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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako materiál pre 
prípravu vnútorného systému kvality STU na posúdenie agentúrou 
SAAVŠ o jeho súlade a súlade jeho implementácie so štandardmi pre 
vnútorný systém 

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo materiál Pravidlá pre personálne zabezpečenie 

študijných programov a odporúča ho predložiť na zasadnutie Kolégia 
rektora STU 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 

 



  

 

2 

21 zasadnutie V STU, 09.11.2020 
Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 
 

Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov (ďalej len „pravidlá“) 

upravujú požiadavky na určenú osobu, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú 
zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu 
alebo inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu, učiteľov zabezpečujúcich 
profilové študijné predmety a učiteľov študijného programu. 

2. Pre účely pravidiel sa fakultou rozumie aj súčasť STU, ktorá zabezpečuje vysokoškolské 
vzdelávanie a nie je fakultou. V spojení so súčasťou STU, ktorá zabezpečuje 
vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou, sa dekanom fakulty rozumie aj rektor STU. 

3. Pre posúdenie výsledkov tvorivej činnosti v príslušnom odbore habilitačného 
a inauguračného konania pre účely pravidiel: 

a) výsledky tvorivej činnosti preukázateľne dosahujúce aspoň významnú 
medzinárodnú úroveň sú výstupy, ktoré odpovedajú aspoň minimálnym 
požadovaným hodnotám výstupov tvorivej činnosti podľa čl. 4 bod 3 písm. b) 
Minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave  (ďalej len „kritériá)1; 

b) výsledky tvorivej činnosti preukázateľne dosahujúce aspoň medzinárodnú úroveň sú 
výstupy, ktoré odpovedajú aspoň minimálnym požadovaným hodnotám výstupov 
tvorivej činnosti podľa čl. 4 bod 3 písm. b) a c) kritérií; 

c) výsledky tvorivej činnosti preukázateľne dosahujúce aspoň národnú úroveň sú 
výstupy, ktoré odpovedajú aspoň minimálnym požadovaným hodnotám výstupov 
podľa bodu písm. b) tohto článku, do uvedeného počtu sa však započítavajú výstupy 
tvorivej činnosti podľa čl. 4 bod 3 písm. b), c) a d) kritérií. 

 

Článok 2 
Garant študijného programu 

 
1. Garant študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len 

„STU“ a „garant študijného programu“) je určená osoba, ktorá má príslušné 
kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie 
kvality: 

a) študijného programu, 

b) inak vymedzenej ucelenej časti študijného programu, ak sa študijný program 
uskutočňuje: 

i) v kombinácii dvoch študijných odborov, 

ii) ako študijný program prvého stupňa uskutočňovaný ako interdisciplinárne 

                                                        
1 Príloha k smernici rektora číslo nn/2021-SR Pravidlá na určenie kritérií na získanie titulu docent a profesor  
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
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štúdiá, 

iii) v prípade spoločného študijného programu, 

iv) ak sa študijný program uskutočňuje v príslušnom študijnom odbore na 
viacerých súčastiach alebo vo viacerých sídlach. 

2. Garant študijného programu zabezpečuje profilový predmet v zmysle čl. 2 bod 3 a čl. 6 
bod 4 Štandardov pre študijný program2 (ďalej len „štandardy“).  

3. Garant študijného programu zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, 
rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej 
republike. 

4. Garant študijného programu môže niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj 
a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. Do tohto počtu sa 
nezapočítavajú prípady súbehov: 

a) iná forma alebo jazyková mutácia identického študijného programu, 

b) časť spoločného študijného programu obsahovo vychádzajúca z príslušného 
študijného odboru,  

c) časť študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov obsahovo 
vychádzajúca z príslušného študijného odboru a uskutočňovaná na tej istej súčasti 
STU,  

d) konverzný študijný program obsahovo vychádzajúci zo študijného programu 
v príslušnom študijnom odbore a stupni, 

e) časť študijného programu prvého stupňa uskutočňovaného ako interdisciplinárne 
štúdiá obsahovo vychádzajúca z príslušného študijného odboru. 

5. Garant študijného programu 3. stupňa má vedecko-pedagogický alebo umelecko-
pedagogický titul profesor a aktuálne pôsobí v príslušnom študijnom odbore 
na funkčnom mieste profesora na ustanovený pracovný čas, pričom výsledky jeho 
tvorivej činnosti preukázateľne dosahujú aspoň významnú medzinárodnú úroveň.  

6. Garant študijného programu 2. stupňa má vedecko-pedagogický alebo umelecko-
pedagogický titul profesor a aktuálne pôsobí v príslušnom študijnom odbore 
na funkčnom mieste profesora na ustanovený pracovný čas, pričom výsledky 
jeho tvorivej činnosti preukázateľne dosahujú aspoň významnú medzinárodnú úroveň. 

7. Garant študijného programu 1. stupňa má vedecko-pedagogický alebo umelecko-
pedagogický titul profesor a aktuálne pôsobí v príslušnom študijnom odbore na 
funkčnom mieste profesora, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti preukázateľne 
dosahujú aspoň medzinárodnú úroveň alebo má vedecko-pedagogický alebo umelecko-
pedagogický titul docent a aktuálne pôsobí v príslušnom študijnom odbore na funkčnom 
mieste docenta na ustanovený pracovný čas, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti 
preukázateľne dosahujú aspoň medzinárodnú úroveň. 

8. Garanta študijného programu vymenuje dekan fakulty. 

9. Garant študijného programu je predsedom Rady študijného programu. 

                                                        
2 Štandardy pre študijný program, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 02. 07. 2020 
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10. Garant študijného programu sa aktívne podieľa na tvorbe, monitorovaní a úpravách 
študijného programu. 

11. Garant študijného programu po prerokovaní Radou študijného programu určuje výber 
profilových predmetov a výber učiteľov profilových predmetov, ktorých výstupy tvorivej 
činnosti sa predkladajú na preukázanie tvorivej činnosti v príslušnom študijnom odbore.  

12. Garant študijného programu po prerokovaní Radou študijného programu má 
kompetencie v odôvodnených prípadoch namietať voči návrhu vedúceho pracoviska 
zabezpečujúceho predmet študijného programu na  personálne zabezpečenie predmetu 
študijného programu.  

 
Článok 3 

Učitelia zabezpečujúci profilové študijné predmety 
 
1. Profilové študijné predmety študijného programu sú zabezpečované vysokoškolskými 

učiteľmi vo funkcii profesora alebo vo funkcii docenta, ktorí pôsobia na STU v 
príslušnom študijnom odbore alebo súvisiacom študijnom odbore na ustanovený 
týždenný pracovný čas. 

2. V študijných programoch s orientáciou na profesijné vzdelávanie (profesijne orientované 
bakalárske študijné programy) sú profilové študijné predmety zabezpečované aj 
vysokoškolskými učiteľmi, ktorí sú skúsenými odborníkmi z príslušného odvetvia 
hospodárstva alebo spoločenskej praxe a ktorí pôsobia na vysokej škole na ustanovený 
týždenný pracovný čas alebo kratší pracovný čas. 

3. Výber profilových predmetov a ich personálne zabezpečenie garantuje udržateľnosť 
uskutočňovania študijného programu po dobu minimálne štandardnej dĺžky študijného 
programu.    

4. V prípade študijných programov v kombinácii dvoch študijných odborov alebo študijných 
programov prvého stupňa uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá sú zabezpečení 
učitelia profilových predmetov pre každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi 
získajú vysokoškolské vzdelanie. 

5. V prípade spoločných študijných programov sú zabezpečení učitelia profilových 
predmetov pre príslušnú časť spoločného študijného programu, ktorú zabezpečuje STU 
v rámci spoločného študijného programu. 

6. V prípade, ak sa študijné programy v príslušnom študijnom odbore uskutočňujú 
na viacerých súčastiach STU alebo vo viacerých sídlach, sú zabezpečení učitelia 
profilových predmetov osobitne pre každú súčasť STU a osobitne pre každé sídlo, 
v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok. 

7. Výsledky tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného 
programu preukázateľne dosahujú v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch,  
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje požadovanú úroveň v závislosti od  
stupňa študijného programu:  

a) aspoň významnú medzinárodnú úroveň, ak ide o študijný program tretieho stupňa;  

b) aspoň medzinárodne uznávanú úroveň, ak ide o študijný program druhého stupňa;  
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c) aspoň národne uznávanú úroveň, ak ide o študijný program prvého stupňa. 

8. Tvorivá činnosť sa preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej 
činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu, pričom:   

a) za jedného učiteľa sa predloží 5 výstupov, z toho aspoň 2 výstupy sú z obdobia 
ostatných 6 rokov pred rokom, v ktorom bola podaná príslušná žiadosť o akreditáciu 
alebo návrh na vytvorenie nového študijného programu;  

b) je zabezpečená dostupnosť záznamov o predložených výstupoch tvorivej činnosti 
a ohlasoch na tieto výstupy v bibliometrických a citačných databázach, registroch 
evidencie publikačnej a umeleckej činnosti alebo v iných vyhľadávacích systémoch, 
ktoré sú akceptované ako relevantné v príslušnom študijnom odbore;  

c) spolu sa predloží 25 výstupov za každý študijný program;  

d) jeden a ten istý výstup sa predkladá v rámci príslušného posudzovania len raz;  

e) jedna a tá istá osoba predkladá výstupy len v rámci jedného hodnotenia tvorivej 
činnosti;  

f) v prípade výstupov s viacerými autormi je možné ten istý výstup predložiť a pripísať 
ďalším osobám v iných hodnoteniach tvorivej činnosti, a to najviac trikrát. 

9. Výsledky tvorivej činnosti podľa bodov 7 a 8 sa predkladajú osobitne pre každý študijný 
program. To neplatí v súbehu s prípadmi, akými sú:  

a) obsahovo nadväzujúci študijný program vyššieho stupňa v príslušnom študijnom 
odbore uskutočňovaný na tej istej súčasti STU;  

b) iná forma alebo jazyková mutácia identického študijného programu;  

c) časť spoločného študijného programu obsahovo vychádzajúca z príslušného 
študijného odboru;  

d) časť študijného programu v kombinácii dvoch študijných odborov obsahovo 
vychádzajúca z príslušného študijného odboru a uskutočňovaná na tej istej súčasti 
STU;  

e) konverzný študijný program obsahovo vychádzajúci zo študijného programu 
v príslušnom študijnom odbore a stupni;  

f) časť študijného programu prvého stupňa uskutočňovaného ako interdisciplinárne 
štúdiá obsahovo vychádzajúca z príslušného študijného odboru. 

10. Ak sa uskutočňujú viaceré študijné programy v príslušnom študijnom odbore 
vo viacerých sídlach, je potrebné zabezpečiť preukázanie výsledkov tvorivej činnosti pre 
každé sídlo osobitne.  

 

Článok 4 
Učitelia študijného programu 

 
1. Pre študijný program sú zabezpečení učitelia: 
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a) ktorých kvalifikácia, rozvrhnutie pracovnej záťaže, úroveň výsledkov tvorivých 
činností, praktické skúsenosti, pedagogické zručnosti a prenositeľné spôsobilosti 
umožňujú dosahovať výstupy vzdelávania,  

b) ktorých jazykové zručnosti zodpovedajú jazykom uskutočňovania študijného 
programu, 

c) ktorých počet a pracovná kapacita zodpovedajú počtu študentov a personálnej 
náročnosti vzdelávacích činností.   

2. Odborná kvalifikácia učiteľov zabezpečujúcich študijný program je minimálne o stupeň 
vyššia než kvalifikácia dosahovaná jeho ukončením. 

3. Od tejto požiadavky uvedenej v bode 2 je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, 
akými sú najmä: 

a) lektori cudzích jazykov,  

b) učitelia zabezpečujúci prax,  

c) odborníci z praxe 

d) doktorandi.  

4. Vedúci záverečných prác vykonávajú aktívnu tvorivú činnosť alebo praktickú činnosť 
na úrovni zodpovedajúcej stupňu študijného programu v problematike odborného a 
tematického zamerania vedených prác.  

5. Školiteľmi dizertačných prác sú osoby, ktoré  spĺňajú požiadavky podľa čl. 5 vnútorného 
predpisu STU3. 

6. Učitelia študijného programu kontinuálne rozvíjajú svoje odborné, jazykové, 
pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. 

7. Učitelia študijného programu dodržujú Etický kódex zamestnanca STU4 a dbajú na 
integritu vedeckého bádania a publikovania. 

  

 

 

 

 
 

                                                        
3 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzita v Bratislave. 
4
 Príloha k vnútornému predpisu 7/2007-N STU Pracovný poriadok zamestnancov STU  


