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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 na STU 
na posúdenie SAAVŠ o jeho súlade a súlade jeho implementácie 
so štandardmi pre vnútorný systém. 

 

Návrh uznesenia: Vedenie STU prerokovalo materiál  Návrh vnútorného predpisu Politika 

kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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1. zasadnutie V STU, 11. 01. 2021 
Návrh vnútornému predpisu Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

doc. Ing. Peter Makýš, PhD. 

POLITIKA KVALITY 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“), vedomá si svojho poslania 
vzdelávať a vychovávať mladú generáciu v duchu princípov humanizmu a ľudskosti, 
vedeckým výskumom, inžinierskou a ďalšou tvorivou činnosťou získavať, aplikovať a šíriť 
nové poznatky, vyhlasuje za účelom napĺňania strategických cieľov definovaných 
v Dlhodobom zámere vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej 
činnosti STU a v snahe o nastavenie vnútorného systému riadenia kvality umožňujúce jeho 
neustále zlepšovanie, túto Politiku kvality STU: 
 
1. Poskytovať kvalitné a široko dostupné univerzitné vzdelávanie spĺňajúce najvyššie 

medzinárodné štandardy v inžinierskych technických disciplínach a na ne nadväzujúcich 
oblastiach prírodných a spoločenských vied, postavené na aktívnej účasti študentov na 
vedeckom výskume, umení a/alebo ďalšej tvorivej inžinierskej činnosti, orientované na 
potreby hospodárskej a spoločenskej praxe a neustále ho zlepšovať. 

2. Kontinuálne sa podieľať na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne spoločnosti a kvalifikačných 
predpokladov zamestnancov sústavným pôsobením v oblasti celoživotného vzdelávania.  

3. Vlastnou tvorivou činnosťou prispievať do svetového vedeckého poznania, k rozvoju 
inžinierskych zručností a umeleckých a estetických hodnôt v mladej generácii. 

4. Neustále zvyšovať pozitívny vplyv univerzity na spoločnosť sústavným skvalitňovaním 
poskytovaných služieb vo výchovnovzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti 
a transferom výsledkov výskumu a know-how univerzity do podnikateľského prostredia. 

5. Medzi všetkými zainteresovanými stranami, zamestnancami, študentmi, absolventmi, 
zamestnávateľmi a ďalšími záujmovými skupinami budovať atmosféru akademického 
partnerstva, úcty a rešpektu v prostredí podporujúcom profesionálny rast a orientáciu na 
medzinárodne akceptovateľné výsledky. 

6. Zabezpečovať efektívne a transparentné hospodárenie so zdrojmi, aktivovať 
a optimalizovať využívanie existujúcich finančných zdrojov a dlhodobým plánovaním 
zabezpečovať ekonomickú stabilitu a udržateľnosť dlhodobého rozvoja univerzity. 

7. Neustále modernizovať a usmerňovať priestorové usporiadanie univerzity tak, aby jej 
rozvoj vytváral medzinárodne konkurencieschopné zázemie stimulujúce ku kooperácii 
študentov, zamestnancov a partnerov. 

8. Zabezpečovať a sústavne uskutočňovať modernú správu univerzity, zodpovedné riadenie 
na všetkých stupňoch a vytváranie tvorivých podmienok pre študentov a zamestnancov 
formou postupného skvalitňovania vnútorných procesov a služieb. 

 
Politiku kvality STU napĺňajú a rešpektujú všetky súčasti STU. Na jej napĺňaní sa podieľajú 
všetci pracovníci univerzity, čím sa stávajú spoluzodpovednými za kontinuálne zlepšovanie sa 
nie len svojej súčasti, ale i celej univerzity.  
Politika kvality STU sa premieta do praxe prostredníctvom systému riadenia kvality, ktorý je 
koordinovaný Radou pre vnútorný systém kvality na STU.  
 
 
V Bratislave, dňa DD. MM. 2021 
        prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 
 rektor 


