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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 

V Bratislave 23. 02. 2021 

Číslo: 4/2021-PR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „STU“) v súlade s článkom 3 

bod 1 písm. c) Smernice rektora číslo 4/2013 - SR „Pravidlá vydávania interných predpisov 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03.10.2013 

 

vydáva 

 

nasledovný príkaz rektora 

 

Dočasný postup pre návrh a schvaľovanie 

nových študijných programov 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

 

ktorým určuje nasledovné: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Príkaz rektora Dočasný postup pre návrh a schvaľovanie nových študijných programov 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „príkaz rektora“) upravuje 

postup zohľadňujúci potrebu konštituovať dočasné orgány vnútorného systému 

zabezpečovania kvality (ďalej len „dočasné orgány“) v súlade s pripravovaným novým 

vnútorným systémom zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave (ďalej len „STU“). 

 

2) Dočasné orgány sa zriaďujú pre účely návrhu a schvaľovania nových študijných 

programov, ktoré STU plánuje predložiť na akreditáciu Slovenskej akreditačnej 

agentúre pre vysoké školstvo (ďalej len „SAAVŠ“) do 31. 03. 2021 v súlade s § 36 ods. 2 

zákona č. 269/2018 Z. z. 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. 

 

3) Dočasnými orgánmi na účely tohto príkazu rektora sú: 

a) Dočasná rada študijného programu (ďalej len „Dočasná Rada ŠP“), 

b) Dočasná rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality (ďalej len „Dočasná 

rada VSK“). 
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Článok 2 

Dočasná Rada ŠP 

 

1) Zámery na vytvorenie nových študijných programov (ďalej len „ŠP“) boli schválené 

vo vedeckej rade fakulty. 

 

2) Dekan vymenuje predsedu a členov Dočasnej Rady ŠP z kandidátov na členov príslušnej 

Rady ŠP a poverí členov Dočasnej Rady ŠP vypracovaním spisu ŠP. Dočasná Rada ŠP 

bude vykonávať svoju činnosť do vymenovania Rady študijného programu podľa 

vnútorného predpisu STU Rada študijného programu Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave, najdlhšie však do 31.03.2021. Vzor poverenia predsedu a člena Dočasnej 

Rady ŠP tvorí prílohu č. 1 tohto príkazu rektora. 

 

 Zodpovední: dekani fakúlt. 

 Termín: do 24.02.2021. 

 

 

Článok 3 

Dočasná rada VSK 

 

1) Návrhy na kandidátov na členov Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

na STU boli prerokovaná Vedením STU dňa 01.02.2021 a Kolégiom rektora dňa 

08.02.2021. 

 

2) Rektor z kandidátov podľa bodu 1 tohto článku vymenuje predsedu a členov Dočasnej 

Rady VSK pre posúdenie súladu návrhu nových študijných programov so štandardmi. 

Dočasná Rada VSK bude vykonávať svoju činnosť do vymenovania Rady pre vnútorný 

systém zabezpečovania kvality na STU podľa vnútorného predpisu STU Rada pre 

vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite 

v Bratislave, najdlhšie však do 31.03.2021. Vzor menovacieho dekrétu predsedu 

a člena Dočasnej Rady VSK tvorí prílohu č. 2 tohto príkazu rektora. 

 

 Zodpovedný: osoba splnomocnená pre VSK. 

 Termín: do 24.02.2021. 

 

3) Rektor zvolá prvé rokovanie Dočasnej Rady VSK. Rokovanie Dočasnej Rady VSK sa môže 

uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 

informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti členov, vrátane 

tajného hlasovania, ak STU zabezpečí na to potrebné technické podmienky. 
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 Zodpovedný: osoba splnomocnená pre VSK. 

 Termín: do 25.02.2021. 

 

4) Dočasná Rada VSK vytvorí pracovné skupiny ako svoje poradné orgány, ktoré vypracujú 

pre Dočasnú Radu VSK stanovisko k súladu študijných programov so štandardmi 

SAAVŠ. 

 

 Zodpovedný: predseda Dočasnej Rady VSK. 

 Termín: do 03.03.2021. 

 

5) Pracovné skupiny vypracujú stanovisko k súladu študijných programov so štandardmi 

SAAVŠ pre Dočasnú Radu VSK. 

 

 Zodpovedný: predseda Dočasnej Rady VSK. 

 Termín: do 22.03.2021. 

 

6) Dočasná Rada VSK na základe stanoviska pracovnej skupiny uznesením 

schváli/navrhne úpravy/neschváli návrh na nový študijný program. O uznesení 

Dočasná Rada VSK rozhodne hlasovaním. Uznesenie Dočasnej Rady VSK je schválené 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Dočasnej Rady VSK.  

 

 Zodpovedný: predseda Dočasnej Rady VSK. 

 Termín: do 25.03.2021. 

 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenie 

 

Dočasné orgány sa riadia vnútornými predpismi prerokovanými  Vedením STU dňa 01. 02. 

2021 a Kolégiom rektora dňa 08. 02. 2021, ktoré sú zverejnené na verejnom dokumentovom 

serveri v Akademickom informačnom systéme STU na adrese: 

https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=215264. 

 

 Zodpovedný: predseda Dočasnej Rady VSK, predseda Dočasnej 

Rady ŠP. 

 Termín: priebežne. 

 

 

 

 

https://is.stuba.sk/auth/dok_server/slozka.pl?ds=1;dok=1;id=215264
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Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Neoddeliteľnou súčasťou tohto príkazu rektora sú prílohy: 

 Príloha č. 1: Vzor poverenia predsedu a člena Dočasnej Rady ŠP, 

 Príloha č. 2: Vzor menovacieho dekrétu predsedu a člena Dočasnej Rady VSK. 

 

2) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto príkazu rektora je možné vykonať iba číslovanými 

dodatkami k nemu, podpísanými rektorom. 

 

3) Tento príkaz rektora nadobúda účinnosť dňom jeho vydania. 

 

 

 

 

 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

 rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 



Príloha č. 1 

Hlavičkový papier fakulty 
 
Adresáti: kandidáti na členov rady študijného programu (pre každého člena a predsedu sa 
vydá samostatné poverenie vrátane kandidáta na predsedu) 
 

V Bratislave, 24.02.2021 
Číslo: 

 
Vec: Poverenie na vypracovanie návrhu na predloženie žiadosti o akreditáciu nového 
študijného programu Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo podľa § 30 
v spojení s § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z.  
 
Vážený kandidát na člena rady študijného programu <názov študijného programu>, 
 
na základe schválenia zámeru na vytvorenie nového študijného programu <X>. stupňa <názov 
študijného programu> v študijnom odbore <názov študijného odboru> Vedeckou radou 
Fakulty <názov> STU v Bratislave dňa <DD. MM. 2021> Vás menujem za člena dočasnej Rady 
študijného programu <názov študijného programu> a  poverujem Vás vypracovaním návrhu 
na predloženie žiadosti o akreditáciu nového študijného programu Slovenskej akreditačnej 
agentúre pre vysoké školstvo (ďalej tiež „SAAVŠ“) podľa § 30 zákona v spojení s § 36 ods. 2 
zákona č. 269/2018 Z. z. 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. 
 
Návrh na predloženie žiadosti o akreditáciu nového študijného programu obsahuje: 
 

1. vnútornú hodnotiacu správu študijného programu, 
2. opis študijného programu, 
3. vedecko/umelecko-pedagogické charakteristiky učiteľov zabezpečujúcich profilové 

predmety študijného programu podľa čl. 6 odsek 3 Štandardov pre študijný program 
a čl. 21 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov SAAVŠ, 

4. charakteristiky predkladaných výstupov tvorivých činností podľa čl. 7 odsek 2 
Štandardov pre študijný program a čl. 22 Metodiky na vyhodnocovanie štandardov 
SAAVŠ. 

 
Návrh je potrebné pripraviť v súlade s formulármi SAAVŠ zverejnenými na webovej stránke 
https://saavs.sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/. 
 
Návrh na vytvorenie nového študijného programu v elektronickej podobe mi predložte 
prostredníctvom predsedu dočasnej Rady študijného programu do 01. 03. 2021. 
 
S pozdravom 
 
prof. Ing. <Meno Priezvisko, tituly za menom> 
dekan 

https://saavs.sk/ziadosti/ziadost-o-uvedenie-akreditacie-studijneho-programu/


 

 

 

 

 

 

Vážený pán 

Titul, Meno Priezvisko, Titul 

pracovisko/súčasť STU 

 

 

V Bratislave, dňa xx. yy. 2021 

Číslo: xxxx 

 

 

M E N O V A C Í   D E K R É T 
 

 

V súlade s príkazom rektora č. 4/2021-PR 

 

Vás vymenúvam za člena/predsedu 

 

Dočasnej Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU. 

 

Vaše funkčné obdobie v Dočasnej Rade pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU trvá 

do vymenovania Rady pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU podľa vnútorného 

predpisu Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na STU, najdlhšie však 

do 31.03.2021 

 

Vo Vašej práci Vám prajem veľa úspechov. 

 

 

 

 

rektor STU 
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