
 

  

Vedenie STU  
22. 06. 2020 
 
Návrh Dodatku číslo 2 
k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 
Študijný poriadok  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 

 
Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
Mgr. Marianna Michelková 
vedúca ÚVaSŠ 

 
Zdôvodnenie: Zmeny Študijného poriadku STU sú v súlade s pripomienkou 

pedagogickej komisie Akademického senátu STU k návrhu dodatku č. 1 
k Študijnému poriadku STU a vyplývajú z potreby upraviť konanie skúšok 
na STU, ak mimoriadna situácia na Slovensku spôsobená Covid-19 skončí 
počas skúškového obdobia, aby sa mohli skúšky konať aj online 
prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti z ohľadom 
na od ubytovanie študentov zo študentských domovov STU.  

 
Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje návrh Dodatku č. 2 k vnútorného predpisu STU č. 

4/2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a odporúča ho predložiť na zasadnutie Akademického senátu STU. 
a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami



 

  

14. zasadnutie V STU, 22. 06. 2020 
Návrh dodatku číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 
Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

 
 
 
Vnútorný predpis 
 
Číslo xx/2020  
 
 
Dodatok číslo 2 
k vnútornému predpisu číslo 4/2013 
Študijný poriadok  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 
Dátum: 29. 06. 2020 
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Akademický senát STU, 29. 06. 2020 
Návrh dodatku číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 
Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 

V Bratislave 29. 06. 2020 
Číslo: xx/2020 

 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade 
s § 9 ods. 1 písm. b) v spojení s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa 
článku 51 bod 6 vnútorného predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 
3/2013 zo dňa 25. 06. 2013 „Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ 
schválil na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2020 nasledovný vnútorný predpis STU: 
 

 
Dodatok číslo 2 

k vnútornému predpisu 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK 
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 
 

Článok 1 
 

Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 4/2013 zo dňa 
25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení jeho 
dodatku číslo 1 zo dňa 25. 05. 2020 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V článku 50a bode 3 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová „alebo ak sa krízová 
situácia skončí v čase skúškového obdobia“. 

2. V článku 51 za bod 7 sa vkladá nový bod 8, ktorý znie: 

„Skúšky vykonané prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti, ak sa uskutočnili 
po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 
vyhláseného v Slovenskej republike v súvislosti s ochorením COVID-19 v skúškovom 
období letného semestra akademického roka 2019/2020 pred nadobudnutím 
účinnosti dodatku č. 2 k tomuto študijnému poriadku sa považujú za skúšky vykonané 
v súlade s týmto študijným poriadkom.“. 

Doterajšie body 8 až 15 sa označujú ako body 9 až 16. 

3. V článku 51 v bode 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodatku č. 2 účinným od 1. 
júla 2020“.  
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Akademický senát STU, 29. 06. 2020 
Návrh dodatku číslo 2 k vnútornému predpisu STU číslo 4/2013 
Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

Článok 2 
 

1. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave bol schválený Akademickým senátom STU dňa 29. júna 2020.  

2. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom STU 
a účinnosť dňom 1. júl 2020. 

 
 
 
..................................................... ........................................................... 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD. prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.  

predseda AS STU rektor STU 


