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Vedenie 

25. 01. 2021 

 

 

Organizačná schéma vnútorného systému kvality na STU 
 

 

 

Predkladá: doc. Ing. Peter Makýš, PhD 

splnomocnený pre vnútorný systém kvality 

 

Vypracoval: doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

splnomocnený pre vnútorný systém kvality 

 doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 

  

 

Zdôvodnenie: Materiál je predložený na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania ako materiál pre prípravu vnútorného 

systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU a na 

posúdenie jeho súladu a súladu jeho implementácie so štandardmi pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a so 

štandardmi pre študijný program Slovenskou akreditačnou agentúrou pre 

vysoké školstvo. 

 

Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo materiál Organizačná schéma vnútorného 
systému kvality na STU a odporúča ho predložiť na zasadnutie Kolégia 
rektora STU 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Opis vybraných činnosti grémií a funkčných miest 

z pohľadu vnútorného systému zabezpečovania kvality na STU 

 
Úroveň STU 

 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave (ďalej len Rada pre VSK):  

o zabezpečuje kvalitu vzdelávacej činnosti, vedeckovýskumnej činnosti, 
habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších činností, ktoré s nimi 
súvisia na STU,  

o schvaľuje návrhy nových, návrhy na úpravu a návrhy na zrušenie študijných 
programov, ktoré STU zabezpečuje,  schvaľuje návrhy odborov habilitačných 
konaní a inauguračných konaní, návrhy na ich úpravu a návrhy na odňatie práv v 
odboroch habilitačných konaní a inauguračných konaní na STU, 

o činnosť Rady pre VSK je podrobnejšie špecifikovaná vo vnútornom predpise 
xx/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave.  

 Pracovná skupina Rady pre VSK: 
o posudzuje návrh nového, návrh úpravy alebo zrušenie študijného programu STU, 

posudzuje súlad návrhov so štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania 
kvality vysokoškolského vzdelávania a štandardmi pre študijný program,  
zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon o VŠ”), so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní 
kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kvalite”),  

o posudzuje návrh nového odboru habilitačného konania a inauguračného konania, 
posudzuje návrh na zrušenie odboru habilitačného konania a inauguračného 
konania, posudzuje súlad návrhov so štandardmi pre habilitačné konanie 
a inauguračné konanie,  so zákonom o VŠ a so zákonom o kvalite,  

o vypracováva stanovisko pre Radu pre VSK,  
o činnosť Pracovnej skupiny Rady pre VSK je podrobnejšie špecifikovaná vo 

vnútornom predpise xx/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

 Rektor: 
o predkladá Vedeckej rade STU návrhy členov Rady pre VSK, 
o vymenúva a odvoláva členov Rady pre VSK po schválení Vedeckou radou STU, 
o predkladá Rade pre VSK návrhy na udelenie akreditácie v odbore habilitačného 

konania a inauguračného konania. 

 Akademický senát STU: 
o vyjadruje sa k vnútorným predpisom, ktoré tvoria vnútorný systém kvality (ďalej 

len „VSK“) na STU. 

 Vedecká rada STU: 
o schvaľuje vnútorné predpisy, ktoré tvoria VSK na STU, 
o schvaľuje členov Rady pre VSK. 

 Prorektor / splnomocnený pre vnútorný systém kvality: 
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o zabezpečuje návrh a úpravu politík na zabezpečovanie kvality vysokoškolského 
vzdelávania v súlade so štandardami pre VSK, 

o metodicky riadi útvar kvality, 
o zabezpečuje koordináciu medzi útvarmi STU z pohľadu zabezpečenia funkčnosti 

VSK. 

 Manažér kvality: 
o koordinuje činnosti súvisiace so zabezpečením VSK, 
o pripravuje podklady v pre efektívne riadenie, monitorovanie, hodnotenie 

a zlepšovanie VSK z úrovne STU, 
o je tajomníkom Rady pre VSK. 

 
Úroveň fakulty  

 Dekan:  
o predkladá rektorovi kandidátov na členov Rady pre VSK, 
o vymenúva a odvoláva garanta študijného programu, spolugaranta študijného 

programu, ak má byť pre študijný program určený, členov Rady ŠP po schválení 
vedeckou radou fakulty, 

o predkladá vedeckej rade na schválenie fakulty zámer na vytvorenie nového 
študijného programu a úpravu študijného programu, 

o predkladá Rade pre VSK návrhy na vytvorenie nových študijných programov, 
úpravu alebo zrušenie študijných programov, v ktorých STU zabezpečuje 
vzdelávanie, 

o predkladá rektorovi návrhy na začatie konania na udelenie akreditácie v odbore 
habilitačného a inauguračného konania. 

 Garant ŠP: 
o nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality 

študijného programu a zabezpečuje profilový predmet,  
o aktívne sa podieľa na monitorovaní a úpravách študijného programu,  
o predkladá dekanovi návrhy členov Rady ŠP,  
o predsedá Rade ŠP,  
o zabezpečuje prípravu návrhu nového študijného programu, návrhu na úpravu 

alebo návrhu na zrušenie študijného programu pre Radu pre VSK, 
o má právo vyjadrovať sa k personálnemu zabezpečeniu predmetu študijného 

programu, 
o činnosť má právo požadovať zvýšenie kvality vzdelávania v predmete študijného 

programu,  
o činnosť garanta študijného programu podrobnejšie ustanovuje vnútorný predpis 

xx/2021 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 Rada študijného programu: 
o je poradný orgán garanta študijného programu, 
o pripravuje návrh nového študijného programu (ďalej tiež „ŠP“), realizuje 

monitorovanie ŠP, pripravuje návrh na úpravu a zrušenie ŠP,   
o činnosť Rady študijného programu je podrobnejšie špecifikovaná vo vnútornom 

predpise  xx/2021 Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave 
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 Vedecká rada fakulty: 
o schvaľuje zámer na vytvorenie nového študijného programu a úpravu študijného 

programu, 
o prerokováva žiadosti o udelenie akreditácie v odbore habilitačného 

a inauguračného konania. 

 Prodekan pre VSK: 
o zabezpečovanie vnútorného systému kvality na fakulte môže byť v kompetencii 

prodekana pre vnútorný systém kvality alebo v kompetencii prodekanov 
zodpovedných za vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť,  

o predkladá zámer na vytvorenie nového študijného programu dekanovi,  
o metodicky usmerňuje a koordinuje tvorbu zámerov na nové študijne programy, 

úpravy a zrušenie študijných programov,  
o zabezpečuje koordináciu medzi útvarmi fakulty z pohľadu zabezpečenia 

funkčnosti VSK 

 Referent pre kvalitu: 
o administráciu súvisiacu s vnútorným systémom kvality môže na fakulte 

zabezpečovať referent pre kvalitu alebo referenti, ktorí majú v kompetencii aj 
administráciu vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti,  

o pripravuje podklady pre efektívne riadenie, monitorovanie, hodnotenie 
a zlepšovanie VSK z úrovne fakulty, 

o sleduje termíny, zabezpečuje podklady pre rokovania rád študijných programov 
v určenom rozsahu. 

 Vedúci pracoviska: 
o riadi kvalitu pedagogického procesu, ktorý zabezpečuje príslušné pracovisko, 
o zabezpečuje odborný rast pracovníkov pracoviska, 
o zabezpečuje personálne pokrytie predmetov, so súhlasom dekana aj externe, 
o rieši pripomienky a podnety týkajúce sa vyučovania predmetov zo strany 

študentov, učiteľov a garanta študijného programu. 

 Garant predmetu: 
o zodpovedá za naplnenie obsahu a formy výučby definovaných informačným 

listom predmetu, 
o zodpovedá za kvalitu vyučovania predmetu,  
o rieši pripomienky a podnety týkajúce sa vyučovania predmetu zo strany 

študentov, učiteľov a garanta študijného programu. 
 


