úrovni UK, vedie OCOZ 
RUK. 

(8) Za porušenia zákona alebo inej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov upravujúcich obstarávanie je v plnom rozsahu zodpovedná SPJ, 
ak vykonala nezávislé verejné obstarávanie. 



(9) SPJ ďalej znáša a uhradí všetky sankcie alebo iné formy peňažných záväzkov (ďalej 
len „sankcie“) za porušenie povinností uvedených v ods. 4 tohto článku. Sankcie 
uložené SPJ budú hradené z rozpočtu príslušnej SPJ. V prípade, ak by uvedenú 
sankciu nebolo možné uhradiť z rozpočtu SPJ, bude sa na uvedené prihliadať pri 
tvorbe metodiky rozpisu dotácií UK.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 1 znie:  
„Čl. 9 Štatútu UK, čl. 4 a 5 Organizačného poriadku UK.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu č. 2 znie:  
„§ 23 ods. 2 písm. h) zákona č. 131/2022 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

 
15. V čl. 10 odsek 1 znie: 

„(1) Ak SPJ nepostupujú podľa článku 9a, proces vyhotovenia referencie a jej zverejnenia 
v informačnom systéme Evidencia referencií zabezpečuje OCOZ RUK.“. 

16. V čl. 11 odsek 1 znie: 

„(1) V súlade s § 11 zákona nesmie byť zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, 
ktorú uzatvára UK alebo súčasť UK ako výsledok verejného obstarávania, uzatvorená 
s uchádzačom, ktorý si nesplnil povinnosti týkajúce sa zápisu do registra partnerov 
verejného sektora.2a.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu č. 2a znie: 
„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 
rámcovú dohodu s: 
a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 
b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu 

majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora, 

c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov 
verejného sektora je jedna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona, 

d) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, majú v 
registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, 
ktorým je osoba podľa písmena c).“. 

 
17. V čl. 11 odseky 4 a 5 znejú: 

„(4) Pri zadávaní zákazky spadajúcej pod niektorú z výnimiek uvedených v § 1 zákona 
postupuje UK tak, aby bol dodržaný princíp hospodárnosti a efektívnosti a aby náklady 
vynaložené na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. UK je 
povinná vypracovať záznam z uplatnenia výnimky. Odporúčaný vzor záznamu tvorí 
Prílohu č. 5 tejto smernice. V prípade, ak osobitný predpis alebo iný záväzný dokument 
vyžaduje, aby mal záznam ďalšie náležitosti, je potrebné ich do záznamu doplniť. 



 (5) OCOZ RUK zabezpečí zverejnenie súhrnnej správy o zmluvách, so zmluvnými cenami 
vyššími ako 10 000 Eur, ktoré spadajú pod niektorú z výnimiek uvedených v § 1 zákona; 
za týmto účelom sú súčasti UK povinné poskytnúť OCOZ RUK potrebnú súčinnosť 
(najmä na vyžiadanie OCOZ RUK zaslať v stanovenom termíne zoznam takýchto zmlúv 
s požadovanými údajmi).“. 

18. V prílohe č. 5 poznámka pod čiarou k odkazu č. 10 znie: 

„Vybrať jednu z výnimiek uvedených v § 1 zákona.“. 

 

Čl. 2 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 2. mája 2022. 

V Bratislave 28. apríla 2022 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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