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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave, 13. 12. 2021 
Číslo: 12/2021 

 
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 a v súlade s článkom 21 bod 2 vnútorného predpisu 
číslo 6/2021 zo dňa 15. 03. 2021 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, po vyjadrení sa Akademického senátu STU 
dňa 29. 11. 2021 a po schválení Vedeckou radou STU dňa 13. 12. 2021 
 

vydáva 
 

nasledovný vnútorný predpis 
 

Dodatok číslo 1 
k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

číslo 6/2021 zo dňa 15. 03. 2021 
 

RADA PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY 
NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE V BRATISLAVE 

(ďalej len „dodatok číslo 1“) 
 
 

Článok 1 
 

Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 6/2021 zo dňa 15. 03. 2021 
Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 bod 1 sa slová „inauguračných konaní“ nahrádzajú slovami „konaní 
na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konania“)“. 

2. V článku 2 bod 2 písm. e) sa slová „odňatie práv v odboroch“ nahrádzajú slovami „zrušenie 
akreditácie“. 

3. V článku 3 bod 17 sa za číslo „15“ vkladá slovo „pracovných“. 

4. V článku 3 bod 19 znie: 
„(19) Člen Rady pre vnútorný systém kvality z radov študentov, ktorý je študentom 
druhého stupňa štúdia a podá si prihlášku na tretí stupeň štúdia, pred riadnym skončením 
druhého stupňa štúdia písomne požiada predsedu Rady pre vnútorný systém kvality 
o pozastavenie členstva v Rade pre vnútorný systém kvality. Členstvo sa pozastaví 
odo dňa nasledujúceho po dni riadneho skončenia druhého stupňa štúdia, najdlhšie však 
na 4 mesiace. Člen s pozastaveným členstvom je povinný bezodkladne po zápise 
na štúdium tretieho stupňa túto skutočnosť oznámiť predsedovi Rady pre vnútorný 
systém kvality. Členstvo v Rade pre vnútorný systém kvality sa obnoví dňom, keď sa člen 
s pozastaveným členstvom zapíše na štúdium tretieho stupňa a opäť sa stane študentom 
STU. Na čas pozastaveného členstva sa tento člen Rady pre vnútorný systém kvality 
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považuje za neprítomného na rokovaní Rady pre vnútorný systém kvality. Ak sa člen 
s pozastaveným členstvom na štúdium tretieho stupňa nezapíše, jeho členstvo v Rade 
pre vnútorný systém kvality sa považuje za skončené dňom skončenia štúdia druhého 
stupňa podľa článku 5 bod 1 písm. b) tohto vnútorného predpisu.“. 

5. V článku 4 bod 1 sa vypúšťa písmeno c).  
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená c) až g). 

6. V článku 4 bod 2 sa písmeno „g)“ nahrádza písmenom „f)“.  

7. V článku 6 bod 1 sa slovo „zriaďuje“ nahrádza slovom „vytvára“.  

8. V článku 6 bod 3 poslednej vete sa slovo „dvaja“ nahrádza slovom „traja“.  

9. V článku 6 bod 4 sa slová „je vždy aspoň jeden“ nahrádzajú slovami „môže byť aj“.  

10. V článku 6 bod 5 znie: 
„(5) Predsedom pracovnej skupiny je interný člen z radov zamestnancov STU, určený 
predsedom Rady pre vnútorný systém kvality. Predseda pracovnej skupiny riadi činnosť 
pracovnej skupiny podľa pokynov Rady pre vnútorný systém kvality.“. 

11. V článku 6 bod 11 prvá veta znie: 
„Pracovnú skupinu zriaďuje predseda Rady pre vnútorný systém kvality po jej schválení 
Radou pre vnútorný systém kvality.“. 

12. V článku 7 sa vypúšťa bod 6.  
Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 6. 

13. V článku 8 bod 6 posledná veta znie: 
„Neprítomný člen Rady pre vnútorný systém kvality môže svoje stanovisko k jednotlivým 
bodom programu doručiť elektronickou formou tajomníkovi pred rokovaním Rady 
pre vnútorný systém kvality.“. 

14. V článku 9 bod 1 znie: 
„(1) Návrh na vytvorenie nového študijného programu alebo návrh na predloženie žiadosti 
o udelenie akreditácie nového študijného programu Slovenskej akreditačnej agentúre 
pre vysoké školstvo3 (ďalej len „návrh nového študijného programu“ a „agentúra“) 
predkladá Rade pre vnútorný systém kvality dekan alebo rektor, ak ide o študijné 
programy, ktoré sa budú uskutočňovať na inej súčasti. Návrh nového študijného 
programu, ktorý sa bude uskutočňovať na viacerých fakultách alebo inej súčasti 
alebo návrh na predloženie žiadosti o udelenie akreditácie nového študijného programu 
agentúre, ktorý sa bude uskutočňovať na viacerých fakultách alebo inej súčasti predkladá 
dekan tej fakulty, z ktorej je garant študijného programu1 alebo rektor, ak je garant 
študijného programu z inej súčasti. 

15. V článku 9 bod 2 sa slovo „zriadi“ nahrádza slovami „vytvorí spravidla“.  

16. V článku 9 bod 9 sa slovo „akreditáciu“ nahrádza slovami „udelenie akreditácie“.  

17. V článku 11 bod 2 sa slovo „zriadi“ nahrádza slovami „vytvorí spravidla“.  

18. V článku 14 bod 2 sa slovo „zriadi“ nahrádza slovom „vytvorí“.  
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19. V článku 14 bod 4 sa slová „jedného mesiaca“ nahrádzajú slovami „30 dní“.  

20. Článok 15 vrátane nadpisu znie:  
„Článok 15 

Posúdenie návrhu na zrušenie akreditácie  
habilitačného konania a inauguračného konania 

 
(1) Návrh na zrušenie akreditácie12 HaI konania v odbore HaI konania predkladá Rade 

pre vnútorný systém kvality rektor spolu s odôvodnením. 

(2) Rada pre vnútorný systém kvality vytvorí pracovnú skupinu, ktorá posúdi návrh 
na zrušenie akreditácie HaI konania v príslušnom odbore HaI konania.  

(3) Rada pre vnútorný systém kvality môže rokovať o návrhu na zrušenie akreditácie HaI 
konania v príslušnom odbore HaI konania aj bez posúdenia pracovnou skupinou. 
O rokovaní bez posúdenia pracovnou skupinou dáva predsedajúci hlasovať. 

(4) Rada pre vnútorný systém kvality na základe stanoviska pracovnej skupiny 
alebo bez posúdenia pracovnou skupinou uznesením: 

a) schváli návrh na zrušenie akreditácie HaI konania v príslušnom odbore HaI 
konania alebo 

b) neschváli návrh na zrušenie akreditácie HaI konania v príslušnom odbore HaI 
konania, pričom v uznesení uvedie odôvodnenie neschválenia návrhu 
na zrušenie akreditácie HaI konania. 

(5) Po schválení návrhu na zrušenie akreditácie HaI konania v príslušnom odbore HaI 
konania Radou pre vnútorný systém kvality rektor predloží návrh Vedeckej rade STU 
spolu s uznesením Rady pre vnútorný systém kvality. STU požiada agentúru 
o zrušenie akreditácie HaI konania v odbore HaI konania až po schválení návrhu 
Vedeckou radou STU.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie: 
„12 § 32a zákona 269/2018 Z. z.“. 

21. V článku 16 bod 7 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „HaI konania“. 

22. V článku 16 bod 7 písm. c) znie: 
„c) navrhne zrušenie akreditácie HaI konania v príslušnom odbore HaI konania.“.  

23. V článku 19 bod 1 písm. a) sa slová „úplné návrhy a podklady“ nahrádzajú slovom 
„návrhy“. 

24. V článku 19 bod 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a výpisy uznesení“. 

25. V článku 19 bod 1 písm. d) sa slová „článku 22“ nahrádzajú slovami „článku 2“. 
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Článok 2 
 
1. K Dodatku číslo 1 sa vyjadril Akademický senát STU na návrh rektora dňa 29. 11. 2021. 

2. Dodatok číslo 1 bol schválený Vedeckou radou STU dňa 13. 12. 2021.  

3. Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Vedeckou radou STU a účinnosť 
dňom 1. január 2022.  

 

 

 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1 Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 
predseda Akademického senátu STU rektor 

 

                                                           
1 Originál podpísaného Dodatku číslo 1 k vnútornému predpisu číslo 6/2021 „Rada pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality 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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