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Dodatok č. 3  
 
k Organizačnému poriadku   
Rektorátu Slovenskej technickej univerzity  
v Bratislave číslo 10/2012-N zo dňa 31. 10. 2012    
v znení dodatkov číslo 1 a 2 
 
Dátum: 29. 04. 2015  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 
 

V Bratislave dňa 29. 04. 2015  
 
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 v znení dodatku číslo 1 zo 
dňa 25. 06. 2013 a dodatku číslo 2 zo dňa 25. 02. 2014 (ďalej tiež „Organizačný 
poriadok Rektorátu STU“) po prerokovaní v Akademickom senáte STU dňa 27. apríla 
2015  vydáva nasledovný  
 

dodatok číslo 3  
k Organizačnému poriadku Rektorátu  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:  
 

Článok I.  
 
Organizačný poriadok Rektorátu STU sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V článku 3 bod 3 písm. b) znie: 

„b) prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy“. 
 

2. V článku 3 bod 3 písm. e) znie: 
„e) prorektor pre strategické projekty a rozvoj“. 

 
3. V článku 5 bod 4 sa vypúšťa podbod 4.3 a na konci vety v podbode 4.2 sa dopĺňa 

bodka. 
 

4. V článku 5 sa vypúšťa bod 7 a doterajší bod 8 sa označuje ako bod 7.  
 

5. Nadpis článku 6 znie: 
„Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy“. 

 
6. V celom článku 6 za slová „pre vzdelávanie“ sa dopĺňajú slová „a medzinárodné 

vzťahy“. 
 

7. V článku 6 bod 1 znie: 
„1) Rektor poveril prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy priamym 

riadením účelového zariadenia Centrum akademického športu STU. Za 
odborný výkon činností Centra akademického športu STU (ďalej tiež „CAŠ 
STU“) zodpovedá riaditeľ  CAŠ STU. Podrobnosti o poslaní a činnostiach 
Centra akademického športu STU sú upravené v Organizačnom poriadku 
STU, v Organizačnom poriadku CAŠ STU a v ostatných vnútorných 
organizačných a riadiacich normách STU.“. 
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8. V článku 6 sa vypúšťa bod 2 a doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4. 

 
9. V článku 8 body 1 a 2 znejú: 

„1)  Rektor poveril prorektora pre spoluprácu s praxou priamym riadením : 
1.1 špecializovaného pracoviska Know-how centrum STU 
1.2 univerzitného pracoviska    Inštitút celoživotného vzdelávania STU 
1.3 účelového zariadenia       Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU. 

Za odborný výkon činností súčastí STU uvedených v podbodoch 1.1 až 1.3  
tohto bodu zodpovedajú príslušní riaditelia týchto súčastí. 

2) Podrobnosti o poslaní a činnostiach súčastí univerzity uvedených v bode 1 
tohto článku sú upravené v Organizačnom poriadku STU, v Organizačnom 
poriadku Know-how centra STU, v Organizačnom poriadku Inštitútu 
celoživotného vzdelávania STU, v Organizačnom poriadku Vysokoškolského 
umeleckého súboru Technik STU a v ostatných vnútorných organizačných 
a riadiacich normách STU.“.  
 

10. V článku 8 za bod 2 sa vkladá nový bod 3, ktorý znie: 
„3)  Prorektor pre spoluprácu s praxou na celouniverzitnej úrovni zabezpečuje 

prenos výsledkov výskumu a vývoja z akademickej pôdy do praxe, 
zabezpečuje propagáciu výsledkov výskumu a vývoja a ich komercializáciu 
v praxi, vyhľadáva a sprostredkováva kontakty na partnerov z priemyselnej 
praxe, zameriava sa na podporu začínajúcich podnikateľov za účelom 
previazania vedy, výskumu a inovácií s podnikateľskou praxou.“. 

Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 4 a 5. 

11. Článok 9 vrátane nadpisu znie: 
 

„Článok 9 
Prorektor pre strategické projekty a rozvoj 

 
1) Rektor poveril prorektora pre strategické projekty a rozvoj priamym riadením 

1.1 univerzitného pracoviska   Projektové stredisko STU 
1.2 špecializovaného pracoviska      Univerzitný vedecký park STU 
Za odborný výkon činností Projektového strediska STU a Univerzitného 
vedeckého parku STU  zodpovedajú príslušní riaditelia týchto súčastí.   

 
2) Podrobnosti o poslaní a činnostiach súčastí univerzity uvedených v bode 1 

tohto článku sú upravené v Organizačnom poriadku STU, v Organizačnom 
poriadku Projektového strediska STU, v Organizačnom poriadku 
Univerzitného vedeckého parku STU  a v ostatných vnútorných organizačných 
a riadiacich normách vydávaných STU.  

 
3) Prorektor pre strategické projekty a rozvoj priamo riadi Útvar technicko-

investičných činností, ktorý najmä: 
a) pripravuje koncepciu investičnej činnosti STU 
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b) zabezpečuje, prípadne koordinuje a usmerňuje činnosti súvisiace s   

investičnou výstavbou  a prípravou a uskutočňovaní stavieb alebo 

technologických častí stavieb  na STU 

c) zabezpečuje stavebný dozor investora 

d) zostavuje rozpočet investičných akcií 

e) vypracováva požiadavky pre verejné obstarávanie zhotoviteľov stavieb. 

4) Prorektor pre strategické projekty a rozvoj vo všetkých oblastiach upravených 
v tomto článku metodicky riadi príslušných prodekanov fakúlt STU.“. 

  
12. V článku 10 bod 3 písm. e) na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a za písm. e) 

sa dopĺňa písm. f), ktoré znie: 
„f) civilnej ochrany a STU ako subjektu hospodárskej mobilizácie (S HM).“.  
  

13. V článku 10 bod 5 písm. g) na konci vety sa bodka nahrádza čiarkou a za písm. g) 
sa dopĺňa písm. h), ktoré znie: 
„h) zabezpečuje verejné obchodné súťaže pri nakladaní s majetkom STU.“. 
 

14. V článku 10 bod 8 slová „Prevádzkový útvar“ sa nahrádzajú slovami „Útvar 
prevádzky a krízového riadenia“. 
 

15. V článku 10 bod 8 podbod 8.4 vrátane nadpisu znie: 
„8.4 referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU, ktorý zabezpečuje 
činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, ochranou pred 
požiarmi, úlohami civilnej ochrany a STU ako subjektu hospodárskej mobilizácie 
v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov.“.     
 

16. V článku 10 bod 12 podbod 12.2 znie: 
„12.2  univerzitného pracoviska  Nakladateľstvo STU.“. 

 
17. V článku 10 bod 13 sa slová „Projektového strediska STU“ nahrádzajú slovami 

„Nakladateľstva STU“. 
 

18. V článku 13 bod 1 sa dopĺňa druhá veta, ktorá znie: 
„Rektor je oprávnený po prerokovaní dodatku k Organizačnému poriadku 

Rektorátu STU v Akademickom senáte STU vydať aktuálne úplné znenie 
Organizačného poriadku Rektorátu STU.“.  

 
19. Príloha číslo 1a Organizačného poriadku Rektorátu STU sa nahrádza znením, 

ktoré je uvedené v prílohe číslo 1 tohto dodatku číslo 3 k Organizačnému 
poriadku Rektorátu STU.   
 

20. Príloha číslo 1b Organizačného poriadku Rektorátu STU sa nahrádza znením, 
ktoré je uvedené v prílohe číslo 2 tohto dodatku číslo 3 k Organizačnému 
poriadku Rektorátu STU.   
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21. Ak to nie je v priamom rozpore s významom dotknutého ustanovenia, tam, kde 

je v ostatných vnútorných organizačných a riadiacich normách STU uvedené 
„prorektor pre rozvoj“ rozumie sa tým s účinnosťou od 1. mája 2015 „prorektor 
pre strategické projekty a rozvoj“.   
 

22. Tam, kde je v ostatných vnútorných organizačných a riadiacich normách STU  
uvedené „prorektor pre vzdelávanie“ rozumie sa tým s účinnosťou od 1. mája 
2015 „prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy“.   

 

23. Tam, kde je v ostatných vnútorných organizačných a riadiacich normách STU 
uvedené „Referát obrany, ochrany a utajovaných skutočností“ rozumie sa tým 
s účinnosťou od 1. mája 2015 „Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM 
STU“.  

 
Článok II. 

 
1. Dodatkom číslo 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU sa rušia ustanovenia 

ostatných vnútorných organizačných a riadiacich noriem STU, ktoré sú s ním 
v priamom rozpore. 
 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku 
Rektorátu STU sú nasledovné prílohy: 
a) príloha číslo 1, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 1a Organizačného 

poriadku Rektorátu STU (grafické znázornenie väzieb medzi rektorom, 
prorektormi, kvestorom a súčasťami STU) 

b) príloha číslo 2, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 1b Organizačného 
poriadku Rektorátu STU (grafické znázornenie organizačných zložiek 
Rektorátu STU). 
 

3. Tento dodatok číslo 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU bol prerokovaný 
Akademickým senátom STU dňa 27. apríla 2015.  

 
4. Tento dodatok číslo 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU nadobúda 

platnosť dňom jeho prerokovania v Akademickom senáte STU a účinnosť 
nadobudne dňom 1. máj 2015.   

 
          prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 1 

                                                                          rektor 

                                                        
1 Originál podpísaného Dodatku číslo 3 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 


