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kvality vysokoškolského vzdelávania a so štandardmi pre študijný 
program Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. 
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v Bratislave  
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a 
zrušenie študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave, DD. MM. 2021  
Číslo: xx/2021  

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade s § 15 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), po vyjadrení Akademického 
senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 01.02.2021 a po schválení Vedeckou 
radou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa XX.YY.2021 
 

vydáva 
 

nasledovný vnútorný predpis 
 

PRAVIDLÁ 
PRE NÁVRH, SCHVAĽOVANIE, ÚPRAVU A ZRUŠENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Vnútorný predpis „Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných 
programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (ďalej len „pravidlá“) je 
súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o 
vysokých školách. 

(2) Pravidlá upravujú postup pre návrh a schvaľovanie nových študijných programov, 
úpravu existujúcich študijných programov a zrušenie študijných programov, v ktorých 
STU uskutočňuje vzdelávanie. 

(3) Pre účely pravidiel je fakultou aj súčasť STU, ktorá zabezpečuje vysokoškolské 
vzdelávanie a nie je fakultou (ďalej len „iná súčasť“). V spojení so súčasťou STU, ktorá 
zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou, sa dekanom rozumie aj rektor, 
kolégiom dekana aj kolégium rektora a vedeckou radou fakulty aj vedecká rada STU. 

(4) Pre účely pravidiel je vedúcim pracoviska riaditeľ ústavu, ak sa fakulta člení na ústavy, 
vedúci katedry, ak sa fakulta nečlení na ústavy, ale na katedry, a riaditeľ inej súčasti. 

(5) Garant študijného programu na STU a spolugarant študijného programu na STU, ak má 
byť pre študijný program určený, je osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj 
a zabezpečovanie kvality študijného programu. Jeho úloha vo vnútornom systéme 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania STU je definovaná v čl. 2 
vnútorného predpisu xx/2021 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných 
programov na STU1 (ďalej len „pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných 
programov“).  

                                                           
1 Vnútorný predpis XX/2021 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a 
zrušenie študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Článok 2 

Návrh a schvaľovanie nového študijného programu 

(1) Zámer na vytvorenie nového študijného programu pripraví kandidát na garanta 
študijného programu a kandidát na spolugaranta študijného programu, ak má byť pre 
študijný program určený.  

(2) Zámer na vytvorenie nového študijného programu predloží dekanovi fakulty (ďalej len 
„dekan“) prodekan, ktorý má v kompetencii vzdelávanie príslušného stupňa (ďalej len 
„prodekan“).  

(3) Zámer na vytvorenie nového študijného programu obsahuje: 

a) názov študijného programu v slovenskom a anglickom jazyku,  

b) priradenie študijného programu k študijnému odboru alebo kombinácii dvoch 
študijných odborov zo sústavy študijných odborov2 alebo viac ako dvoch študijných 
odborov zo sústavy študijných odborov v prípade interdisciplinárnych štúdií, 

c) stupeň štúdia, 

d) formu štúdia a jazyk alebo jazyky, v ktorých má byť uskutočňovaný, 

e) štandardnú dĺžka štúdia a udeľovaný akademický titul,  

f) profil absolventa, 

g) mená a pracoviská učiteľov, ktorí budú zabezpečovať profilové predmety študijného 
programu a ktorých najvýznamnejšie výsledky tvorivej činnosti budú použité na 
preukázanie tvorivej činnosti; učitelia, ktorí budú zabezpečovať profilové predmety 
študijného programu a ktorých najvýznamnejšie výsledky tvorivej činnosti budú 
použité na preukázanie tvorivej činnosti, sa navrhujú a výsledky ich tvorivej činnosti 
sa preukazujú v súlade s čl. 3 pravidiel pre personálne zabezpečenie študijných 
programovChyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov.,  

h) meno a pracovisko kandidáta na garanta študijného programu a kandidáta na 
spolugaranta študijného programu, ak má byť pre študijný program určený, 

i) mená a pracoviská kandidátov na členov Rady študijného programu3. 

(3) Dekan posúdi, či je zámer na vytvorenie nového študijného programu v súlade 
s dlhodobým zámerom fakulty, najmä s cieľmi a zámermi v oblasti vzdelávania.  

(4) Dekan bezodkladne predloží zámer na vytvorenie nového študijného programu 
na prerokovanie kolégiu dekana.  

(5) Po prerokovaní kolégiom dekana dekan predloží zámer na vytvorenie nového študijného 
programu v najbližšom možnom termíne na schválenie vedeckej rade fakulty. 
V odôvodnených prípadoch môže dekan zámer na vytvorenie nového študijného 
programu zamietnuť. 

                                                           
2
 Vyhláška č. 244/2019 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave 

študijných odborov Slovenskej republiky 
3
 Vnútorný predpis XX/2021 Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 
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zrušenie študijných programov na STU v Bratislave 
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(6) Dekan na rokovanie vedeckej rady prizve predkladateľa zámeru na vytvorenie nového 
študijného programu, kandidáta na garanta študijného programu a kandidáta na 
spolugaranta študijného programu, ak má byť pre študijný program určený.  

(7) Po schválení zámeru na vytvorenie nového študijného programu vedeckou radou fakulty 
dekan vymenuje Radu študijného programu, garanta študijného programu 
a spolugaranta študijného programu, ak má byť pre študijný program určený. 

(8) Rada študijného programu vypracuje návrh nového študijného programu v súlade so 
štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania4 
(ďalej len „štandardy pre vnútorný systém kvality“) a štandardmi pre študijný program5.  

(9) Predseda rady študijného programu predloží návrh nového študijného programu 
dekanovi. 

(10) Dekan bezodkladne predloží návrh nového študijného programu Rade pre vnútorný 
systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave6 (ďalej len 
„Rada pre vnútorný systém kvality“) na posúdenie súladu študijného programu 
so štandardmi pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný program.  

(11) Ďalší postup schvaľovania návrhu nového študijného programu upravuje vnútorný 
predpis Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave.  

(12) Po schválení nového študijného programu Radou pre vnútorný systém kvality, STU: 

a) zabezpečí zápis nového študijného programu do registra študijných programov7 
v prípade študijného odboru, v ktorom má STU oprávnenie vytvárať, uskutočňovať 
a upravovať študijné programy, 

b) predloží žiadosť o akreditáciu študijného programu agentúre (§ 30 zákona 269/2018 
Z. z.) v prípade študijného odboru, v ktorom nemá STU oprávnenie vytvárať, 
uskutočňovať a upravovať študijné programy. 

 

Článok 3 

Úprava študijného programu 

(1) Úpravou študijného programu sa rozumie doplnenie alebo vypustenie povinných 
predmetov alebo povinne voliteľných predmetov, zmena podmienok na riadne 
skončenie štúdia alebo úprava informačného listu povinného predmetu alebo povinne 

                                                           
4
 Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Slovenská akreditačná 

agentúra pre vysoké školstvo, 02. 07. 2020. 
5
 Štandardy pre študijný program. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 02. 07. 2020.  

6
 Vnútorný predpis XX/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave. 
7
 Register študijných programov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

https://www.portalvs.sk/sk/morho. 
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voliteľného predmetu okrem aktualizácie vyučujúceho, odporúčanej literatúry alebo 
hodnotenia predmetu8. 

(2) Úpravou študijného programu pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania na 
STU sa rozumie aj zmena učiteľov profilových predmetov podľa čl. 2 bod 3 písm. g) 
týchto pravidiel a zmena garanta a spolugaranta študijného programu podľa čl. 2 bod 7 
týchto pravidiel. 

(3) Rada študijného programu vypracuje návrh na úpravu študijného programu. 

(4) Predseda Rady študijného programu bezodkladne predloží návrh na úpravu študijného 
programu dekanovi. 

(5) Dekan bezodkladne predloží návrh na úpravu študijného programu Rade pre vnútorný 
systém kvality. 

(6) Ďalší postup schvaľovania úpravy študijného programu ustanovuje vnútorný predpis 
Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave. 

(7) Garant študijného programu po schválení návrhu úpravy študijného programu Radou 
pre vnútorný systém kvality zabezpečí úpravu študijného programu a zaevidovanie 
zmien v akademickom informačnom systéme STU (ďalej len „AIS“).  

 

Článok 4 

Zrušenie študijného programu 

(1) Rada študijného programu schváli zrušenie študijného programu v súlade s § 51a ods. 2 
zákona o vysokých školách.  

(2) Predseda Rady študijného programu bezodkladne predloží dekanovi odôvodnený návrh 
na zrušenie študijného programu. 

(3) Dekan predloží návrh na zrušenie študijného programu na prerokovanie kolégiu dekana. 

(4) Po prerokovaní kolégiom dekana dekan bezodkladne predloží návrh na zrušenie 
študijného programu Rade pre vnútorný systém kvality. 

(5) Ďalší postup schvaľovania návrhu na zrušenie študijného programu ustanovuje vnútorný 
predpis Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave. 

(6) Po schválení návrhu na zrušenie študijného programu Radou pre vnútorný systém 
kvality, STU zabezpečí zrušenie študijného programu v registri študijných programov7. 

  

                                                           
8
 § 2 písm. g) zákona 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. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
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Článok 5 

Prechodné ustanovenia 

(1) Pre prvé zosúladenie študijného programu, akreditovaného Akreditačnou komisiou 
zriadenou podľa zákona o vysokých školách do 31. októbra 2018 (ďalej len „akreditovaný 
študijný program“), so štandardmi pre vnútorný systém kvality4 a štandardmi pre 
študijný program9 (ďalej len „zosúladenie študijného programu so štandardmi“), 
prodekan predloží dekanovi zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
so štandardmi, ktorý je pripravený v súlade s čl. 2 bodom 1 týchto pravidiel a obsahuje 
údaje podľa čl. 2 bodu 3 týchto pravidiel.  

(2) Dekan fakulty predloží zámer na zosúladenie akreditovaného študijného programu 
na prerokovanie kolégiu dekana.  

(3) Po prerokovaní kolégiom dekana dekan predloží zámer na zosúladenie akreditovaného 
študijného programu so štandardmi na schválenie vedeckej rade fakulty.  

(4) Po schválení zámeru na zosúladenie akreditovaného študijného programu so štandardmi 
vedeckou radou fakulty dekan vymenuje Radu študijného programu, garanta študijného 
programu a spolugaranta študijného programu, ak má byť pre študijný program určený.  

(5) Rada študijného programu zosúladí akreditovaný študijný program so štandardmi 
a pripraví návrh na posúdenie súladu akreditovaného študijného programu so 
štandardmi.  

(6) Predseda rady študijného programu predloží návrh na posúdenie súladu akreditovaného 
študijného programu so štandardmi dekanovi. 

(7) Dekan predloží návrh na posúdenie súladu akreditovaného študijného programu so 
štandardmi Rade pre vnútorný systém kvality. 

(8) Rada pre vnútorný systém kvality posúdi súlad akreditovaného študijného programu 
predloženého dekanom podľa bodu 7 tohto článku so štandardmi pre vnútorný systém 
kvality4 a štandardmi pre študijný program5.  

(9) Ďalší postup posúdenia súladu akreditovaného študijného programu so štandardmi 
upravuje vnútorný predpis Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  

(10) Pre zrušenie akreditovaného študijného programu, ktoré vyplynie zo zosúlaďovania 
akreditovaného študijného programu so štandardmi pre vnútorný systém kvality4 
a štandardmi pre študijný program5, sa Rada študijného programu neustanoví.  

(11) Garant akreditovaného študijného programu predloží dekanovi odôvodnený návrh na 
zrušenie akreditovaného študijného programu. 

(12) Dekan predloží návrh na zrušenie akreditovaného študijného programu Rade pre 
vnútorný systém kvality. 

(13) Ďalší postup schvaľovania návrhu na zrušenie akreditovaného študijného programu 
ustanovuje vnútorný predpis Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

                                                           
9
 Článok 13 bod 2 Štandardov pre študijný program, Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 2. júl 

2020. 
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(14) Po schválení návrhu na zrušenie akreditovaného študijného programu Radou pre 
vnútorný systém kvality, STU zabezpečí zrušenie študijného programu v registri 
študijných programov. 

(15) Ustanovenia článku 4 sa neuplatnia v prípade doktorandských študijných programov 
v externej forme štúdia akreditované na základe žiadosti podľa § 83 ods. 1 zákona 
o vysokých školách účinného do 31. októbra 2018 podanej do 31. decembra 2012, 
ktorých zodpovedajúce práva boli pozastavené od 1. septembra 2016 (ďalej len 
„dobiehajúce študijné programy"). STU je povinná podľa § 113af ods. 12 zákona 
o vysokých školách dobiehajúce študijné programy zrušiť najneskôr do 31. augusta 2021, 
pričom o tejto skutočnosti dekan informuje Radu pre vnútorný systém kvality STU. STU 
zabezpečí zrušenie dobiehajúcich študijných programov v registri študijných programov. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) STU je povinná zosúladiť svoje študijné programy so štandardmi pre vnútorný systém 

a štandardmi pre študijný program do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality10.  

(2) Akékoľvek zmeny a doplnenia týchto pravidiel je možné vykonať len formou číslovaných 
dodatkov k týmto pravidlám, po vyjadrení sa Akademickým senátom STU a po ich 
schválení Vedeckou radou STU.  

(3) Rektor je oprávnený po vydaní každého dodatku k týmto pravidlám vydať spolu 
s dodatkom aj aktuálne úplné znenie týchto pravidiel.  

(4) K týmto pravidlám sa vyjadril Akademický senát STU na návrh rektora dňa 
DD. MM. 2021. 

(5) Tieto pravidlá boli schválené Vedeckou radou STU dňa DD. MM. 2021.  

(6) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou STU a účinnosť 
dňa DD. mesiac 2021.  

 
 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
rektor STU 

                                                           
10

 37 ods. 1 a v nadväznosti z § 24 ods. 9 zákona 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality  


