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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave, 20. 06. 2022  
Číslo: 2/2022  

 
Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo „univerzita“) v súlade s § 15 
ods. 1 písm. b) 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“), po schválení 
Akademickým senátom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 30. 05. 2022 
a po schválení Vedeckou radou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 20. 06. 2022 
 

vydáva 
nasledovný vnútorný predpis 

 
PRAVIDLÁ 

PRIEBEŽNÉHO MONITOROVANIA, PERIODICKÉHO HODNOTENIA A PERIODICKÉHO 
SCHVAĽOVANIA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV, HABILITAČNÝCH 

A INAUGURAČNÝCH KONANÍ A TVORIVEJ ČINNOSTI 
NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Vnútorný predpis „Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia 

a periodického schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní 
a tvorivej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (ďalej len „vnútorný 
predpis“) je súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského 
vzdelávania na STU podľa § 15 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.  

(2) Vnútorný predpis upravuje postupy pre priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie 
a periodické schvaľovanie študijných programov, habilitačných konaní a inauguračných 
konaní a tvorivej činnosti na STU, do ktorého sú zapojení študenti, absolventi, učitelia, 
zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. 

(3) Na účely tohto vnútorného predpisu sa fakultou rozumie aj súčasť STU, ktorá zabezpečuje 
vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou (ďalej len „iná súčasť“). V spojení s inou 
súčasťou sa dekanom rozumie aj rektor a vedeckou radou fakulty sa rozumie aj Vedecká rada 
STU, všetky slovné spojenia sú v príslušnom vzťahu k významu dotknutého ustanovenia, 
pokiaľ to povahe daného ustanovenia neodporuje.  

 
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

Článok 2 
Priebežné monitorovanie študijných programov 

 
(1) Priebežné monitorovanie študijných programov zahŕňa zber, analýzu a používanie 

informácií potrebných na efektívne uskutočňovanie študijných programov. 

(2) STU aj prostredníctvom svojich fakúlt sleduje, najmenej raz za rok analyzuje, vyhodnocuje, 
prijíma opatrenia a zverejňuje kvantitatívne ukazovatele o jednotlivých študijných 
programoch najmenej v rozsahu podľa Metodiky na vyhodnocovanie štandardov vydanej 
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Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo, prostredníctvom ktorých 
vyhodnocuje najmä: 
a. charakteristiky profilu uchádzačov a študentskej populácie,  
b. mieru úspešnosti a iné charakteristiky v rámci prijímacieho konania,  
c. mieru úspešnosti a dôvody neúspešnosti v študijných programoch,  
d. mieru riadneho ukončenia štúdia v študijných programoch,  
e. mieru spokojnosti študentov s uskutočňovaním študijných programov 

a dostupnosťou zdrojov potrebných pre štúdium,  
f. mieru uplatniteľnosti absolventov študijných programov,  
g. mieru spokojnosti zamestnávateľov a iných externých zainteresovaných strán 

s kvalitou absolventov študijných programov,  
h. charakteristiky profilu učiteľov a ďalších zamestnancov,  
i. výsledky tvorivých činností a miera ich prepojenia so vzdelávaním,  
j. mieru internacionalizácie činností vysokej školy. 

(3) Konkrétne ukazovatele a metodika ich stanovenia sú upravené vnútornou organizačnou 
a riadiacou normou vydanou rektorom. 

(4) Jednotlivé ukazovatele sa vyhodnocujú za každý akademický rok; ich trend spravidla za 10 
ostatných rokov, v primeranom rozsahu za študijný program, fakultu alebo univerzitu. 

(5) Na účely priebežného monitorovania študijných programov STU aj prostredníctvom 
svojich súčastí zhromažďuje potrebné dáta najmä z nasledujúcich zdrojov: 
a. akademický informačný systém, 
b. ďalšie informačné systémy univerzity, 
c. informácie poskytnuté externými zdrojmi, najmä prostredníctvom informačných 

systémov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej 
len „MŠVVŠ SR“), Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, 
Sociálnej poisťovne, úradov práce sociálnych vecí a rodiny. 

(6) STU môže využiť na účely priebežného monitorovania študijných programov aj ďalšie 
zdroje údajov, najmä od zamestnávateľských zväzov a združení a profesijných komôr. 

(7) STU zbiera, analyzuje a využíva dáta potrebné na priebežné monitorovanie študijných 
programov v súlade s osobitnými predpismi o ochrane osobných údajov1. 

 
Článok 3 

Periodické hodnotenie študijných programov 
 

(1) Periodické hodnotenie študijných programov sa vykonáva najmenej raz za rok. 

(2) Periodické hodnotenie študijných programov vykonáva: 
a. Rada študijného programu, 
b. vedecká rada fakulty, 
c. Vedecká rada STU, 
d. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave (ďalej len „Rada pre vnútorný systém kvality“). 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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(3) Rada študijného programu na základe výsledkov priebežného monitorovania periodicky 
hodnotí študijný program podľa článku 11 vnútorného predpisu č. 7/2021 Rada 
študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  

(4) Výsledkom periodického hodnotenia študijného programu Radou študijného programu je 
správa z periodického hodnotenia študijného programu, ktorá obsahuje nasledujúce 
závery:  
a. hodnotenie úrovne uskutočňovania študijného programu 
b. návrhy na úpravu študijného programu, 
c. návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, ak boli v rámci periodického 

hodnotenia preukázané, 
d. iné návrhy na zvýšenie kvality zabezpečovania študijného programu.  
K návrhom podľa písmena b. a c. tohto bodu sa uvedú osoby zodpovedné za realizáciu 
úprav a opatrení a termín ich plnenia. 

(5) Vedecká rada fakulty periodicky hodnotí študijné programy a ich uskutočňovanie v rámci 
hodnotenia úrovne vzdelávacej činnosti na fakulte, ktoré sa vypracuje na základe 
výsledkov priebežného monitorovania študijných programov uskutočňovaných 
na fakulte. Súčasťou hodnotenia vzdelávacej činnosti na fakulte je aj súhrn z jednotlivých 
správ z periodického hodnotenia študijných programov uskutočňovaných na fakulte.  

(6) Vedecká rada STU periodicky hodnotí všetky študijné programy na STU a ich 
uskutočňovanie v rámci hodnotenia úrovne vzdelávacej činnosti na univerzite, ktoré sa 
vypracuje na základe výsledkov priebežného monitorovania študijných programov 
uskutočňovaných na jednotlivých fakultách.  

(7) Rada pre vnútorný systém kvality periodicky hodnotí študijné programy podľa článku 13 
vnútorného predpisu č. 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v platnom znení. 

(8) Výsledkom periodického hodnotenia študijných programov Radou pre vnútorný systém 
kvality je správa z periodického hodnotenia študijných programov, ktorá obsahuje 
hodnotenie úrovne poskytovaných študijných programov a ich súlad so štandardmi 
pre vnútorný systém kvality a štandardmi pre študijný program. 

(9) Všetky správy z periodického hodnotenia študijných programov sú zverejnené 
na webovom sídle STU alebo fakulty. 

 
Článok 4 

Periodické schvaľovanie študijných programov 
 

(1) Periodické schvaľovanie študijných programov vykonáva Rada pre vnútorný systém 
kvality pre každý študijný program v perióde zodpovedajúcej jeho štandardnej dĺžke 
štúdia.  

(2) Rada študijného programu pripraví podklady pre periodické schvaľovanie študijného 
programu podľa článku 11 vnútorného predpisu č. 7/2021 Rada študijného programu 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v platnom znení. 

(3) Rada pre vnútorný systém kvality pri periodickom schvaľovaní študijných programov 
posudzuje súlad študijných programov so štandardmi pre vnútorný systém kvality 
a štandardmi pre študijný program, pričom postupuje podľa článkov 12 a 13 vnútorného 
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predpisu č. 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave v platnom znení. 

 
HABILITAČNÉ KONANIA A INAUGURAČNÉ KONANIA 

Článok 5 
Priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a schvaľovanie habilitačných konaní 

a inauguračných konaní 
 

(1) STU aj prostredníctvom svojich fakúlt priebežne monitoruje a vyhodnocuje 
uskutočňovanie habilitačných konaní a inauguračných konaní na univerzite. 

(2) Vedecká rada fakulty najmenej raz za rok periodicky hodnotí habilitačné konania 
a inauguračné konania a ich uskutočňovanie v rámci hodnotenia úrovne vedeckej, 
výskumnej a umeleckej činnosti na fakulte.  

(3) Vedecká rada STU najmenej raz za rok periodicky hodnotí všetky habilitačné konania 
a inauguračné konania na STU a ich uskutočňovanie v rámci hodnotenia úrovne vedeckej, 
výskumnej a umeleckej činnosti na STU. 

(4) Periodické hodnotenie a schvaľovanie habilitačných konaní a inauguračných konaní 
vykonáva Rada pre vnútorný systém kvality každých 6 rokov, pričom postupuje podľa 
článku 16 vnútorného predpisu č. 6/2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania 
kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave v platnom znení. 

 
TVORIVÁ ČINNOSŤ 

Článok 6 
Pravidelné hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  

 
(1) Rada pre vnútorný systém kvality hodnotí kvalitu zabezpečovania výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len „tvorivá činnosť“) vysokoškolských učiteľov 
a výskumných pracovníkov: 
a. v rámci periodického schvaľovania študijných programov podľa článku 4 tohto 

vnútorného predpisu, 
b. v rámci periodického schvaľovania habilitačných konaní a inauguračných konaní 

podľa článku 5 tohto vnútorného predpisu. 

(2) Fakulta zabezpečí podklady pre pravidelné hodnotenie tvorivej činnosti každého 
vysokoškolského učiteľa, doktoranda v dennej forme štúdia a výskumného pracovníka 
prostredníctvom Vedecko/umelecko-pedagogickej charakteristiky (VUPCH).  

(3) Fakulta zabezpečí v rámci podkladov pre pravidelné hodnotenie tvorivej činnosti 
Charakteristiky predkladaných výstupov tvorivej činnosti (VTC): 
a. každého vysokoškolského učiteľa z pätice učiteľov zabezpečujúcich profilové 

predmety študijného programu,  
b. každú osobu z pätice osôb zodpovedných za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru 

habilitačného konania a inauguračného konania. 

(4) Fakulta zabezpečí aktuálnosť podkladov podľa bodov 2 a 3 tohto článku v akademickom 
informačnom systéme.  

(5) STU sa podrobuje na základe výzvy vyhlásenej MŠVVaŠ SR periodickému hodnoteniu 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v jednotlivých oblastiach 
výskumu raz za šesť rokov najmä na účely identifikácie medzinárodne porovnateľnej 
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činnosti výskumných tímov a na účely posúdenia kvality úrovne výskumnej, vývojovej, 
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pri štandardoch pre študijný program a štandardoch 
pre habilitačné konanie a inauguračné konanie. 

 
Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Fakulty sú povinné poskytovať Rade pre vnútorný systém kvality a jej pracovným 

skupinám na ich žiadosť v určených termínoch informácie, podklady a súčinnosť, ktoré sú 
potrebné pre ich činnosť podľa tohto vnútorného predpisu a podľa ďalších interných 
predpisov STU.  

(2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto vnútorného predpisu je možné vykonať len formou 
číslovaných dodatkov k tomuto vnútornému predpisu.  

(3) Rektor sa splnomocňuje, aby po vydaní každého dodatku k tomuto vnútornému predpisu 
podľa bodu 2 tohto článku vydal spolu s dodatkom aj aktuálne úplné znenie tohto 
vnútorného predpisu.  

(4) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 3/2014 Vnútorný systém kvality na STU schválený 
Akademickým senátom STU dňa 28. apríla 2014. 

(5) Tento vnútorný predpis bol schválený Akademickým senátom STU na návrh rektora dňa 
30. 05. 2022. 

(6) Tento vnútorný predpis bol schválený Vedeckou radou STU dňa 20. 06. 2022.  

(7) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou STU 
a účinnosť dňom 01. júl 2022.  

 
 
 
 
 
 
 prof. Ing. Marián Peciar, PhD.2  Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík2 
 predseda Akademického senátu STU  rektor STU 

                                                           
2 Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 2/2022 „Pravidlá priebežného monitorovania, periodického 
hodnotenia a periodického schvaľovania študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej 
činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 
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