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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 25. 06. 2013 
 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež ako „STU“) v súlade 
s článkom 13 bod 1 Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave číslo 10/2012-N zo dňa 31. 10. 2012 (ďalej tiež ako  
„organizačný poriadok Rektorátu STU“) po prerokovaní v Akademickom senáte STU 
vydáva nasledovný  
 

dodatok číslo 1  
k Organizačnému poriadku Rektorátu  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:  
 

Článok I.  
 

1. V článku 2 „Rektorát STU“ v bode 2 sa dopĺňa druhá veta tohto znenia: 
„Ak ďalej nie je ustanovené inak, Rektorát STU plní tiež činnosti na úseku 
hospodárenia, účtovníctva , personalistiky a ostanej súvisiacej administratívy 
pre centrálne financované súčasti STU určené v Organizačnom poriadku 
STU.“. 

 
2. V článku 3 „Organizačná štruktúra Rektorátu STU“ bod 2 znie: 

„2) Väzby medzi Rektorátom STU a ostatnými  súčasťami STU sú  graficky 
znázornené v prílohe číslo 1a  tohto organizačného poriadku Rektorátu STU. 
Organizačná štruktúra Rektorátu STU je graficky znázornená v prílohe číslo 1b 
tohto organizačného poriadku Rektorátu STU.  Číselník a názvy súčastí STU 
a číselník a názvy organizačných zložiek Rektorátu STU sú uvedené v prílohe 
číslo 2 tohto organizačného poriadku Rektorátu STU.  Prílohy číslo 1a, 1b a 2 
tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto organizačného poriadku Rektorátu STU.“.  
 

3. V článku 5 „Činnosti zabezpečované rektorom“ bod 4 znie: 
„4) V priamom riadení  rektora sú: 
      4.1 univerzitné pracovisko  Centrum výpočtovej techniky STU  
      4.2 univerzitné pracovisko  Ústav manažmentu STU 
      4.3 špecializované pracovisko Univerzitný vedecký park STU.“. 
 

4. V článku 6 “Prorektor pre vzdelávanie“ v bode 4 úvodná veta znie: 
„4) Prorektor pre vzdelávanie priamo riadi Útvar medzinárodných vzťahov ,  

ktorý najmä:“. 
 

5. V článku 7 „Prorektor pre vedu a výskum“ sa vypúšťajú body 1 a 2 
a doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 1 a 2. 
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6. V článku 7 „Prorektor pre vedu a výskum“ v bode 1 úvodná veta znie: 
„Prorektor pre vedu a výskum priamo riadi Útvar vedy a medzinárodnej 
vedeckotechnickej spolupráce, ktorý najmä:“ 
 

7. V článku 8 „Prorektor pre spoluprácu s praxou“ v bode 1 sa vypúšťa podbod 
1.3 a v druhej vete sa slová „až 1.3“ nahrádzajú slovami „až 1.2“. 

 
8. V článku 8 „Prorektor pre spoluprácu s praxou“ v bode 2 sa ruší čiarka za 

slovami „Technik STU“ a vypúšťajú sa slová „v organizačnom poriadku 
Multimediálneho centra STU“. 

 
9. V článku 8 „Prorektor pre spoluprácu s praxou“ v bode 3 za písm. c) sa 

dopĺňajú písm. d) a e) tohto znenia: 
„d)  organizačne zabezpečuje akcie univerzitného charakteru, akademické  

slávnosti a podujatia iniciované rektorom 
e) spravuje internetový portál univerzity www.stuba.sk v redakčnom 

systéme, vykonáva jeho administráciu a dohliada na aktuálnosť 
zverejnených informácií a informačnej štruktúry, pričom v rámci neho 
ďalej:  
1. spravuje užívateľov (redaktorov) portálu www.stuba.sk  
2. dohliada a koordinuje správu fakultných internetových portálov 
3. zabezpečuje úpravu a rozširovanie funkčnosti univerzitného a 

fakultných internetových portálov.“. 

10. V článku 10 „Kvestor“ v bode 5 „Právny a organizačný útvar“ za písm. f) sa 
dopĺňa písm. g) tohto znenia: 
„g) zabezpečuje alebo priamo vykonáva všetky úkony v mene STU vo vzťahu 

k živnostenskému registru.“. 

11. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 6.1 „Oddelenie rozpočtu a financovania“ 
písm. b) znie: 
„b) vykonáva odborné činnosti v oblasti rozpočtovania a financovania na 

Rektoráte STU a pre  centrálne financované súčasti  STU“.    
 

12. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 6.2 Oddelenie finančného účtovníctva“ 
písm. a) znie: 
„a)   zabezpečuje riadny chod a vedenie podvojného účtovníctva na Rektoráte 

STU a pre centrálne financované súčasti STU, komplexne zabezpečuje 
včasné zostavovanie účtovných závierok za STU, spracováva účtovné 
a finančné výkazy za STU.“. 

 
13. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 6.2 Oddelenie finančného účtovníctva“ 

písm. d) znie: 

http://www.stuba.sk/
http://www.stuba.sk/
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„d) zabezpečuje evidenciu a správu nehnuteľného majetku za STU,  evidenciu 
a správu hnuteľného majetku na Rektoráte STU a na centrálne 
financovaných súčastiach STU“. 

 
14. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 6.2 Oddelenie finančného účtovníctva“ sa 

vypúšťa písm. e) a doterajšie písm. f) a g) sa označujú ako písm. e) a f).  
 

15. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 6.2 Oddelenie finančného účtovníctva“ za 
písm. f) sa dopĺňa písm. g) tohto znenia: 
„g) vykonáva a zabezpečuje činnosti pokladne.“. 
 

16. V článku 10 „Kvestor“ v bode 7 „Útvar ľudských zdrojov“ v písm. a) a e) sa 
vypúšťa slovo „ako celok“ za slovom „STU“. 
 

17. V článku 10 „Kvestor“ podbod 8.2 vrátane nadpisu znie: 
„8.2 oddelenie technicko-prevádzkové 
a) vykonáva činnosti podateľne a registratúrneho strediska pre Rektorát 

STU,  
b) zabezpečuje nákup a distribúciu denníkov, periodík a požadovanej 

literatúry pre organizačné zložky Rektorátu STU 
c) zabezpečuje tovary a služby pre organizačné zložky Rektorátu STU 
d) vykonáva činnosti vrátnice a upratovacie služby.“. 

 
18. V článku 10 „Kvestor“ v podbode 8.3 „oddelenie údržby a MTZ“ písm. b) 

znie: 
„b) zabezpečuje  nákup tovarov do skladu Rektorátu STU ako aj do priamej 

spotreby, jeho distribúciu, vedie skladovú evidenciu a vykonáva 
inventúru skladových zásob“ 

 
19. V článku 10 „Kvestor“ podbod 8.4 referát BOZP a PO v písm. a) sa vypúšťa 

slovo „celú“. 
 
20. V článku 10 „Kvestor“ bod 9 Útvar energetiky a revíznych činností 

v písm. a), e) a f) sa vypúšťa slovo „celú“.  
 

21. V článku 10 „Kvestor“ bod 10 „Útvar verejného obstarávania“ v písm. a) 
a b) sa vypúšťa slovo „celú“. 
 

22. Nadpis článku 11 znie „Vedúci“. 
 

23. V článku 11 „Vedúci“ v bode 1 v úvodnej vete sa vypúšťa slovo 
„zamestnanec“ a v bode 2 sa vypúšťa slovo „zamestnanca“    
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24. V článku 12 „Prechodné ustanovenia“ v bode 4 sa vypúšťa slovo 
„zamestnanci“ a na konci sa dopĺňajú slová „a následne podľa potreby“. 

 
Článok II. 

 
1. Ustanovenia vnútorných predpisov STU a vnútorných organizačných alebo 

riadiacich noriem STU vydaných rektorom alebo kvestorom, ktoré sú 
v rozpore s týmto dodatkom číslo 1 k organizačnému poriadku Rektorátu 
STU, sa dňom účinnosti tohto dodatku číslo 1 k organizačnému poriadku 
Rektorátu STU rušia. 
   

2. Dňom účinnosti tohto dodatku číslo 1 k organizačnému poriadku Rektorátu 
STU všade tam, kde je vo vnútorných predpisoch STU, vo vnútorných 
organizačných a riadiacich normách STU vydaných rektorom alebo 
kvestorom uvedené: 
a) „útvar medzinárodnej mobility študentov“ rozumie sa tým „útvar 

medzinárodných vzťahov” 
b) „útvar vedy a medzinárodnej spolupráce“  rozumie sa tým „útvar vedy 

a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce”. 
 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 1 k organizačnému poriadku 
Rektorátu STU sú nasledovné prílohy číslo 1 až 3: 
a) príloha číslo 1, ktorou je Príloha číslo 1a organizačného poriadku 

Rektorátu STU s názvom „Väzby medzi Rektorátom STU a ostatnými  
súčasťami STU“ 

b) príloha číslo 2, ktorou je Príloha číslo 1b organizačného poriadku 
Rektorátu STU s názvom „Organizačná štruktúra Rektorátu STU“ 

c) príloha číslo 3, ktorou je Príloha číslo 2 organizačného poriadku 
Rektorátu STU s názvom „Číselník a názvy súčastí STU a číselník a názvy 
organizačných zložiek Rektorátu STU“. 

 
4. Tento dodatok číslo 1 k organizačnému poriadku Rektorátu STU bol 

prerokovaný Akademickým senátom STU dňa 24. júna 2013 a účinnosť 
nadobudne 1. júla 2013.    

  
 
 
 
 

                                                                v. r. 1 
 

                                                        
1
 Originál podpísaného Dodatku číslo 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU vrátane jeho príloh 

číslo 1 až 3 je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU. 
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             prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
                                                                          rektor 



Príloha 1  dodatku číslo 1 k OP R STU

Príloha 1a 

k Organizačnému poriadku rektorátu - väzby súčastí STU

REKTOR 

KVESTOR PROREKTOR 
PRE VEDU A 

VÝSKUM 

PROREKTOR 
PRE VZDELÁVANIE 

PROREKTOR 
PRE SPOLUPRÁCU S 

PRAXOU 

PROREKTOR 
PRE ROZVOJ 

ÚZ STU v 
Gabčíkove 

UP Archív STU UP Inštitút celoživotného 
vzdelávania STU 

UP Ústav 
manažmentu STU 

 

UP  Univerzitný vedecký 
park STU 

 

UP Know-how 
centrum STU 

UP Centrum výp. 
techniky STU 

ÚZ Centrum akad. 
športu STU 

UP Nakladateľstvo 
STU 

 

ÚZ VÚS Technik  ÚZ ŠDaJ STU UP Projektové 
stredisko STU 

Strojnícka fakulta 

 
Fakulta  elektrotechniky 

a informatiky 
Fakulta chemickej a 

potravinárskej 
technológie 

 

Fakulta architektúry 

 
Materiálovo 

technologická fakulta 

 

Fakulta informatiky a 
inf. technológii 

Stavebná fakulta 



Príloha 2  dodatku číslo 1 k OP R STU

Príloha 1b

k Organizačnému poriadku Rektorátu STU

Útvar - kancelária 
rektora 

REKTOR 

KVESTOR PROREKTOR 
PRE VEDU A 

VÝSKUM 

PROREKTOR 
PRE VZDELÁVANIE 

PROREKTOR 
PRE SPOLUPRÁCU S 

PRAXOU 

PROREKTOR 
PRE ROZVOJ 

Útvar - Kancelária kvestora 
 

Ekonomický útvar  Prevádzkový útvar  

Útvar hlavného 
kontrolóra 

Útvar vzdelávania a 
starostlivosti o 

študentov  

Útvar vedy a 
medzinárodnej 

vedeckotechnickejs
polupráce 

Útvar práce s 
verejnosťou 

Útvar technicko-
investičných 

činností 

Útvar ver. 
obstarávania  

 

Právny a organ. 
útvar 

Referát obrany, 
ochrany a utaj. 

skutočností  

Útvar medzinárodných 
vzťahov 

Odd. rozp. a 
financovania 

Odd. fin. 
účtovníctva 

 
 
 
 

Odd. 
údržby a 

MTZ 

 

Odd. 
dopravy 

Referát 
BP a PO 

 

Útvar ľudských 
zdrojov 

 

Útvar energ. a 
rev. činností 

 

Odd. tech.-
prev. 



Príloha číslo 3

                                                                                                           dodatku číslo 1 k OP R STU

ČÍSELNÍK 

súčastí/ organizačných zložiek Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Kód súčasti/org.zl. Podriad.org.zložka Názov súčasti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)

Názov organizačnej zložky Rektorátu STU

PRVÁ ČASŤ FAKULTY STU

01* Stavebná fakulta STU

02* Strojnícka fakulta STU

03* Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

04* Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU

05* Fakulta architektúry STU

06* Materiálovotechnologická fakulta STU

07* Fakulta informatiky a informačných technológií STU

DRUHÁ ČASŤ UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ

901* Rektorát STU

901010 Vedenie STU

------ 901101 Útvar - kancelária rektora

------ 901102 Útvar hlavného kontrolóra

------ 901103 Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností

------ 901111 Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov

------ 901112 Útvar medzinárodných vzťahov

------ 901121 Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce 

------ 901131 Útvar práce s verejnosťou

------ 901141 Útvar technicko - investičných činností

------ 901501 Útvar - Kancelária kvestora

901510 Ekonomický útvar



------ 901511 Oddelenie rozpočtu a financovania

------ 901512 Oddelenie finančného účtovníctva

901520 Právny a organizačný útvar

901530 Útvar ľudských zdrojov

901540 Útvar verejného obstarávania

901550 Útvar energetiky a revíznych činností

901560 Prevádzkový útvar

------ 901561 Oddelenie údržby a MTZ

------ 901562 Oddelenie dopravy

------ 901563 Oddelenie technicko-prevádzkové

------ 901564 Referát BOZP a PO

902* Ostatné univerzitné pracoviská

902010 Archív STU

902020 Ústav manažmentu STU

------ 902021 ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva

------ 902022 ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu

------ 902023 ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania

------ 902024 ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií

902040 Inštitút celoživotného vzdelávania STU

------ 902041 Útvar riaditeľa

------ 902043 Oddelenie ďalšieho vzdelávania 

------ 902044 Oddelenie jazykovej prípravy - Francúzske centrum

------ 902045 Univerzita tretieho veku

------ 902046 Oddelenie jazykovej prípravy - Jazyková škola

------ 902048 Oddelenie technickej pedagogiky

902060 Nakladateľstvo STU

902080 Centrum výpočtovej techniky STU

------ 902081 VS Nám. slobody

------ 902082 VS Vazovova - Mýtna

------ 902085 Centrum nákupu

------ 902086 Úsek informačných systémov

902090 Know-how centrum STU



------ 902091 Univerzitný technologický inkubátor

------ 902092 Kancelária spolupráce s praxou

902500  Projektové stredisko STU

------ 902501 Útvar administrácie projektov

------ 902502 Útvar podporných činností

902600 Univerzitný vedecký park STU Bratislava 

902610 Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina

902620 Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM

902630 UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)

902650 Útvar centier excelentnosti 

902651 Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb

902652 Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky

902653 Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie

902654 Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany

902655 Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov

902656 Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov

902657 Výskumné centrum excelentnosti pre piemyselnú biotechnológiu

902660 Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe - CESPETIT

902670 Partnerské CE

TRETIA ČASŤ ÚČELOVÉ ZARIADENIA STU

940000 Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU

960000 Centrum akademického športu STU

97* Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU

98* Účelové zariadenie STU v Gabčíkove

Hviezdička "*" v kóde znamená, že za základným číselným kódom môže byť ďalšie vnútorné členenie súčasti STU. 
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