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Zdôvodnenie: Materiál je predložený na základe zákona č. 269/2018 o zabezpečovaní 

kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona                   
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako materiál pre 
prípravu vnútorného systému kvality STU na posúdenie agentúrou 
SAAVŠ  o jeho súlade a súlade jeho implementácie so štandardmi pre 
vnútorný systém  

 
Návrh uznesenia: Kolégium rektora STU prerokovalo materiál  
 

a) bez pripomienok 
b) s pripomienkami 
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Pravidlá vytvárania grémií pre vnútorný systém kvality 

 
Navrhovaná organizačná štruktúra vnútorného systému kvality (ďalej len „VSK“) na STU je 
v prílohe 1. 
V tejto organizačnej štruktúre sú 2 nové grémiá, a to: 

1. rada pre VSK 

2. rada študijného programu 

 

Rada pre VSK 
 
Rada pre VSK na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „STU“)  je zriadená 
Štatútom STU pre účely zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti, vedecko-výskumnej 
činnosti, habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších činností, ktoré s nimi súvisia. 
 
Rada pre VSK v rámci svojej činnosti najmä: 
 

 schvaľuje návrh pravidiel systému zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti, 

vedecko-výskumnej činnosti, habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších 

s nimi súvisiacich činností na STU, 

 riadi priebeh vnútorného hodnotenia kvality vzdelávacej činnosti, vedecko-

výskumnej činnosti, habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších s nimi 

súvisiacich činností na STU, 

 kontroluje napĺňanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality činnosti STU 

vyplývajúcich z právnych predpisov a vnútorných predpisov STU, 

 spracováva správu o vnútornom hodnotení kvality vzdelávacej činnosti, vedecko-

výskumnej činnosti, habilitačných konaní a inauguračných konaní a ďalších s nimi 

súvisiacich činností na STU a spracováva dodatky k tejto správe, 

 schvaľuje návrhy študijných programov uskutočňovaných na STU, 

 schvaľuje štruktúru, názvy a obsah odborov habilitačných konaní a inauguračných 

konaní, 

 poskytuje metodickú pomoc v procesoch zabezpečovania kvality študijných 

programov, habilitačných konaní a inauguračných konaní na STU, 

 prijíma a prerokúva podnety týkajúce sa uskutočňovania študijných programov, 

habilitačných konaní a inauguračných konaní na STU,  

 vykonáva ďalšie činnosti v rozsahu stanovenom štatútom Rady pre VSK. 

Štruktúra Rady pre VSK 
 
Navrhovaný počet členov Rady pre VSK je 19: z toho za každú fakultu dvaja členovia na 
funkčnom mieste profesor (alebo docent), za Ústav manažmentu 1 člen na funkčnom mieste 
profesor (alebo docent), 2 študenti, 2 zástupcovia externých zainteresovaných strán 
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(zamestnávatelia, absolventi). Členmi rady pre VSK nemôžu byť akademickí funkcionári fakúlt 
a univerzity. 
Členov Rady pre VSK menuje rektor.  
Zástupcov fakulty menuje rektor na návrh dekana fakulty po schválení vedeckou radou 
fakulty a Vedeckou radou STU. Zástupcu Ústavu manažmentu menuje rektor na návrh 
riaditeľa Ústavu manažmentu po schválení Vedeckou radou STU.  
Dvaja členovia Rady pre VSK sú menovaní rektorom  z radov študentov STU (po schválení 
Vedeckou radou STU). 
Dvaja členovia Rady pre VSK sú zástupcovia externých zainteresovaných strán 
(zamestnávatelia, absolventi) nominovaní rektorom a schválení Vedeckou radou STU. 
Predsedu a podpredsedu Rady pre VSK volia spomedzi seba členovia Rady VSK. Predsedom 
Rady pre VSK môže byť len zamestnanec STU.  
 
Pracovné skupiny Rady pre VSK 
 
Rada pre VSK pre realizáciu svojich činností vytvára pracovné skupiny zložené z interných 
členov, externých členov, ktorí sú odborníkmi v príslušnom študijnom odbore alebo 
príslušnom odbore habilitácie a odbore inaugurácie alebo zodpovedajúcom odbore 
habilitácie a inaugurácie, a študentov 2. alebo 3. stupňa štúdia príslušného študijného 
odboru. Počet členov pracovnej skupiny je minimálne 9, z toho minimálne 1 študent, 
minimálne 2 odborníci z praxe, minimálne 3 externí akademickí pracovníci alebo odborníci 
zo SAV alebo inej výskumnej inštitúcie. 
 

 
Rada študijného programu 
 
Rada študijného programu je orgán Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  zriadený 
pre účely zabezpečovania kvality vzdelávacej činnosti. Rada študijného programu sa zriaďuje 
pre každý študijný program na STU.  
 
Rada študijného programu v rámci svojej činnosti najmä: 
 

 pripravuje návrhy nových študijných programov, pripravuje úpravy existujúcich 

študijných programov, realizuje monitorovanie existujúcich študijných programov, 

 zabezpečuje uplatnenie pravidiel systému zabezpečovania kvality vzdelávacej 

činnosti STU pri návrhu, úprave, monitorovaní a schvaľovaní študijného programu,  

 zabezpečuje napĺňanie požiadaviek na zabezpečovanie kvality vzdelávacej činnosti 

vyplývajúcich z právnych predpisov a vnútorných predpisov STU, 

 spracováva správu o vnútornom hodnotení kvality vzdelávacej činnosti v rámci 

študijného programu a spracováva dodatky k tejto správe, 

 prijíma podnety vzťahujúce sa na uskutočňovanie študijného programu z interného 

a externého prostredia. 
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Štruktúra Rady študijného programu 
 
Predsedom Rady študijného programu je garant študijného programu.  
Predsedu a členov Rady študijného programu menuje dekan na návrh predsedu Rady 
študijného programu. V prípade, že bude študijný program uskutočňovaný spoločne na 
dvoch fakultách (univerzitách) členov Rady študijného program menuje po dohode oboch 
dekanov dekan fakulty na ktorej pôsobí garant ŠP. 
Minimálne tretinu členov rady študijného programu tvoria zástupcovia externých 
zainteresovaných strán (zamestnávatelia, priemyselní partneri, absolventi).  
Tretinu členov rady študijného programu tvoria študenti.  
Ostatní členovia sú z interného prostredia STU. 
Počet členov rady študijného programu je minimálne 9, a to minimálne traja členovia z radov 
akademických pracovníkov STU (jeden z nich je predseda), minimálne traja členovia 
z externého prostredia a minimálne traja študenti.  
Každý člen rady môže byť členom v rade ďalšieho ŠP,  najviac však v 3 radách študijných 
programov. To neplatí v súbehu s prípadmi, akými sú:  

a) iná forma alebo jazyková mutácia identického študijného programu, 

b) časť spoločného študijného programu obsahovo vychádzajúca z príslušného 

študijného odboru, 

c) konverzný študijný program obsahovo vychádzajúci zo študijného programu v 

príslušnom študijnom odbore a stupni. 

 
 
 


