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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 25. 06. 2013 
Číslo: 3/2013 

 
V nadväznosti na rozhodnutie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej tiež „STU“) o zrušení špecializovaného pracoviska Výskumné centrum STU a 
zriadení špecializovaného pracoviska Univerzitný vedecký park STU, ktoré bolo 
vykonané v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. a) Štatútu STU,  
 

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 a dodatku číslo 2, 
ktorý bol schválený Akademickým senátom STU dňa 29. 10. 2012 (ďalej len 
„organizačný poriadok STU“)   
 

sa  mení a dopĺňa 
nasledovne: 

 
Článok I.  

 
1. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ v bode 3 „Univerzitné pracoviská STU“ 

sa vypúšťa písm. f) a doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písm. f) až 
h). 
 

2. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ v bode 3 „Univerzitné pracoviská STU“ 
za písm. h) sa vkladá nové písm.  i) tohto znenia: 
“i) Univerzitný vedecký park STU (UVP STU).“. 

3. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ v bode 4 „Účelové zariadenia STU“ sa 
vypúšťa písm. e) a na konci vety v písm. d) sa čiarka nahrádza bodkou.  
 

4. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ za bod 4 sa dopĺňajú body 5 až 7 tohto 
znenia: 
„5) Súčasti STU sú samostatne hospodáriace súčasti alebo centrálne   

financované  súčasti.  
6)  Samostatne hospodáriace súčasti sú také súčasti STU, ktoré hospodária 

na vlastný účet, vedú vlastné účtovníctvo v súlade s vlastným rozpočtom 
a  rozpočtom STU.  
Samostatne hospodáriace súčasti sú  uvedené: 
a) v bode 2 tohto článku,  
b) v bode 3 písm. a) tohto článku 
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c) v bode 4 písm. a) a b) tohto článku. 
7)  Centrálne financované súčasti sú také súčasti STU, ktoré sú finančnými 

vzťahmi napojené na rozpočet Rektorátu STU a organizačné zložky 
Rektorátu STU pre ne vykonávajú najmä vedenie účtovníctva, činnosti 
na úseku hospodárenia a na úseku ľudských zdrojov.  
Centrálne financované súčasti sú uvedené: 
a)  v bode 3 písm. b) až i) tohto článku 
b)  v bode 4 písm. c) a d) tohto článku.“. 

 

Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 8 a 9. 

5. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ bod 8 znie: 
„8) Záležitosti fakulty, ktoré patria do jej samosprávnej pôsobnosti, vnútornú 
štruktúru, podrobnosti o riadení a jej činnosti upravuje štatút fakulty a jej 
organizačný poriadok.“. 
 

6. V článku 4 „Univerzitné pracoviská STU“ sa vypúšťa písm. f) a doterajšie 
písm. g) až i) sa označujú ako písm. f) až h).   

 
7. V článku 4 „Univerzitné pracoviská STU“ za písm. h) sa dopĺňa písm. i) tohto 

znenia: 
„ i) Univerzitný vedecký park STU je špecializované  pracovisko, ktoré sa 
zriadilo na základe schváleného projektu financovaného zo Štrukturálnych 
fondov Európskej únie. Bude tvoriť riadiaci, koordinačný a integračný rámec 
vo výskumných aktivitách realizovaných v rámci UVP STU. Súčasťou 
Univerzitného vedeckého parku STU sú univerzitný vedecký park 
s lokalizáciou v Bratislave, ktorý tvoria dve samostatné regionálne centrá, a to 
Mlynská dolina a CENTRUM a univerzitný vedecký park s lokalizáciou 
v Trnave. Univerzitný vedecký park STU pokračuje tiež v činnosti centier 
excelentnosti a kompetenčného centra zrušeného Výskumného centra STU, 
spočívajúcej najmä v koordinačnej aktivite výskumnej činnosti realizovanej 
v jednotlivých centrách excelentnosti a v kompetenčných centrách. UVP STU 
priamo riadi rektor. Rektor je oprávnený časť svojich právomocí vyplývajúcich 
z riadenia Univerzitného vedeckého parku STU delegovať na ním určeného 
zamestnanca STU. Každé regionálne centrum bude viesť riaditeľ regionálneho 
centra, ktorý bude priamo riadený rektorom.“. 
 

8. V článku 5 „Účelové zriadenia“ sa vypúšťa písm. e). 
 
9. V článku 6 „Pôsobnosť STU ako právnickej osoby a riadenie univerzity“ 

v bode 2 druhá veta znie: 
„Právne postavenie rektora je upravené v § 10 zákona a v  Štatúte STU.“. 
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10. V článku 6 „Pôsobnosť STU ako právnickej osoby a riadenie univerzity“ 
v bode 7 prvá veta znie: 
„Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod 
STU  a koná v  jej mene v  rozsahu určenom rektorom.“. 
 

11. V článku 6 „Pôsobnosť STU ako právnickej osoby a riadenie univerzity“ bod 
8 znie: 
„Detailnejšie   sú   jednotlivé   kompetencie kvestora   rozpracované   v 
Organizačnom poriadku Rektorátu STU.“. 

 
12. V článku 8 „Ustanovenie poradných orgánov rektora“ za bod 1 sa dopĺňa 

bod 2 tohto znenia: 
„2) Poradným orgánom rektora je tiež vedenie STU, ktoré prerokováva 
najmä otázky operatívneho riadenia STU. Vedeniu STU predsedá rektor. 
Stálymi členmi sú prorektori, kvestor a predseda Akademického senátu 
STU. Rektor môže na zasadnutie vedenia STU prizvať hostí, ak si to 
prerokovávaná problematika vyžaduje.“. 
 
Doterajšie body 2 až 5 sa označujú ako body 3 až 6.  
 

13. V článku 9 „Pravidlá pre oblasť vnútorného riadenia STU“ v bode 5 sa 
v prvej vete pred slová „predpis ukladá“ vkladá slovo „právny“. 
  

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 3 k organizačnému poriadku STU, sa dňom 
účinnosti tohto dodatku číslo 3 k organizačnému poriadku STU rušia.   

 
2. Tento dodatok číslo 3 k organizačnému poriadku STU bol schválený  

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

  
 
 
 
 
 
                         v. r. 1                                                                                   v. r. 1 

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



 

 5 

 

doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.             prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
                   predseda                                                      rektor  
       akademického senátu  
 


