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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“) 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. Článok 15 vrátane nadpisu znie: 
„Čl. 15 

Správna rada STU 
 

(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. 
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(2) Správna rada STU má trinásť členov. Šesť členov Správnej rady STU volí 
a odvoláva Akademický senát STU, z toho jedného člena volí a odvoláva iba 
študentská časť Akademického senátu 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) Členmi Správnej rady STU sú najmä významné vedecké osobnosti alebo 
umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni 
alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej oblasti 
v súlade s poslaním STU alebo osoby, ktoré majú skúsenosti v oblasti 
nakladania s majetkom a finančnými prostriedkami právnickej osoby. 

(4) Za člena Správnej rady STU možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá má 
najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, má najmenej štyri roky praxe 
v riadení v právnickej osobe a schopnosti v oblasti nakladania s majetkom 
a finančnými prostriedkami právnickej osoby. 

(5) Akademický senát STU z navrhnutých kandidátov na členov Správnej rady STU, 
ktorí spĺňajú podmienky členstva v Správnej rade STU podľa zákona, zvolí 
tajným hlasovaním kandidátov na členov Správnej rady STU v príslušnom počte 
podľa bodu 2 tohto článku. 

(6) Voľbu predsedu, podpredsedu a spôsob zasadnutia Správnej rady STU upraví 
Štatút Správnej rady STU. 

(7) Funkčné obdobie členov Správnej rady STU je päťročné. Ustanovenie § 113 am 
ods. 11 zákona tým nie je dotknuté. 

(8) Členstvo v Správnej rade STU zaniká:  
a) uplynutím funkčného obdobia,  
b) vzdaním sa funkcie, 
c) odvolaním 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, 

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. 
(9) Podrobnosti a pravidlá postupu pri voľbe a odvolávaní členov Správnej rady STU 

Akademickým senátom STU upraví Akademický senát STU.“. 
 

2. 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 
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bolo poskytnuté dočasné útočisko, sa na základe splnenia ustanovených 
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 o nároku dekan príslušnej fakulty.“. 

 
3. 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 o jeho priznaní dekan príslušnej 
fakulty.“. 

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

 
4. V článku 27 bod 16 sa v celom texte slová „§ 96 a § 96a“ nahrádzajú slovami 

„§ 96, § 96a a § 96b“. 
 
 

Článok 2 
 

1. Tento dodatok číslo 12 k Štatútu STU bol schválený Akademickým senátom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 27.06.2022. 

 
2. Tento dodatok číslo 12 k Štatútu STU nadobúda platnosť dňom registrácie 

MŠVVaŠ SR a účinnosť dňom 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 


