
D O D A T O K  č.  1 
 

k Smernici rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2007 zo dňa 26. júna  2007 
o zásadách schvaľovania zmlúv na Trnavskej univerzite v Trnave  

(ďalej len ,,Smernica rektora TU č. 9/2007“). 

 

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým 
sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011 sa Smernica 
rektora TU č. 9/2007 mení a dopĺňa takto: 

 

Doterajší text čl. 9 Smernice rektora TU č. 9/2007 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa 
odsekom 2 a odsekom 3, ktoré znejú:  

(2) Pre TU, jej súčasti a pracoviská sú záväzné príslušné ustanovenia zákona č. 546/2010 Z. z. 
z 9. decembra 2010, ktoré sa vzťahujú na povinne zverejňované zmluvy a ich dodatky 
uzavreté po 1.januári 2011.  

(3) Po podpísaní zmluvy zmluvnými stranami navrhovateľ zmluvy a právne oddelenie TU 
zabezpečia splnenie nasledovných povinností: 

a) Navrhovateľ bezodkladne zabezpečí naskenovanie zmluvy do formátu PDF vo dvoch 
vyhotoveniach v súlade s Prílohou č. 2 tohto dodatku (Metodika na zverejňovanie 
zmlúv pre rezorty od 1. 1. 2011) a v lehote do 3 pracovných dní od jej podpísania 
zmluvnými stranami doručí jeden originálny výtlačok zmluvy v písomnej forme a jej 
naskenovanú formu v elektronickej forme vo formáte PDF právnemu oddeleniu TU. 
Navrhovateľ súčasne zabezpečí prekrytím tie ustanovenia zmluvy, ktoré sa 
nezverejňujú (ochrana utajovaných skutočností, bankové, daňové tajomstvo, ochrana 
osobnosti, osobných údajov a iné). 

b) Právne oddelenie TU zaregistruje výtlačok zmluvy v písomnej forme do centrálneho 
registra zmlúv TU a súčasne zmluvu v elektronickej forme do centrálneho 
elektronického registra zmlúv TU. 

c) Právne oddelenie TU bez zbytočného odkladu zabezpečí a zrealizuje zverejnenie 
zmluvy s univerzitným registračným číslom v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky najneskôr v  lehote do 3 pracovných dní odo dňa 
doručenia zmluvy od navrhovateľa. 

d) Právne oddelenie TU pri zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky vyžiada písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy 
od tohto registra a toto priloží k originálu zmluvy v centrálnom registri zmlúv TU. 
Súčasne priradí potvrdenie o zverejnení zmluvy v elektronickej forme k príslušnej 
zmluve v centrálnom elektronickom registri zmlúv TU a pošle navrhovateľovi zmluvy. 

Čl. 11 Smernice rektora TU č. 9/2007 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
 
(4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 sú: 
 

a) Príloha č.1 - Úplné znenie zákona č. 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; 



b) Príloha č.2 - Metodika na zverejňovanie zmlúv pre rezorty od 1. 1. 2011 
 
 
Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania rektorom univerzity a účinnosť 
dňom jeho zverejnenia na úradnej výveske univerzity. 
 
 
 
 

          doc. ThDr. Andrej Filipek SJ, PhD. 
                                                                                     poverený výkonom funkcie rektora 

         Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave 
 
 
V Trnave 1. marca 2011 
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40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Metodika na zverejňovanie zmlúv pre rezorty od 1. 1. 2011 


