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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 28. 05. 2021
Číslo: 5/2021 – 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
Prijímanie uchádzačov na štúdium študijných programov na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave v akademickom roku 2021/2022,
ktorým nariaďuje nasledovné:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.

Príkaz rektora Prijímanie uchádzačov na štúdium študijných programov na Slovenskej
technickej univerzite v Bratislave v akademickom roku 2021/2022 (ďalej len „príkaz
rektora“) upravuje postup, ktorým sa zabezpečí, aby študent prijatý na štúdium
študijného programu prvého, druhého alebo tretieho stupňa štúdia mohol študovať
študijný program, na ktorý bol prijatý v súlade s § 70 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“), ak tento študijný program STU nebude ďalej uskutočňovať
a plánuje ho zrušiť, aby bolo študentovi umožnené pokračovať v štúdiu študijného
programu zosúladeného so štandardmi pre študijný program Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „štandardy“) v rovnakom študijnom odbore
v súlade s § 51a ods. 2 zákona.

2.

Pre účely tohto príkazu rektora sa fakultou STU rozumie aj súčasť STU, ktorá zabezpečuje
vysokoškolské vzdelávanie a nie je fakultou.
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Článok 2
Pravidlá prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa na STU
1.

Fakulta STU prijme uchádzačov na štúdium študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa štúdia v akademickom roku 2021/2022, ktoré sú zosúladené
so štandardmi alebo ktoré fakulta STU plánuje zosúladiť so štandardmi.
Zodpovední: dekani fakúlt STU, riaditeľ Ústavu manažmentu STU
Termín:
od 01. 06. 2021 – do skončenia prijímacieho konania na akademický rok
2021/2022

2.

Fakulta STU neprijme uchádzačov na štúdium študijných programov prvého, druhého
a tretieho stupňa štúdia v akademickom roku 2021/2022, ak tieto študijné programy
neplánuje zosúladiť so štandardmi a plánuje ich zrušiť (ďalej len „pôvodné študijné
programy).
Zodpovední: dekani fakúlt STU, riaditeľ Ústavu manažmentu STU
Termín:
od 01. 06. 2021 – do skončenia prijímacieho konania na akademický rok
2021/2022

3.

Fakulta STU umožní zápis do prvého roka štúdia uchádzačom prijatým na štúdium
pôvodných študijných programov, ak títo uchádzači boli prijatí pred nadobudnutím
účinnosti tohto príkazu rektora. Následne na začiatku akademického roka 2021/2022
študentom zapísaným na pôvodných študijných programoch podľa prvej vety tohto bodu
umožní zmenu študijného programu na študijné programy, ktoré sú zosúladené
so štandardmi alebo ktoré fakulta STU plánuje zosúladiť so štandardmi v rovnakom
študijnom odbore alebo v študijnom odbore, ktorý je jedným z kombinácie dvoch
študijných odborov, v ktorom sú akreditované pôvodné študijné programy.
Zodpovední: dekani fakúlt STU, riaditeľ Ústavu manažmentu STU
Termín:
od 01. 06. 2021 – do skončenia zápisov na štúdium na akademický rok
2021/2022

4.

Ustanovenia bodov 1 až 3 tohto článku sa nevzťahujú na uchádzačov a študentov
pôvodných študijných programov, ktoré fakulta STU plánuje nahradiť novými študijnými
programami, o udelenie akreditácie ktorých požiadala Slovenskú akreditačnú agentúru
pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) do 31. 03. 2021 (ďalej len „nové študijné
programy“), a to v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom odbore, ktorý je
jedným z kombinácie dvoch študijných odborov, v ktorom sú akreditované pôvodné
študijné programy. Fakulta STU môže prijať uchádzačov na pôvodné študijné programy
podľa prvej vety tohto bodu a prijatým uchádzačom umožní zápis na štúdium pôvodných
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študijných programov. Bezprostredne po akreditácii nových študijných programov fakulta
STU umožní študentom zapísaným na pôvodných študijných programoch podľa tohto
bodu zmenu študijného programu na akreditované nové študijné programy.
Zodpovední: dekani fakúlt STU
Termín:
od 01. 06. 2021 – do termínu určeného STU pre zosúladenie študijných
programov so štandardmi

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.

Tento príkaz rektora je vydaný za účelom zabezpečenia štúdia v študijných programoch,
ktoré budú zosúladené so štandardmi.

2.

Za dodržiavanie tohto príkazu rektora sú okrem zamestnancov STU v ňom uvedených
zodpovední tiež ostatní vedúci na príslušných stupňoch riadenia a všetci zamestnanci,
ktorí sú povinní zabezpečiť vytvorenie všetkých potrebných materiálnych, organizačných,
personálnych a ostatných podmienok pre splnenie povinností v ňom uvedených. Vedúci
sú zároveň zodpovední za oboznámenie im podriadených zamestnancov s ustanoveniami
tohto príkazu rektora.

3.

Osoby zodpovedné za plnenie ustanovení tohto príkazu rektora sú oprávnené určiť
podrobnosti o ich plnení.

4.

Tento príkaz rektora nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť dňom 01.06.2021.
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver
Moravčík OPRÁVNENIE
1061 Rektor
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