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Zdôvodnenie: Novelizácia Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
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Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo Návrh Dodatku číslo 11 k Štatútu STU 

a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča predložiť materiál na prerokovanie Kolégiu rektora. 
 



 

 

18. zasadnutie V STU, 28.09.2020 
Návrh Dodatku číslo 11 k Štatútu STU 

Ing. Dušan Faktor, PhD. 

Dôvodová správa 

 

1. Návrh dodatku sa predkladá z dôvodu zmeny legislatívy v oblasti vysokých 

škôl: 

a) zákon č. 270/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony, 

b) zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

c) zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. 

 

2. Na základe uvedených zmien sa v Štatúte STU menia a dopĺňajú najmä: 

a) ustanovenia týkajúce sa akreditácie, 

b) ustanovenia upravujúce vnútorný predpis – Vnútorný systém kvality, 

c) ustanovenia o novom orgáne – Rada pre vnútorný systém kvality, 

d) ustanovenia obmedzujúce počet funkčných období akademických 

funkcionárov (rektor, prorektori), 

e) ustanovenia upravujúce možnosť „online“ zasadnutia Akademického 

senátu STU, 

f) ďalšie ustanovenia súvisiace so zmenou legislatívy podľa bodu 1. 

 

3. Na základe poznatkov z praxe a požiadaviek Správnej rady sa v Štatúte STU 

menia a dopĺňajú najmä: 

a) ustanovenia ohľadom Dlhodobého zámeru STU, 

b) ustanovenia o spôsobe určovania počtu a štruktúry pracovných miest 

na STU, 

c) ustanovenia upravujúce výkon pôsobnosti akademického senátu 

fakulty Akademickým senátom STU, 

d) ustanovenia upravujúce postavenie prorektorov, 

e) ustanovenia upravujúce pracovnoprávne vzťahy na fakultách. 

 
4. Návrh Dodatku č. 11 sa z dôvodu prehľadnosti predkladá ako úplné znenie 

s vyznačením navrhovaných zmien. 


