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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 
 

 
V Bratislave dňa 09. 11. 2015  

 
V nadväznosti na vykonané zmeny výkonu činností niektorých súčastí STU a v záujme 
určenia podrobností o právomociach dekanov STU v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
 

 
Organizačný poriadok  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 
 
schválený Akademickým senátom STU dňa 24. 11. 2008 v znení jeho dodatku číslo 1, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom STU dňa 2. 3. 2009, dodatku číslo 2, ktorý 
bol schválený Akademickým senátom STU dňa 29. 10. 2012  a dodatku číslo 3, ktorý 
bol schválený Akademickým senátom STU dňa 24. 6. 2013 (ďalej len „organizačný 
poriadok STU“)   
 

sa mení a dopĺňa 
 
nasledovne: 
 

Článok I.  
 
1. V článku 1 prvá veta po dvojbodku znie: 

„Organizačný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„organizačný poriadok  STU“) v nadväznosti na Štatút Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „štatút STU“) a zákon č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon“) podrobnejšie upravuje:“. 
 

2. V článku 1 písm. d) znie: 
„d) práva a povinnosti vedúcich a zamestnancov STU,“. 
 

3. Nadpis článku 2 znie: 
„Organizačná štruktúra STU“. 
 

4. V článku 2 bod 1 písm. b) znie: 
„b) univerzitné pracoviská (iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, 

hospodársko-správne a informačné pracoviská),“. 
 

5. V článku 2 bod 2 sa dopĺňa nasledovne: 
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„Názvy fakúlt STU v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku sú uvedené 
v prílohe číslo 2 tohto organizačného poriadku STU.“. 

 
6. V článku 2 bod 3 písm. d) znie: 

„d) Vydavateľstvo  STU,“. 
 

7. V článku 2  bod 3 písm. h) slová v zátvorke znejú: 
„(PS STU)“. 
 

8. V článku 2 bod 5 znie: 
„5)  Niektoré súčasti STU sú samostatne hospodáriace súčasti a niektoré súčasti 

STU sú centrálne financované  súčasti.“.  
 
9. Za článok 2 sa vkladajú články 2a a 2b, ktoré vrátane nadpisov znejú: 
 

 
„Článok 2a 

Riadenie  súčastí STU   
 

1) Podrobnosti o riadení a pôsobnosti fakúlt, univerzitných pracovísk a  účelových 
zariadení STU vyplývajú z tohto organizačného poriadku STU a z 
organizačných poriadkov jednotlivých fakúlt, univerzitných pracovísk a 
účelových zariadení.  

2) Predstaviteľom fakulty je dekan. Dekan riadi a zastupuje fakultu a koná v jej 
veciach. Vo veciach podľa článku 2b tohto organizačného poriadku STU dekan 
koná v mene STU.  

3) Dekan zodpovedá za svoju činnosť akademickému senátu ním riadenej fakulty. 
4) Dekan zodpovedá rektorovi za svoju činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene 

STU (článok 2b tohto organizačného poriadku STU), za hospodárenie fakulty 
a za svoju ďalšiu činnosť v rozsahu určenom týmto organizačným poriadkom 
STU,  inými internými predpismi STU vydanými rektorom1  alebo v rozsahu 
poverenia rektora2.     

5) Univerzitné pracoviská a účelové zariadenia riadia príslušní riaditelia alebo 
príslušní vedúci. Riaditelia a vedúci univerzitných pracovísk a účelových 
zariadení zodpovedajú za svoju činnosť v plnom rozsahu rektorovi. 

6) Riaditelia a vedúci samostatne hospodáriacich univerzitných pracovísk 
a účelových zariadení STU konajú v mene STU v oblasti nakladania s finančnými 
prostriedkami pridelenými im podľa schváleného rozpočtu STU; pritom sú 

                                                        
1 Podpisový poriadok STU.  
2 Článok 2 bod 5 Smernice rektora číslo 1/2013-SR “Podpisový poriadok STU“.   
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povinní dodržiavať osobitné interné predpisy STU vydané v tejto oblasti 3 .  

 
Čl. 2b 

Pravidlá výkonu pôsobnosti fakúlt 
 

V zmysle § 28 ods. 1 zákona sa určujú nasledovné pravidlá výkonu pôsobnosti 
fakúlt vo veciach, v ktorých konajú v mene STU a v ďalších činnostiach, za ktoré 
zodpovedajú rektorovi; v  ďalšom sa na uvedený účel používa spoločný pojem 
„oblasť“:   

 
1) Oblasť pracovnoprávnych vzťahov 

 
a) V súlade s § 23 ods. 1 písm. d) zákona a § 7 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. Z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov sú fakulty v postavení 
zamestnávateľa. 

b) Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch 
u zamestnancov STU zaradených na ním riadenej fakulte, a to v rozsahu 
mzdových prostriedkov pridelených fakulte na základe schváleného 
rozpočtu STU. 

c) V prípade, ak ide o práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, ktoré sa 
týkajú dekana, v oblasti pracovnoprávnych vzťahov koná rektor. 

d) Dekan zodpovedá za plnenie záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov 
zamestnancov zaradených na ním riadenej fakulte. 

e) Dekan zodpovedá za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na ním riadenej fakulte.  
 

2) Oblasť podnikateľskej činnosti 
 
a) Hlavné zásady výkonu podnikateľskej činnosti na fakultách, predmet 

podnikateľskej činnosti, podmienky výkonu podnikateľskej činnosti a ostatné 
podrobnosti týkajúce sa podnikania na fakultách sú upravené v osobitnom 
vnútornom predpise STU.4 

b) Dekan uzatvára zmluvy a iné dohody v rámci podnikateľskej činnosti do 
celkového objemu finančných prostriedkov určených v osobitnom internom 
predpise STU vydanom rektorom5, prípadne v inom písomnom poverení 
rektora. 

 
3) Oblasť spolupráce s inými subjektmi 

 
V prípade, ak sa uzatvára dohoda, memorandum, resp. podobný právny vzťah 

                                                        
3 Smernica rektora číslo 6/2013 – SR “Zásady hospodárenia Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave”. 
4 Vnútorný predpisu STU číslo 9/2013 “Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave: 
5 Riadok 42 v prílohe číslo 2 Podpisového poriadku STU. 
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s iným subjektom, a tento sa dotýka aj inej alebo iných súčastí STU, takýto 
právny úkon vykonáva rektor. 

 
4) Oblasť hospodárenia a nakladania s majetkom 

 
a) Za hospodárenie fakulty, vrátane účelného a efektívneho využívania dotácií 

zo štátneho rozpočtu pridelených fakulte na základe schváleného rozpočtu 
STU a za hospodárenie s účelovo určenými prostriedkami Európskej únie, 
zodpovedá rektorovi príslušný dekan. 

b) Za nakladanie s majetkom STU v užívaní fakulty zodpovedá príslušný 
dekan, a to vrátane zodpovednosti za dodržiavanie právnych predpisov 
z oblasti ochrany životného prostredia. 

c) Ostatné pravidlá hospodárenia STU (vrátane fakúlt) sú uvedené v článkoch 
27 až 28 štatútu STU.  

 
10. V článku 3 v prvej odrážke sa vypúšťajú slová „o vysokých školách č. 131/2002 Z. 

z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)“. 
 
11. V článku 4 písm. a) prvá veta za slová „Rektorát STU“ sa dopĺňajú slová (ďalej „R 

STU“)6“.  
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:  
„6 Organizačný poriadok Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
číslo 10/2012-N v platnom znení.“. 
 

12. V článku 4 písm. b) prvá veta za slová „techniky STU“ sa dopĺňajú slová (ďalej 
„CVT STU“)7“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:  
„7 Organizačný poriadok Centra výpočtovej technicky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (účinnosť: 1. 4. 1996).“. 
 

13. V článku 4 písm. b) druhá veta za slovo „CVT“ sa dopĺňa slovo „STU“.  
 
14. V článku 4 písm. b) sa ôsma a deviata veta nahrádzajú vetami: 

„Realizuje opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a ochrany prístupu k informačných 
systémom a zdrojom  výpočtového systému STU a siete STUNET. CVT STU riadi  
riaditeľ. Činnosť CVT STU metodicky usmerňuje Rada pre informačné 
a komunikačné technológie.“. 
 

15. V článku 4 písm. c) znie: 
„c) Archív STU je univerzitným pracoviskom, ktoré uchováva, odbornými metódami   

sprístupňuje a ochraňuje písomné, fotografické a audiovizuálne archívne 
dokumenty z činnosti STU od jej vzniku v roku 1937. Metodicky usmerňuje 
a kontroluje činnosť registratúrnych stredísk jednotlivých súčastí STU v zmysle 
Registratúrneho poriadku STU a vykonáva odborný dozor nad vyraďovaním 
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registratúrnych záznamov a preberaním archívnych dokumentov. Na základe 
žiadosti vydáva potvrdenia, výpisy a odpisy z archívnych dokumentov za úhradu 
podľa Cenníka úhrad nákladov Archívu STU. Pri predkladaní archívnych 
dokumentov na štúdium bádateľom z STU a iných inštitúcií sa riadi Bádateľským 
poriadkom Archívu STU. Zameriava sa na vedecké spracovanie a propagáciu 
uschovaných historických dokumentov. Archív STU riadi vedúci.“. 

 
16. V článku 4 písm. d) znie: 

„d) Vydavateľstvo STU8 je univerzitným pracoviskom, ktoré zabezpečuje 
vydávanie a distribúciu študijnej literatúry, odbornej literatúry a časopisov. 
Vydáva a distribuuje aj literatúru z vedeckovýskumnej oblasti, propagačné 
materiály a celoškolské periodiká.  Vydavateľstvo STU riadi riaditeľ.“. 

 
   Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:  

„8Organizačný poriadok Vydavateľstva Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave číslo 1/2015-OP.“. 

 
17. V článku 4 písm. e) prvá veta za slovo „STU“ sa vkladajú slová „(ďalej ICV STU)“. 

 
18. V článku 4 písm. e) druhá veta slovo „celoživotného“ sa nahrádza slovom 

„ďalšieho“. 
 
19. V článku 4  písm. e) posledná veta znie: 

„ICV STU riadi riaditeľ.“. 
 
20. V článku 4 písm. f) prvá veta za slová „manažmentu STU“ sa dopĺňajú slová 

„ďalej „ÚM STU“) a slovo „ústavu“ sa nahrádza skratkou „ÚM STU“. 
 
21. V článku 4 písm. f) posledná veta znie: 

„ÚM  STU riadi riaditeľ.“. 
 
22. V článku 4 písm. g) znie: 

„g) Know-how centrum STU (ďalej „KHC STU“)9 je špecializované univerzitné  
pracovisko. Jeho organizačnými zložkami sú Univerzitný technologický 
inkubátor (UTI) a Kancelária spolupráce s praxou (KSP), na čele s vedúcimi 
organizačných zložiek. UTI zabezpečuje podporu zakladania a fungovania 
technicky orientovaných start-up spoločností, vzdelávanie študentov a 
odborných pracovníkov v oblasti podnikateľských zručností, manažmentu 
a marketingu. Zabezpečuje tiež propagáciu výsledkov vedy a výskumu v 
start-up spoločnostiach a mladým začínajúcim podnikateľom poskytuje 
odborné poradenské služby, kontakty a networking. KSP zabezpečuje na 
celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis ostatným 
pracoviskám STU v oblasti transferu predmetov priemyselného vlastníctva, 
vrátane ich ochrany podávaním prihlášok na Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, vyhľadávaním partnerov z priemyslu a propagáciou 
výsledkov výskumu a vývoja.  
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   Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:  

„9 Organizačný poriadok Know-how centra Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave číslo 8/2012-N v platnom znení.“.  

 
23. V článku 4 písm. h) prvá veta za slová stredisko STU“ sa vkladajú slová „(ďalej PS 

STU)10“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:  
„10 Organizačný poriadok Projektového strediska Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave číslo 9/2012-N. “.  
 

24. V článku 4 písm. h) sa za prvú vetu vkladá veta: 
„Projektové stredisko STU sa podieľa na príprave celouniverzitných 
projektov11.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:  
„11 Článok 2 bod 1 Smernice rektora číslo 5/2014-SR “Pravidlá implementácie a 
administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave”. 

 
25. V článku 4 písm. i) prvá veta znie: 

„Univerzitný vedecký park STU (ďalej „UVP STU“)12 je špecializované  pracovisko, 
ktoré  zriadil rektor rozhodnutím č. j.: sekr./148/6875/2013 zo dňa 25. 06. 2013  
na základe schváleného projektu financovaného zo Štrukturálnych fondov 
Európskej únie.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:  
„12 Organizačný poriadok Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave číslo 1/2013-OP v platnom znení.“.  
 

26. V článku 4 písm. i) druhá veta sa slová „Bude tvoriť“ nahrádzajú  slovom „Tvorí“. 
 
27. V článku 4 písm. i) tretia veta sa slovné spojenie „Univerzitného vedeckého 

parku“ nahrádza slovom „UVP“. 
 
28. V článku 4 písm. i) štvrtá veta sa slová „Univerzitný vedecký park“ nahrádzajú 

slovom „UVP“. 
 

29. V článku 4 písm. i) šiesta veta sa slová „Univerzitného vedeckého parku“ 
nahrádzajú slovom  „UVP“. 

 
30. V článku 5 písm. a) znie: 

„a) Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU (ďalej „ÚZ ŠDaJ STU“)13 
poskytuje ubytovanie a stravovanie študentom a zamestnancom STU, výnimočne 
aj iným osobám. Spoluvytvára podmienky na samostatné štúdium, záujmovú 
činnosť a odpočinok študentov. Rozdelenie ubytovacích kapacít v jednotlivých 
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študentských domovoch medzi súčasti  STU na daný akademický rok určuje na 
tento účel vytvorená Ubytovacia komisia vedená prorektorom pre vzdelávanie 
a medzinárodné vzťahy.  ÚZ ŠDaJ STU poskytuje stravovanie v jedálňach Stravovacieho 
centra. Súčasťou Stravovacieho centra nie sú prenajaté jedálne pri fakultách STU.  ÚZ ŠDaJ 
STU riadi riaditeľ.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:  
„13 Organizačný poriadok Účelového zariadenia Študentské domovy a jedálne 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 1/2014-OP.“. 

 
31. V článku 5 písm. b) posledná veta znie: 

„ÚZ STU v Gabčíkove riadi riaditeľ.“. 
 
32. V článku 5 písm. b) prvá veta za slovo „Gabčíkove“ sa dopĺňajú slová „(ďalej „ÚZ 

STU v Gabčíkove)“.  
 

33. V článku 5 písm. b)  v poslednej vete sa slová „Účelové zariadenie“ nahrádzajú 
slovom „ÚZ“.  

 

34. V článku 5 písm. d) prvá veta za slová „športu STU“ sa dopĺňajú slová „(ďalej 
„CAŠ STU)14“. 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie: 
„14 Organizačný poriadok Centra akademického športu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave číslo16/2008-N v platnom znení.“. 
 

35. V článku 5 písm. d) posledná veta znie: 
„CAŠ  STU riadi riaditeľ.“. 

 
36. V článku 6 bod 2 sa dopĺňa nasledovne: 

„Rektor je oprávnený práva a povinnosti, za ktoré zodpovedá v zmysle zákona 
a štatútu STU, delegovať na dekanov/riaditeľov/vedúcich zamestnancov 
jednotlivých súčasti STU. Rozsah, podmienky a ostatné pravidlá výkonu 
delegovaných kompetencií rektora sú upravené v osobitných interných 
predpisoch STU15, v tomto organizačnom poriadku STU alebo v písomnom 
poverení rektora.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie: 
„15 Napr. Smernica rektora číslo1/2013 – SR “Podpisový poriadok Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave” (ďalej len „Podpisový poriadok STU“).“. 

 
37. V článku 6 bod 3 za slová „kvestora a“ sa dopĺňajú slová „riaditeľov alebo“. 

  
38. V článku 11 bod 2 znie: 

„2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku STU je príloha číslo 1 
„Číselník a názvy fakúlt STU a organizačných zložiek súčastí STU, ktoré nie sú 



 

 9 

 

fakultami“ (ďalej len „číselník“). Rektor je oprávnený zmeniť alebo doplniť 
číselník a takto vykonaná zmena alebo doplnenie platí na dobu prechodnú, 
do vydania najbližšej zmeny tohto organizačného poriadku STU alebo vydania 
nového organizačného poriadku STU.“. 
 

39. Nadpis prílohy číslo 1 znie: 
„Číselník a názvy fakúlt STU a organizačných zložiek súčastí STU, ktoré nie sú 
fakultami“. 

 
40. V prílohe číslo 1 v druhej časti sa vypúšťa: 

„901103 Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností“. 
 
41. V prílohe číslo 1 v druhej časti je názov organizačnej zložky s kódom 901560: 

„Útvar prevádzky a krízového riadenia“. 
 

42. V prílohe číslo 1 v druhej časti je názov organizačnej zložky s kódom 901564: 
„Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU“. 
 

43. V prílohe číslo 1 v druhej časti je názov súčasti s kódom 902060: 
„Vydavateľstvo STU“. 
 

44. V prílohe číslo 1 v druhej časti sa vypúšťa: 
„902064 Oddelenie polygrafickej výroby“. 

 
45. V prílohe číslo 1 v druhej časti za „902063 Ekonomické oddelenie“ sa dopĺňa: 

„902065 Graficko-technické oddelenie“. 
 
46. V prílohe číslo 1 v druhej časti za „902670 Partnerské CE“ sa dopĺňa: 

„902680 SlovakION“. 
  
47. Dopĺňa sa Príloha číslo 2 k Organizačnému poriadku STU „Názvy fakúlt 

v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku“, ktorej znenie tvorí prílohu číslo 1 
tohto dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku STU. 

 
 

Článok II. 
 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku 
STU sa rušia ustanovenia interných predpisov STU, ktoré sú v priamom rozpore 
s týmto dodatkom číslo 4 k Organizačnému poriadku STU. 
 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku STU 
je príloha číslo 1, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 2 k Organizačnému 
poriadku STU (Názvy fakúlt STU v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku). 
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3. Tento dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku STU bol schválený 
Akademickým senátom STU dňa 26. októbra 2015. 

 
4. Tento dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku STU nadobúda účinnosť dňom 

1. január 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.           prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.6 
predseda           rektor 

Akademického senátu STU 

                                                        
6 Originál podpísaného Vnútorného predpisu č. 2/2015 „Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 



  Príloha číslo 1 k Dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku  STU 

  

 

 
Príloha číslo 2 k Organizačnému poriadku  STU 

 
Názvy fakúlt STU 

v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku 
 

A. Názvy fakúlt STU v slovenskom jazyku 
 

1. Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
2. Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
3. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
4. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 
5. Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
6. Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

so sídlom v Trnave  
7. Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave  
 
 

B. Názvy fakúlt STU v anglickom jazyku 
 

1. Stavebná fakulta Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 

Faculty of Civil Engineering 
Slovak University of Technology in Bratislava 

2. Strojnícka fakulta Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave 

Faculty of Mechanical Engineering 
Slovak University of Technology in Bratislava 

3. Fakulta elektrotechniky a informatiky 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 

Faculty of Electrical Engineering 
and Information Technology  
Slovak University of Technology in Bratislava 

4. Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave 

Faculty of Chemical and Food Technology 
Slovak University of Technology in Bratislava 

5. Fakulta architektúry  
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 

Faculty of Architecture  
Slovak University of Technology in Bratislava 

6. Materiálovotechnologická fakulta 
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave so sídlom v Trnave 

Faculty of Materials Science and Technology 
in Trnava 
Slovak University of Technology in Bratislava 

7. Fakulta informatiky  
a informačných technológií  
Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave 

Faculty of Informatics and Information 
Technologies  
Slovak University of Technology in Bratislava 

 


