
 

 1 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 4 

 

k Organizačnému poriadku   

Rektorátu Slovenskej technickej univerzity  

v Bratislave číslo 10/2012-N zo dňa 31. 10. 2012 

v znení dodatkov číslo 1 až 3 

 

Dátum: 18. 12. 2015  
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

 

 

V Bratislave dňa 18. 12. 2015  

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež ako „STU“) v súlade 

s článkom 13 bod 1 Organizačného poriadku Rektorátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave číslo 10/2012-N zo dňa 31. 10. 2012 v znení dodatku číslo 1 

zo dňa 25. 06. 2013, dodatku číslo 2 zo dňa 25. 02. 2014 a dodatku číslo 3 zo dňa 

29. 04. 2015 (ďalej tiež „Organizačný poriadok Rektorátu STU“) po prerokovaní 

v Akademickom senáte STU dňa 14. decembra 2015  vydáva nasledovný  

 

dodatok číslo 4 

k Organizačnému poriadku Rektorátu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 

Článok I.  

 

Organizačný poriadok Rektorátu STU a mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V článku 2 bod 3 písm. b) sa slová „vnútorných predpisov STU a vnútorných 

organizačných a riadiacich noriem STU“ nahrádzajú slovami „interných 

predpisov STU“. 

 

2. V článku 3 bod 2 prvá veta znie: 

„Väzby medzi rektorom, jednotlivými súčasťami STU, prorektormi a kvestorom 

sú graficky znázornené v prílohe číslo 1a tohto organizačného poriadku 

Rektorátu STU.“. 

 

3. V článku 3 bod 2 tretia veta znie: 

„Číselník a názvy fakúlt STU a organizačných zložiek súčastí STU, ktoré nie sú 

fakultami sú uvedené v prílohe číslo 2 tohto organizačného poriadku Rektorátu 

STU.“. 

 

4. V článku 4 bod 4 sa slová „vnútorných predpisoch STU a vo vnútorných 

organizačných a riadiacich normách STU“ nahrádzajú slovami „interných 

predpisoch STU“. 
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5. V článku 5 bod 2 sa slová „vo vnútorných predpisoch STU a v ostatných 

vnútorných organizačných a riadiacich normách STU“ nahrádzajú slovami 

„v interných predpisoch STU“. 

 

6. V článku 5 bod 6 sa  za písmeno e) vkladajú písmená f) a g) tohto znenia: 

„f) činnosti súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti1, 

g) v rozsahu osobitného interného predpisu STU2 činnosti súvisiace 

s predkladaním majetkových priznaní vedúcich zamestnancov STU,“ 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 281/2015 Z. z.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

„2Príkaz rektora číslo 4/2015-PR „Predkladanie majetkových priznaní 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. 

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako h). 

 

7. Článok 6 vrátane nadpisu znie: 

„Článok 6 

Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy 

 

1) Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy priamo riadi Útvar 

vzdelávania a starostlivosti o študentov, ktorý najmä: 

a) vypracováva analýzy, štatistiky a iné podklady súvisiace 

so vzdelávaním vo všetkých stupňoch a formách vysokoškolského 

štúdia a ďalšieho vzdelávania na univerzite, 

b) usmerňuje činnosti spojené s akreditáciou študijných programov, 

c) vypracováva návrhy interných  predpisov STU v oblasti starostlivosti 

o študenta, 

d) vyhľadáva, iniciuje a formalizuje spoluprácu STU s inštitúciami 

spoločenskej praxe pri uplatňovaní študentov a absolventov STU, 

e) iniciuje inováciu študijných programov a plánov, 

f) koordinuje činnosti procesu uchádzač – študent – absolvent. 

Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov v oblastiach upravených v tomto 

bode metodicky riadi fakulty STU, univerzitné pracoviská STU a účelové 

zariadenia STU. 

 

2) Prorektor pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy priamo riadi Útvar 

medzinárodných vzťahov, ktorý najmä: 
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a) udržuje a iniciuje kontakty s partnerskými zahraničnými univerzitami    

a zahraničnými organizáciami,  

b) zabezpečuje medzinárodnú mobilitu študentov a zamestnancov STU, 

c) podporuje rozvoj vzdelávania na STU v cudzích jazykoch, 

d) koordinuje prípravu študijných programov v cudzích jazykoch,  

e) podporuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania. 

 

3) Rektor poveril prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy priamym 

riadením 

3.1 účelového zariadenia Centrum akademického športu STU 

3.2 univerzitného pracoviska Inštitút celoživotného vzdelávania STU. 

 

Za odborný výkon činností súčastí STU uvedených v bodoch 3.1 a 3.2 

zodpovedajú príslušní riaditelia týchto súčastí. 

 

4) Podrobnosti o poslaní a činnostiach súčastí univerzity uvedených v bode 3 

tohto článku sú upravené v Organizačnom poriadku STU, v Organizačnom 

poriadku Centra akademického športu STU, v Organizačnom poriadku 

Inštitútu celoživotného vzdelávania STU a v ostatných interných prepisoch 

STU. 

 

5) Ak nie je v tomto článku ustanovené inak, prorektor pre vzdelávanie 

a medzinárodné vzťahy vo všetkých oblastiach upravených v tomto článku 

metodicky riadi príslušných prodekanov fakúlt STU. V prípade súčastí STU, 

ktoré nie sú fakultami a na ktorých sa poskytuje vzdelávanie, prorektor pre 

vzdelávanie a medzinárodné vzťahy metodicky riadi riaditeľom príslušnej 

súčasti STU povereného zamestnanca pre vzdelávanie.“. 

 

8. V článku 8 nadpis znie: 

„Prorektor pre spoluprácu s praxou“. 

 

9. V článku 8 bod 1 sa bod 1.2 vypúšťa. 

Doterajší bod 1.3 sa označuje ako 1.2. 

 

10. V článku 8 bod 1 sa slová „v podbodoch 1.1 až 1.3“ nahrádzajú slovami 

„v bodoch 1.1 a 1.2“. 

 

11. V článku 8 bod 2 sa slová „v Organizačnom poriadku Inštitútu celoživotného 

vzdelávania“ vypúšťajú a slová „vnútorných organizačných a riadiacich normách“ 

sa nahrádzajú slovami „interných prepisoch“. 
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12. V článku 9 bod 2 sa slová „vnútorných organizačných a riadiacich normách 

vydávaných“ sa nahrádzajú slovami „interných prepisoch“. 

 

13. V článku 9 sa bod 3 vypúšťa. 

Doterajší bod 4 sa označuje ako 3. 

 

14. V článku 10 bod 3 sa za písmeno f) dopĺňajú písmená g) a h) tohto znenia: 

„g) evidencie a správy databázy nehnuteľností vo vlastníctve STU, 

h) investičnej činnosti STU.“. 

 

15. V článku 10 bod 5 sa za písmeno c) vkladajú písmená d) až f) tohto znenia: 

„d) vykonáva právnu činnosť pre Projektové stredisko STU, 

e) na základe podkladov z investičného útvaru pripravuje, prípadne zabezpečuje 

prípravu právnych úkonov na účely majetkovo-právneho usporiadania 

nehnuteľností určených na investičnú výstavbu v rámci STU, 

f) prostredníctvom zamestnanca, ktorého na návrh predsedu Akademického 

senátu STU vymenoval rektor, vykonáva činnosť tajomníka Akademického 

senátu STU; pri výkone tejto činnosti je zamestnanec právneho a organizačného 

útvaru priamo podriadený predsedovi Akademického senátu STU3,“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3Článok 7 Rokovacieho  poriadku Akademického senátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave  schválený dňa 25. 02. 2013.“. 

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako g) až k). 

 

16. V článku 10 bod 5 písm. g) sa slová „vnútorných predpisov STU, vnútorných 

organizačných a riadiacich noriem STU“ nahrádzajú slovami „interných 

predpisov STU“. 

 

17. V článku 10 bod 6 sa za slovo „na“ vkladajú slová „referát a“. 

 

18. V článku 10 sa za bod 6 vkladá bod 6.1, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„6.1 Referát daní 

a) zabezpečuje správne uplatňovanie daňovej legislatívy  (napr. zákon o dani 

z príjmov, zákon o DPH, zákon o dani z motorových vozidiel) na Rektoráte 

STU 

b) spracováva daňové priznania k dani z príjmov právnickej osoby, DPH 

a motorových vozidiel za Rektorát STU 

c) z podkladov jednotlivých súčastí STU zabezpečuje spracovanie daňových 

priznaní a výkazov za celú  STU (daňové priznanie k DPH, k dani z príjmov 
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právnickej osoby, k dani z motorových vozidiel, súhrnný výkaz, kontrolný 

výkaz) 

d) monitoruje všetky legislatívne zmeny v oblasti daní, informuje o nich 

organizačné zložky Rektorátu STU a ostatné súčasti STU a zabezpečuje ich 

včasné zapracovanie do informačného systému STU 

e) prostredníctvom elektronického doručovania komunikuje s Daňovým 

úradom pre vybrané daňové subjekty.“. 

Doterajšie body 6.1 a 6.2 sa označujú ako 6.2 a 6.3 

 

19. V článku 10 bod 6.3 písm. b) sa vypúšťa. 

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú b) až f). 

 

20. V článku 10 bod 8 znie: 

„8) Kvestor priamo riadi Útvar prevádzky a krízového riadenia  organizačne 

členený na  oddelenia a referát, ktoré vykonávajú najmä nasledovné činnosti: 

 

8.1 oddelenie dopravy 

a) vykonáva a zabezpečuje dopravné služby pre vedenie STU, fakulty STU, 

univerzitné pracoviská STU a účelové zariadenia STU  

b) na STU vykonáva štatistickú, analytickú, poradenskú a kontrolnú činnosť 

v oblasti autodopravy  

c) rozúčtováva, fakturuje a sleduje úhrady za poskytnuté dopravné služby 

 

8.2 oddelenie technicko-prevádzkové 

a) vykonáva činnosti podateľne, registratúrneho strediska pre Rektorát STU 

a vrátnice 

b) vykonáva prípadne zabezpečuje technickú prevádzku objektov a areálu 

Rektorátu v Bratislave na Vazovovej ul. 5 a Mýtnej ul. 34 – 36, 

Vydavateľstva  STU a Centra výpočtovej techniky STU 

c) vykonáva  upratovacie práce 

 

8.3  oddelenie údržby a MTZ 

a) vykonáva prípadne zabezpečuje údržbu objektov a areálu Rektorátu 

v Bratislave na Vazovovej ul. 5 a Mýtnej ul. 34 – 36, Vydavateľstva  STU 

a Centra výpočtovej techniky STU 

b) metódou verejného obstarávania zabezpečuje vybrané tovary a služby 

pre organizačné zložky Rektorátu STU.  

 

8.4 referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU 

a)  zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia 
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pri práci, hygienou práce, ochranou pred požiarmi (vrátane vykonávania 

školení z oblasti BOZP a OPP), úlohami civilnej ochrany a STU ako subjektu 

hospodárskej mobilizácie v rozsahu všeobecne záväzných právnych 

predpisov 

b) koordinuje činnosť technikov BOZP a technikov požiarnej ochrany 

jednotlivých súčastí STU a v prípade potreby ich odborne usmerňuje, 

metodicky riadi a kontroluje 

c) kontroluje dodržiavanie predpisov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a ochrany pred požiarmi na Rektoráte STU.“. 

 

21. V článku 10 bod 9 písm. c) sa slová „a pre Fakultu chemickej a potravinárskej 

technológie a pre Strojnícku fakultu“ vypúšťajú. 

 

22. V článku 10 bod 9 sa za písmeno h) dopĺňa písmeno i) tohto znenia: 

„i) metodicky riadi energetické hospodárstvo všetkých súčastí STU.“. 

 

23. V článku 10 bod 9 sa posledná veta vypúšťa. 

 

24. V článku 10 sa za bod 10 dopĺňa bod 11 tohto znenia: 

„11) Kvestor priamo riadi Investičný útvar, ktorý najmä: 

a) pripravuje koncepciu investičnej výstavby v rámci STU 

b) zabezpečuje, prípadne koordinuje a usmerňuje činnosti súvisiace 

s investičnou výstavbou, prípravou a uskutočňovaním stavieb alebo 

technologických častí stavieb na STU 

c) vedie a spravuje databázu evidencie nehnuteľností vo vlastníctve STU 

d) majetkovo-právne usporadúva nehnuteľnosti na účely investičnej 

výstavby STU (najmä zabezpečovanie podkladov zo stavebného úradu, 

katastrálneho úradu, geometrické plány, listy vlastníctva, súpisné čísla 

a ostatné potrebné pre jednotlivé právne úkony).“. 

Doterajšie body 11 až 15 sa označujú ako 12 až 16. 

 

25. V článku 10 bod 13 znie: 

„13)Rektor poveril kvestora priamym riadením: 

13.1 univerzitného pracoviska  Archív STU  

13.2 univerzitného pracoviska  Vydavateľstvo STU                                                                  

13.3 účelového zariadenia   Študentské domovy a jedálne STU 

13.4  účelového zariadenia   Účelové zariadenie STU v Gabčíkove. 

Za odborný výkon činností súčasti STU uvedenej v bode 13.1 tohto bodu 

zodpovedá vedúci Archívu STU. Za odborný výkon činností súčastí STU 
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uvedených v bodoch 13.2 až 13.4 tohto bodu zodpovedajú príslušní riaditelia 

týchto súčastí.“. 

 

26. V článku 10 bod 14 sa slová „v bode 12“ nahrádzajú slovami „v bode 13“, slová 

„Nakladateľstva STU“ nahrádzajú slovami „Vydavateľstva STU“ a slová 

„vnútorných organizačných a riadiacich normách“ nahrádzajú slovami „interných 

predpisoch“. 

 

27. V článku 11 bod 1 psím. b) sa slová „vnútorných organizačných a riadiacich 

normách“ nahrádzajú slovami „interných predpisoch“. 

 

28. V článku 11 bod 1 psím. f) sa slová „vnútornými predpismi STU a ostanými 

vnútornými organizačnými a riadiacimi normami“ nahrádzajú slovami „internými 

predpismi“. 

 

29. V článku 11 bod 3 sa slová „vo vnútorných predpisoch STU a v ostaných 

vnútorných organizačných a riadiacich normách STU“ nahrádzajú slovami 

„a v ostatných interných predpisoch STU“. 

 

30. V článku 11 bod 4 sa druhá a tretia veta vypúšťajú. 

 

31. V článku 13 bod 2 písm. c) znie: 

„c) číslo 2, ktorá obsahuje číselník a názvy fakúlt STU a organizačných zložiek 

súčastí STU, ktoré nie sú fakultami.“ 

 

Článok II. 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku 

Rektorátu STU sú nasledovné prílohy: 

a) Príloha číslo 1, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 1a Organizačného 

poriadku Rektorátu STU (grafické znázornenie väzieb medzi rektorom, 

jednotlivými súčasťami STU, prorektormi a kvestorom), 

b) Príloha číslo 2, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 1b Organizačného 

poriadku Rektorátu STU (grafické znázornenie organizačnej schémy 

Rektorátu STU), 

c) Príloha č. 3, ktorá obsahuje znenie Prílohy číslo 2 Organizačného 

poriadku Rektorátu STU (číselník a názvy fakúlt STU a organizačných 

zložiek súčastí STU, ktoré nie sú fakultami). 

 

2. Tento dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU bol prerokovaný 
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Akademickým senátom STU dňa 14. decembra 2015. 

  

3. Tento dodatok číslo 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu STU nadobúda 

platnosť dňom jeho prerokovania v Akademickom senáte STU a účinnosť dňom 

01. január 2016. 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

rektor1 

                                                        
1
 Originál podpísaného Dodatku číslo 4 k Organizačnému poriadku Rektorátu Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare 
Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.   


