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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
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  

 
 

Akademický senát Slovenskej technickej univerzitySlovenská technická univerzita v  Bratislave 
(ďalej tiež „STU“) v súlade s § 915 ods. 1 písm. l b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a  o  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon 131/2002 Z. z.“) sa vyjadril na návrh rektora k vnútornému predpisu podľa § 15 ods. o 
vysokých školách“), po vyjadrení Akademického senátu1 písm. b) pred jeho predložením 

Vedeckej rade Slovenskej technickej univerzity v  Bratislave na svojom zasadnutí dňa DD. mesiac 

01.02.2021 a Vedecká rada po schválení Vedeckou radou Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 15 ods. 1 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. 

schválila na svojom zasadnutí dňa DD. mesiac 20RR nasledovné XX.YY.2021 
 

vydáva 
 

nasledovný vnútorný predpis 
 
 

PRAVIDLÁ 
PRE PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Vnútorný predpis „Pravidlá pre personálne zabezpečenie 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.  (ďalej len „pravidlá“ a „STU“)b) 
zákona o vysokých školách. 

(1)(2) 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 zabezpečujúcich predmety 
študijného programu. 

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

(3)(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 Ústavu 
manažmentuinej súčasti. 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

(4)(5) Pre posúdenie výsledkov tvorivej činnosti vysokoškolského učiteľa sa posudzujú jeho 
výsledky v príslušnom odbore habilitačného konania a inauguračného konania, ktorý je 
priradený k príslušnému študijnému odboru, v ktorom sa študijný program uskutočňuje.. 
Pre účely pravidiel sa berie do úvahy úroveň tvorivej činnosti podľa Pravidiel na určenie 
minimálnych kritérií na získanie titulu docent a profesor na STU1 (ďalej len 
„Pravidlápravidlá na určenie minimálnych kritérií“). 

(5)(6) Pre posúdenie výsledkov tvorivej činnosti dosiahnutých v odboroch habilitačného 
a inauguračného konania, ktorým boli odňaté práva, sa tieto odbory priradia 
k existujúcim odborom habilitačného a inauguračného konania. 

 

Článok 2 

Zodpovedná osoba, garant a spolugarant študijného programu 

 

(1) STU má 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 (ďalej len „zodpovedná osoba“) v súlade 
s čl. 6 bod 4 Štandardov pre študijný program2 (ďalej len „štandardy“) a zabezpečuje 
profilový predmet.  

(2) STU má určenú zodpovednú osobu podľa bodu 1 tohto článku, ak sa študijný program 
uskutočňuje:  

a) v príslušnom študijnom odbore,  

b) v kombinácii dvoch študijných odborov, 

c) ako študijný program prvého stupňa uskutočňovaný ako interdisciplinárne štúdiá,  

d) v príslušnom študijnom odbore na viacerých fakultách alebo vo viacerých 
sídlachsídlach2, 

e) ako spoločný študijný program v príslušnom študijnom odbore. 

(3) Ak ide o študijný program podľa bodu 12 písm. b) a c) tohto článku, je určená 
zodpovedná osoba pre každý študijný odbor, v ktorom jeho absolventi získajú 
vysokoškolské vzdelanie.  

(4) Ak ide o študijný program podľa bodu 12 písm. d) tohto článku, je určená zodpovedná 
osoba osobitne pre každú fakultu alebo inú súčasť STU a osobitne pre každé sídlo, 
v ktorom sa uskutočňuje študijný program ako celokcelok2. 

(5) Ak ide o študijný program podľa bodu 12 písm. e) tohto článku, je určená zodpovedná 
osoba za uskutočňovanie príslušnej časti spoločného študijného programu 
zabezpečovanej na STU a zodpovedná osoba za uskutočňovanie príslušnej časti 
spoločného študijného programu zabezpečovanej spolupracujúcou vysokou školou.  

(6) Zodpovedná osoba zároveň nenesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 

                                                             
1
 Smernica rektora NNXX/2021-SR Pravidlá na určenie kritérií na získanie titulu docent a profesor na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave 
2
 Štandardy pre študijný program,. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo, 02. 07. 2020 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

zabezpečenie kvality študijného programu na inej vysokej škole v Slovenskej republike. 

(7) Zmena zodpovednej osoby študijného programu je v zmysle vnútorného predpisu 
Rokovací poriadok RadyRada študijného programu3 úpravou študijného programu, ktorú 
schvaľuje Rada pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality na STU4.  

(8) Jedna a tá istá zodpovedná osoba môže niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, 
rozvoj a zabezpečenie kvality najviac troch študijných programov. Do tohto počtu sa 
nezapočítavajú prípady súbehov podľa čl. 7 ods. 3 štandardov, ktorými sú: 

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 fakulte 
vysokej školy, 

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. 

(9) Na účely personálneho zabezpečenia študijných programov na STU sa zodpovednou 
osobou podľa bodu 2 písm. a) tohto článku rozumie garant študijného programu. 

(10) Ak ide o študijný program podľa bodu 2 písm. b), c), d) tohto článku, je garantom 
študijného programu jedna zo zodpovedných osôb podľa bodu 3 alebo 4 tohto článku 
a  ďalšia zodpovedná osoba podľa bodu 3 alebo 4 tohto článku je spolugarantom 
študijného programu, pričom garant študijného programu je určený po dohode 
príslušných zodpovedných osôb. 

(11) Ak ide o študijný program podľa bodu 2 písm. e) tohto článku, garantom študijného 
programu na STU je zodpovedná osoba za príslušnú časť študijného programu, ktorú 
zabezpečuje STU. V takomto prípade sa považuje osoba zodpovedná za príslušnú časť 
študijného programu zabezpečovanú spolupracujúcou vysokou školou za spolugaranta 
študijného programu. 

(12) Určením garanta študijného programu sa spolugarantomspolugarantovi študijného 
programu neupiera právo niesť hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a 
zabezpečenie kvality vymedzenej ucelenej časti študijného programu. 

(13) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu 3. stupňa aktuálne 
pôsobí v príslušnom študijnom odbore na funkčnom mieste profesoravo funkcii profesor 
na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti 
preukázateľne dosahujú aspoň významnú medzinárodnú úroveň.  

                                                             
3
 Vnútorný predpis XX/2021 Rokovací poriadok RadyRada študijného programu na Slovenskej technickej 

univerzite v Bratislave. 
4
 Vnútorný predpis XX/2021 Rokovací poriadok RadyRada pre zabezpečovanie vnútorného systému kvality na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. 

Formátované: Zarážka: Vľavo:  0

cm, Opakovaná zarážka:  0,75 cm,

Bez kontroly osamotených riadkov



 

6 
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Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

(14) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu 2. stupňa aktuálne 
pôsobí v príslušnom študijnom odbore na funkčnom mieste profesoravo funkcii profesor 
na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti 
preukázateľne dosahujú aspoň významnú medzinárodnú úroveň. 

(15) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu 1. stupňa aktuálne 
pôsobí v príslušnom študijnom odbore na funkčnom mieste profesoravo funkcii profesor 
na ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti 
preukázateľne dosahujú aspoň medzinárodnú úroveň, alebo aktuálne pôsobí 
v príslušnom študijnom odbore na funkčnom mieste docentavo funkcii docent na 
ustanovený týždenný pracovný čas, pričom výsledky jeho tvorivej činnosti preukázateľne 
dosahujú aspoň medzinárodnú úroveň. 

(16) Garanta študijného programu a spolugaranta študijného programu vymenuje dekan 
fakulty5. 

(17) Garant študijného programu je predsedom Rady študijného programu. Spolugarant 
študijného programu je členom Rady študijného programu. 

(18) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu sa aktívne podieľa na 
tvorbe, monitorovaní a úpravách študijného programu. 

(19) Garant študijného programu a spolugarant 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.  

(20) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu má právo rozhodovať 
o personálnom zabezpečenívyjadrovať sa  k personálnemu zabezpečeniu predmetov 
študijného programu. 

(21) Garant študijného programu a spolugarant študijného programu má právo požadovať od 
garanta predmetu v súlade s čl. 4 bodbody 4 a 5 týchto pravidiel zvýšenie kvality 
vzdelávania v predmete 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 STU na ustanovený týždenný 
pracovný čas alebo kratší pracovný čas. 

                                                             
5
 Vnútorný predpis XX/2021 Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných programov na 

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

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

(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 fakultách STU alebo vo viacerých sídlach, sú zabezpečení učitelia 
profilových predmetov osobitne pre každú fakultu STU a osobitne pre každé sídlo, 
v ktorom uskutočňuje študijný program ako celok. 

(7) Výsledky tvorivej činnosti učiteľov zabezpečujúcichUčitelia  zabezpečujúci  profilové  
predmety  študijného  programu preukázateľne dosahujú  preukazujú  výsledky tvorivej 
činnosti v príslušnom študijnom odbore/študijných odboroch,  
v ktorom/ktorých sa študijný program uskutočňuje požadovanú úroveňna požadovanej 
úrovni v závislosti od jeho 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;  

c) aspoň národne uznávanú úroveň, ak ide o študijný program prvého stupňa. 

(8) Na učiteľov profilových predmetov vo funkcii garanta a spolugaranta sa vzťahujú 
ustanovenia článku 2 bodov 13 až 15. 

(9) Tvorivá činnosť sa preukazuje prostredníctvom najvýznamnejších výstupov tvorivej 
činnosti učiteľov zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu, pričom:  

a) vyberú sa  učitelia a výstupy tak, že 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 zabezpečenázabezpečí sa 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. 
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(10) Výsledky tvorivej činnosti podľa bodov 7 a 89 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 fakulte 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 fakulte 
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. 

(11) 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 predmetov študijného programu 

 

(1) Pre predmety študijného programu sú zabezpečení učitelia: 

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 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) Ak predmet študijného programu zabezpečujú viacerí vysokoškolskí učitelia, určí sa na 
STU osoba, ktorá má príslušné kompetencie a nesie hlavnú zodpovednosť za 



 

9 

1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 

Návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre personálne zabezpečenie 
študijných programov na STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality príslušného predmetu. Táto osoba je na 
STU garantom predmetu.  

(5) V prípade, ak predmet zabezpečuje len jeden učiteľ, je tento učiteľ zároveň garantom 
predmetu. 

(5)(6) Garant predmetu preukázateľne dosahuje v príslušnej oblasti, na ktorú je predmet 
zameraný,príslušnom odbore habilitačného a inauguračného konania výsledky v tvorivej 
činnosti aspoň na národnej úrovni. Ustanovenia čl. 2 bodov 13 až 15 a čl. 3 bod 7 
zostávajú pritom v platnosti.  

(6)(7) Od požiadavky uvedenej v bode 56 je možné upustiť v odôvodnených prípadoch, 
akými sú najmä: 

e)a) lektori cudzích jazykov,   

f)b) učitelia zabezpečujúci prax,  

g)c) odborníci z praxe. 

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

(8)(9) Školiteľmi dizertačných prác sú osoby, ktoré spĺňajú požiadavky podľa čl. 5 
vnútorného predpisu STU6. 

(9)(10) Učitelia študijného programu kontinuálne rozvíjajú svoje odborné, jazykové, 
pedagogické, digitálne zručnosti a prenositeľné spôsobilosti. 

(10)(11) Učitelia študijného programu dodržujú Etický kódex zamestnanca STU7 
a dbajú na integritu vedeckého bádania a publikovania. 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) 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.  

(2) Rektor je oprávnený po schválenívydaní každého dodatku k týmto pravidlám Vedeckou 
radou STU vydať spolu s dodatkom aj aktuálne úplné znenie týchto pravidiel.  

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

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

(5) Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Vedeckou radou STU a účinnosť 
dňa xxDD. mesiac 20RR.  

                                                             
6
 Vnútorný predpis č. X/2021 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej 

technickej univerzita v Bratislave. 
7
 Príloha k vnútornému predpisu 7/2007-N STU Pracovný poriadokSmernica rektora č. X/2021 – SR Etický kódex 

pre zamestnancov STUSlovenskej technickej univerzity v Bratislave  
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prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor STU 


