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Zdôvodnenie: Nevyhnutné zmeny v Štatúte STU súvisiace s novelou zákona 

o vysokých školách. 
 
 
 
Návrh uznesenia: Kolégium rektora prerokovalo Návrh Dodatku číslo 12 k Štatútu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
a) bez pripomienok, 
b) s pripomienkami 

 a odporúča predložiť materiál na schválenie Akademickému 
senátu STU. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 27. 06. 2022 
Číslo: X/2022 

 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9  ods. 1 
písm. a) bod 1 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“) schválil na svojom zasadnutí dňa 27. júna 2022 nasledovný vnútorný 
predpis, ktorým sa vydáva 
 

Dodatok číslo 12 
k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
ŠTATÚT 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
registrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) dňa 29. 
novembra 2002, v znení jeho dodatku číslo 1 registrovanom MŠ SR dňa 19. januára 
2006, dodatku číslo 2 registrovanom MŠ SR dňa 2. apríla 2007, dodatku číslo 3 
registrovanom MŠ SR dňa 7. apríla 2008, dodatku číslo 4 registrovanom MŠ SR dňa 
14. apríla 2009, dodatku číslo 5 registrovanom MŠ SR dňa 27. apríla 2010, dodatku 
číslo 6 registrovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dňa 14. decembra 2010, dodatku číslo 7 
registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 20. decembra 2011, dodatku číslo 8 registrovanom 
MŠVVaŠ SR dňa 20. júna 2012, dodatku číslo 9 registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 
7. augusta 2013, dodatku číslo 10 registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 31. júla 2020 
a dodatku číslo 11 registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 12. marca 2021 (ďalej len „Štatút 
STU“) 
 

sa mení a dopĺňa 
 
takto: 
 

Článok 1 
 

1. V článku 11 bod 10 sa slová „podľa článku 32a bod 1 písm. h)“ nahrádzajú 
slovami „podľa článku 32a bod 1 písm. i)“. 

 
2. V článku 11 bod 14 písmeno b) sa slová „podľa článku 32a bod 1 písm. a), c) až 

f), j) až l)“ nahrádzajú slovami „podľa článku 32a bod 1 písm. a), c) až f), j) až 
m)“. 
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3. V článku 11 bod 14 písmeno b) sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie: 
„6. rokovací poriadok VR STU,“. 
 
Doterajšie body 6 až 8 sa označujú ako body 7 až 9. 

 
4. V článku 11 bod 14 písmeno c) sa slová „podľa článku 32a bod 1 písm. g) a h)“ 

nahrádzajú slovami „podľa článku 32a bod 1 písm. g) až i)“. 
 

5. V článku 11 bod 14 písmeno c) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie: 
„2. zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora 
na STU, ktoré schvaľuje AS STU pred rokovaním Správnej rady STU,“. 

 
Doterajší bod 2 sa označuje ako bod 3. 

 
6. Článok 15 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 15 
Správna rada 

 
(1) Správna rada STU je orgán, ktorý v rámci svojej pôsobnosti podporuje 

posilňovanie väzby STU a spoločnosti v súlade s poslaním STU. Správna rada 
STU uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti STU. Postavenie 
a pôsobnosť Správnej rady STU upravujú § 40 a 41 zákona.  

(2) Správna rada STU má trinásť členov. Šesť členov Správnej rady STU volí 
a odvoláva AS STU, z toho jedného člena volí a odvoláva len študentská časť AS 
STU. Šesť členov Správnej rady STU vymenúva a odvoláva minister školstva. 
Jedného člena Správnej rady STU volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní 
členovia Správnej rady STU. 

(3) Za člena Správnej rady STU je možné zvoliť alebo vymenovať iba osobu, ktorá 
má: 

a) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, 
b) najmenej štyri roky praxe v riadení v právnickej osobe a 
c) schopnosti v oblasti nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami 

právnickej osoby. 
(4) Návrhy kandidátov na členov Správnej rady STU predkladajú: 

a) právnické osoby zapísané do registra mimovládnych neziskových 
organizácií, 

b) obce a samosprávne kraje, 
c) Slovenská akadémia vied, 
d) verejné výskumné inštitúcie, 
e) ďalšie právnické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o spôsobilosti 

vykonávať výskum a vývoj okrem vysokých škôl, 
f) reprezentatívne združenia zamestnávateľov, 
g) múzeá, galérie a divadlá. 
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(5) STU zverejní najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia člena 
Správnej rady STU voleného AS STU výzvu oprávneným právnickým osobám 
podľa bodu 4 tohto článku na navrhovanie kandidátov pre AS STU na členov 
Správnej rady. Výzvu podľa prvej vety zverejní STU na svojom webovom sídle 
a prostredníctvom webových aplikácií, sociálnych médií a sociálnych sietí alebo 
iných inovatívnych komunikačných prostriedkov. 

(6) Návrh kandidáta na člena Správnej rady STU musí obsahovať: 
a) označenie navrhovateľa – oprávnenej právnickej osoby podľa bodu 4 

tohto článku v rozsahu názov, sídlo, IČO, zápis v príslušnom registri, 
štatutárny orgán, 

b) označenie navrhovaného kandidáta na člena Správnej rady STU 
v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum 
narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, 

c) miesto, dátum a podpis štatutárneho orgánu navrhovateľa, resp. osoby 
oprávnenej konať v mene navrhovateľa, 

d) súhlas navrhovaného kandidáta. 
(7) Prílohami predloženého návrhu kandidáta na člena Správnej rady STU sú 

najmä: 
a) profesijný štruktúrovaný životopis navrhovaného kandidáta, 
b) overená fotokópia dokladu o absolvovaní štúdia preukazujúci najvyššie 

dosiahnuté vzdelanie navrhovaného kandidáta, 
c) čestné vyhlásenie navrhovaného kandidáta, potvrdzujúce splnenie 

podmienok na členstvo v Správnej rade podľa § 40 ods. 3 zákona 
a podmienky nezlučiteľnosti funkcií podľa § 40 ods. 4 zákona. 

(8) V prípade, ak návrh kandidáta na člena Správnej rady STU podpisuje iná osoba 
ako štatutárny orgán navrhovateľa, musí táto osoba preukázať oprávnenie 
konať mene navrhovateľa, a to formou originálu alebo overenej fotokópie 
plnomocenstva, poverenia alebo obdobného dokumentu preukazujúceho 
oprávnenie konať v mene navrhovateľa. 

(9) AS STU je oprávnený požadovať predloženie ďalších dokumentov a informácií, 
potrebných na preukázanie splnenia podmienok na členstvo v Správnej rade 
STU, upravených zákonom. 

(10) AS STU zvolí tajným hlasovaním kandidátov na členov Správnej rady STU 
v príslušnom počte uvedenom v bode 2 tohto článku. 

(11) Po voľbe podľa bodu 10 tohto článku zorganizuje STU verejné vypočutie 
kandidátov. V prípade, ak sa v danom období obsadzujú aj miesta vyberané 
ministrom školstva, verejného vypočutia sa zúčastnia aj kandidáti vybraní 
ministrom školstva. 

(12) Po verejnom vypočutí predloží predseda AS STU na vyjadrenie 
ministrovi školstva návrh kandidátov zvolených Akademickým senátom STU. 

(13) AS STU sa vyjadruje ku návrhom kandidátov vymenúvaných ministrom 
školstva. Ak sa AS STU nevyjadrí k týmto návrhom do 30 dní odo dňa ich 
predloženia, platí, že sa vyjadril. 
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(14) Po vyjadrení ministra školstva, alebo po márnom uplynutí 30 dňovej 
lehoty od predloženia ministrovi školstva na vyjadrenie, AS STU rozhodne 
tajným hlasovaním o potvrdení alebo o nepotvrdení voľby. 

(15) Ak AS STU nepotvrdí voľbu niektorého kandidáta, opakuje sa postup 
podľa bodov 10 až 12 a bodu 14 tohto článku z pôvodne doručených návrhov. 

(16) Členstvo v Správnej rade STU zaniká: 
a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) vzdaním sa funkcie; výkon funkcie člena Správnej rady STU sa skončí 

dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rektorovi, 
ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň, 

c) odvolaním z funkcie; výkon funkcie člena Správnej rady STU sa skončí 
dňom určeným v odvolaní z funkcie, 

d) právoplatnosťou rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný 
čin alebo ktorým mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody, 

e) obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 
f) začatím výkonu funkcie alebo vznikom pracovného pomeru alebo 

štátnozamestnaneckého pomeru nezlučiteľného s funkciou člena 
Správnej rady STU, 

g) vznikom postavenia závislej osoby vo vzťahu k poslancovi Národnej rady 
Slovenskej republiky, členovi vlády, štátnemu tajomníkovi, rektorovi, 
prorektorovi, dekanovi alebo vedúcemu súčasti STU, ktorá nie je 
fakultou, 

h) smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho. 
(17) AS STU môže odvolať člena Správnej rady STU, ktorého do funkcie zvolil, 

len ak sa člen Správnej rady STU nezúčastnil bez náležitého ospravedlnenia 
na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach Správnej rady STU alebo ak 
poškodil závažným spôsobom záujem STU. Ak člen Správnej rady STU poškodil 
závažným spôsobom záujem STU, nemožno ho odvolať v čase od vyhlásenia 
voľby rektora do jej konania. 

(18) Ak členstvo v Správnej rade STU zaniklo inak, ako uplynutím funkčného 
obdobia, uvoľnené miesto v Správnej rade STU sa obsadí postupom podľa 
bodov 3 až 15 tohto článku, pričom všetky uvedené úkony sa vykonanú 
bez zbytočného odkladu. 

(19) Podrobnosti o voľbe a odvolávaní členov Správnej rady STU AS STU 
upraví AS STU. 

(20) Činnosti spojené s organizačným, personálnym, administratívnym 
a technickým zabezpečením voľby a odvolávania členov Správnej rady STU AS 
STU zabezpečuje STU.“. 

 
7. V článku 24 bod 2 znie: 

„(2) Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá. Študentom študijných 
programov prvých dvoch stupňov, ktorí majú trvalý pobyt v SR, alebo 
študentom ktorým bol udelený azyl, bola poskytnutá doplnková ochrana alebo 
bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa na základe splnenia ustanovených 
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podmienok priznáva sociálne štipendium. Na sociálne štipendium má študent 
právny nárok. O nároku na priznanie sociálneho štipendia rozhoduje rektor, 
v prípade študentov zapísaných na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných na fakulte rozhoduje dekan príslušnej fakulty.“. 

 
8. V článku 24 sa za bod 3 vkladá nový 4, ktorý znie: 

„(4) Priznávanie tehotenského štipendia z prostriedkov štátneho rozpočtuje je 
upravené v § 96b zákona. Na tehotenské štipendium má študentka právny 
nárok. Podrobnosti o postupe priznávania tehotenského štipendia bližšie 
upraví štipendijný poriadok STU. O priznaní tehotenského štipendia rozhoduje 
rektor, v prípade študentiek zapísaných na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných na fakulte rozhoduje dekan príslušnej fakulty.“. 

 
Doterajšie body 4 až 6 sa označujú ako body 5 až 7. 

 
9. V článku 32a bod 1 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 

„h) zásady voľby kandidáta na rektora a prijatia návrhu na odvolanie rektora 
na STU,“. 
 
Doterajšie písmená h) až l) sa označujú ako písmená j) až m). 

 
10. Za článok 33 sa vkladá článok 34, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Článok 34 
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným podľa dodatku č. 12 k Štatútu STU 

 
(1) Právne účinky úkonov vykonané podľa Štatútu STU v znení dodatku č. 12 predo 

dňom nadobudnutia jeho účinnosti ostávajú zachované pokiaľ s ním nie sú 
v rozpore. 

(2) Dodatok č. 12 k Štatútu STU je vydaný na základe § 113am ods. 1 zákona, a to 
najmä v rozsahu nevyhnutnom na účely ustanovenia Správnej rady STU 
v súlade s ustanoveniami zákona účinnými od 25. apríla 2022. 

(3) Dodatok č. 12 k Štatútu STU sa ohľadom na ustanovenie bodu 2 tohto článku 
nepovažuje za Štatút STU vydaný podľa zákona v znení účinnom od 25. apríla 
2022. 

(4) Rozsah samosprávnej pôsobnosti fakúlt STU, pôsobnosť orgánov fakúlt STU 
a spôsob ustanovovania orgánov fakúlt STU sa naďalej spravuje podľa 
ustanovení zákona účinných do 24. apríla 2022.“. 

 
 

Článok 2 
 

1. Tento dodatok číslo 12 k Štatútu STU bol schválený Akademickým senátom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 27.06.2022. 
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2. Tento dodatok číslo 12 k Štatútu STU nadobúda platnosť odo dňa registrácie 
MŠVVaŠ SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o jeho registrácii. 

 
 
 
 
 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.  Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

predseda AS STU             rektor 


