
Číslo Kategória podkategória 1 podkategória 2 Proces
Vlastník 

procesu
Zodpovedný

V STU KR STU VR STU AS STU SR STU Rada QA rok mesiac

Dokumenty
Vnútorný systém kvality na STU (aj 

viaceré samostatné dokumenty)
novelizácia STU

rektor/poveren

ý VSK
S P S P

2021 september

Politika kvality STU novelizácia/definovanie STU

rektor/poveren

ý VSK 2020 október

(Príručka kvality)

Pravidlá vytvárania, úprav a schvaľovania 

študijných programov a spoločných 

študijných programov (politiky, štruktúry a 

procesy)

tvorba

STU Bakošová 2020 november

Pravidlá priebežného monitorovania, 

periodického hodnotenia a periodického 

schvaľovania študijných programov 

(politiky, štruktúry a procesy)

tvorba

STU Bakošová 2021 február

Pravidlá zverejňovania informácií o 

študijných programoch, ich absolventoch, 

...  (politiky, štruktúry a procesy)

tvorba

STU Vitková 2021 február

Pravidlá pre výber zainteresovaných strán 

a ich zapojenia do VSK
tvorba

STU Bakošová 2020 október

Pravidlá zabezpečenia činnosti študentskej 

samosprávy na pôde STU a zapojenia 

študentov do VSK

tvorba

STU Bakošová 2020 október

Ciele zabezpečovania a rozvoja kvality, 

ukazovatele
tvorba

STU

rektor/poveren

ý VSK 2020 december

Definovanie kompetencií, zodpovednosti 

osôb a štruktúr zabezpečujúcich systém 

kvality

tvorba

STU

rektor/poveren

ý VSK
2020 november

QA PhD štúdia tvorba STU/fakulta Kopáčik 2020 november

Kritériá na habilitácie docentov a kritériá 

na vymenovanie profesorov, pravidlá a 

postupy

novelizácia

STU Kopáčik 2021 február

Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných 

miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich 

zamestnancov

novelizácia

STU

Moravčík, 

Kopáčik

S P S S

2021 marec

všeobecné kritériá na obsadzovanie 

funkcií profesorov a docentov
novelizácia

STU Kopáčik
S P S

2021 marec

Štatút a rokovací poriadok rady pre 

kvalitu
tvorba

STU

rektor/poveren

ý VSK
S P

2020 november

DZ STU príprava novej verzie STU rektor S P P S P 2020 november

DZ fakúlt zosúladenie s DZ STU fakulta dekan S P 2021 marec

Štatút STU novelizácia STU rektor S P S 2021 marec

Schvaľovací proces Termín finalizácie

Príprava vnútorného systému kvality - príloha 1



Organizačný poriadok STU/fakúlt novelizácia
STU/fakulta

kvestor/tajom

ník
S P S

2021 január

Rokovací poriadok VR STU/fakúlt novelizácia STU Kopáčik S P S 2020 december

Študijný poriadok STU/fakúlt novelizácia STU/fakulta Bakošová S P S 2020 december

Štipendijný poriadok STU/ fakúlt novelizácia STU/fakulta Bakošová S P S 2020 september

Pravidlá prijímania na štúdium 

študijných programov STU
novelizácia

Bakošová
S P

2020 december

Odborová komisia PhD študijných 

programov
novelizácia

STU Kopáčik
S P

2020 november

kritériá HaI konaní novelizácia STU Kopáčik S P S 2020 december

Pracovný poriadok novelizácia Moravčík S P S 2020 december

Disciplinárny poriadok STU/fakúlt a 

rokovací poriadok disciplinárnej 

komisie

novelizácia

STU/fakulta

Bakošová/prod

ekan

S P S

2020 november

Etický kódex pre zamestnancov novelizácia STU Kopáčik S P 2020 september

Etický kódex pre študentov tvorba STU Bakošová S P 2020 október

Štatút a rokovací poriadok etickej 

komisie
tvorba

STU Kopáčik, rektor
S P

2020 november

štatút a rokovací poriadok 

programovej (pedagogickej komisie)
tvorba/novelizácia

fakulta Bakošová
S P

2020 október

pracovné náplne zodpovedných osôb STU/fakulta
STU/fakulta rektor

S P
2021 september

Smernica o rovnakom zaobchádzaní a 

ochrane pred diskrimináciou 
tvorba

STU Bakošová
S P

2021 marec

Zásady spracovania záverečných prác tvorba
STU Bakošová

S P
2021 marec

Pravidlá participácie partnerov na 

vzdelávaní, tvorivých a iných 

súvisiacich činnostiach, Pravidlá 

uzatvárania dohôd o spolupráci s 

partnermi

tvorba

STU Uherek

S P

2021 január

Pravidlá na určenie pracnosti čínností a 

pre plánovanie pracovnej záťaže 

pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov

tvorba/novelizácia

STU/fakulta Moravčík 2021 máj

Pravidlá hodnotenia zamestnancov v 

oblasti pedagogických, tvorivých a 

ďalších súvisiacich činností s určením 

frekvencie hodnotenia a opatrení 

vyplývajúcich z hodnotenie

tvorba/novelizácia

STU/fakulta

Bakošová, 

Kopáčik 2021 jún

Pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia
revízia

STU/fakulta kvestor 2020 november

Systemizovanie pracovných miest tvorba/novelizácia STU/fakulta rektor/dekan 2021 apríl

Štukrúry 

(grémiá a 

pracoviská)

Rada pre kvalitu ustanoviť STU
rektor/poveren

ý VSK
S P

2020 december

Etická komisia ustanoviť STU
rektor/poveren

ý VSK
S P

2020 december

Oddelenie pre kvalitu - manažér kvality 

+ pracovník
zriadiť STU rektor S P

2021



Programová rada ustanoviť STU/fakulta rektor/dekan S P 2020 november

Študijné 

programy
zoznam ŠP aktualizácia

STU/fakulta

rektor/dekan/

Bakošová 2020 október

garant ustanoviť STU/fakulta rektor/dekan 2020 október

personálne zabezpečenie
charakterstiky osôb vystupujúcich v matici 

personálneho zabezpečenia
aktualizácia/tvorba

STU/fakulta

dotknuté 

osoby 2021 máj

vedúci záverečných prac a vedenie 

záverečných prác
aktualizácia/tvorba

STU/fakulta garant 2021 máj

školitelia v PhD ŠP aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2021 máj

opisy programu charakteristika programu aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2020 december

profil absolventa aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2020 december

výstupy vzdelávania aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2020 december

identifikácia povolaní aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2020 december

odporúčaný študijný plán aktualizácia/tvorba STU/fakulta garant 2021 apríl

informačné listy predmetov
určenie záťaže študentov v predmete - 

kredity
aktualizácia/tvorba

STU/fakulta garant 2021 jún

obsah aktualizácia/tvorba
STU/fakulta

zodpovedný 

učiteľ 2021 jún

pravidlá, metódy a kritéria hodnotenia aktualizácia/tvorba
STU/fakulta

zodpovedný 

učiteľ 2021 jún

priestorové, materiálne a technické 

zabezpečenie 
aktualizácia/tvorba

STU/fakulta garant 2021 jun

informačné zdroje aktualizácia/tvorba STU/fakulta dekan/garant 2021 jun

študijné programy 1. stupňa
priprava na posúdenie kvality 

študijných programov
garant

2021 september

študijné programy 2. stupňa
priprava na posúdenie kvality 

študijných programov
fakulta garant S P S

2021 september

študijné programy 3. stupňa
priprava na posúdenie kvality 

študijných programov
fakulta garant S P S

2021 september

Odbory HaI
Zoznam odborov HaI a ich priradenie k 

ŠP
tvorba STU/fakulta

rektor/dekan/K

opáčik 2020 november

Zoznam garantov HaI konaní ustanoviť STU/fakulta
rektor/dekan/K

opáčik 2020 november

Databáza zamestnávatelia vytvorenie a spravovanie STU/fakulta S P priebežne

absolventi vytvorenie a spravovanie STU/fakulta S P priebežne

externí posudzovatelia a 

spolupracovníci
vytvorenie a spravovanie STU/fakulta S P

priebežne

výstupy tvorivej činnosti vytvorenie a spravovanie STU/fakulta S P priebežne

podaní a sťažností, postupov ich riešení vytvorenie a spravovanie STU/fakulta
priebežne

zainteresovaných strán vytvorenie a spravovanie STU/fakulta priebežne

Postupy VSK - stály bod v grémiách ustanoviť STU/fakulta priebežne

hodnotenie zamestnancov ustanoviť STU/fakulta priebežne

hospitácie pravidelne realizovať STU/fakulta priebežne

pasportizácia priestorov realizovať STU/fakulta priebežne

zabezpečenie priestorov internetom, Eduroam realizovať/udržovať/zlepšovať STU/fakulta priebežne

Zdroje informáciíAIS využívať STU/fakulta priebežne



EIS využívať STU/fakulta priebežne

webové stránky v SJ a AJ využívať STU/fakulta priebežne

FB, Instagram, masmédiá využívať STU/fakulta priebežne

Vysvetlivky

S schvaľuje

P prerokuje


