Vnútorný predpis
číslo: 1/2018

Dodatok číslo 7
k Organizačnému poriadku
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Dátum:

12. 03. 2018

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

V Bratislave dňa 12.03.2018

Organizačný poriadok
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
schválený Akademickým senátom STU dňa 24.11.2008 v znení jeho dodatku číslo 1,
ktorý bol schválený Akademickým senátom STU dňa 02.03.2009, dodatku číslo 2, ktorý
bol schválený Akademickým senátom STU dňa 29.10.2012, dodatku číslo 3, ktorý bol
schválený Akademickým senátom STU dňa 24.06.2013, dodatku číslo 4, ktorý bol
schválený Akademickým senátom STU dňa 26.10.2015, dodatku číslo 5, ktorý bol
schválený Akademickým senátom STU dňa 12.12.2016 a dodatku číslo 6, ktorý bol
schválený Akademickým senátom STU dňa 13.03.2017 (ďalej len „Organizačný
poriadok STU“)
sa mení a dopĺňa
nasledovne:
Článok I.
1. V článku 2 bod 3 písm. d) sa za slovo „Vydavateľstvo“ vkladá slovo
„SPEKTRUM“.
2. Článok 2 bod 3 sa dopĺňa písmenom j, ktoré znie:
„j) Poradenské centrum STU“.
3. V článku 2 bod 7 sa slovo „i)“ nahrádza slovom „j)“.
4. Článok 2b sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6) Oblasť informačných technológií a ochrany osobných údajov
a) Dekan zabezpečuje dostupnosť informačného systému STU
od definovaného rozhrania dátovej siete STUNET pre všetkých
študentov a zamestnancov STU na ním riadenej fakulte.
b) Dekan zodpovedá za úplnosť, aktuálnosť, správnosť a bezpečnosť
údajov zadávaných do informačného systému STU na ním riadenej
fakulte (napr.: AIS, EIS, Integrovaný informačný systém MIS
registratúra, Knižničný informačný systém a pod.).
c) Dekan zodpovedá za používanie výlučne licencovaných aplikačných
programových systémov na ním riadenej fakulte.
d) Dekan zodpovedá za ochranu osobných údajov spracúvaných na ním
riadenej fakulte podľa osobitných predpisov5b.“.
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Poznámka pod čiarok k odkazu 5b znie:
„5b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, smernica
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5. V článku 4 písm. d) sa v prvej vete za slovo „Vydavateľstvo“ vkladá slovo
„SPEKTRUM“.
Poznámka pod čiarok k odkazu 8 znie:
„8 Organizačný poriadok Vydavateľstva SPEKTRTUM Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave číslo 1/2015-OP.“.
6. V článku 4 písm. d) sa v poslednej vete za slovo „Vydavateľstvo“ vkladá slovo
„SPEKTRUM“.
7. Článok 4 sa dopĺňa písmenom j, ktoré znie:
„j) Poradenské centrum STU (ďalej „PC STU“)12a je špeciálne pedagogické
pracovisko s pôsobnosťou v rámci celej STU. Hlavným poslaním PC STU je
organizačná, koordinačná, vzdelávacia a poradenská činnosť zameraná
na vytváranie prístupného akademického prostredia a zodpovedajúcich
podmienok pre študentov STU so špecifickými potrebami (so zdravotným
znevýhodnením, psychickými problémami, poruchami učenia a pod.). PC STU
zabezpečuje odborné poradenstvo, vrátane psychologického a kariérneho
poradenstva, najmä pre študentov so špecifickými potrebami na STU. Ďalej
zabezpečuje a koordinuje študijnú, technickú a materiálnu podporu
pre študentov so špecifickými potrebami na STU, vrátane študijných
materiálov v prístupnej alternatívnej forme, asistenčných pomôcok
a technológií na jednotlivých fakultách STU. Služby PC STU sú okrem študentov
STU určené aj pre uchádzačov o štúdium na STU, ako aj pre vysokoškolských
učiteľov a ostatných zamestnancov STU. PC STU riadi vedúci.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a Organizačný poriadok Poradenského centra Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave.“.
8. Príloha číslo 1 Organizačného poriadku STU „Číselník a názvy fakúlt STU
a organizačných zložiek súčastí STU, ktoré nie sú fakultami“ sa nahrádza
znením, ktoré je uvedené v prílohe tohto dodatku číslo 7 k Organizačnému
poriadku STU.
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Článok II.
1. Tento dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku STU bol schválený
Akademickým senátom STU dňa 12. marca 2018.
2. Tento dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku STU nadobúda platnosť dňom
jeho schválenia v Akademickom senáte STU.
3. Tento dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku STU nadobúda účinnosť
1. apríla 2018, okrem článku I. bod 6, ktorý nadobúda účinnosť 25. mája 2018.

prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
predseda
Akademického senátu STU

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.1
rektor

1

Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 1/2018 „Dodatok číslo 7 k Organizačnému poriadku
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom
a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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Príloha dodatku číslo 7 k Organizačnému poriadku STU
Príloha číslo 1 Organizačného poriadku STU
ČÍSELNÍK A NÁZVY
fakúlt STU a organizačných zložiek súčastí STU, ktoré nie sú fakultami
Kód súčasti/org.zl.
Podriad.org.zložka
Názov súčasti Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)

Názov organizačnej zložky súčasti STU, ktorá nie je fakultou
PRVÁ ČASŤ
01*
02*
03*
04*
05*
06*
07*

FAKULTY STU
Stavebná fakulta STU
Strojnícka fakulta STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Fakulta architektúry STU
Materiálovotechnologická fakulta STU
Fakulta informatiky a informačných technológií STU

DRUHÁ ČASŤ
901*
901010

UNIVERZITNÉ PRACOVISKÁ
Rektorát STU
Vedenie STU

-----------

901101 Útvar - kancelária rektora
901102 Útvar hlavného kontrolóra

-----------

901111 Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov
901112 Útvar medzinárodných vzťahov

------

901121 Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce

------

901131 Útvar práce s verejnosťou

------

901501 Útvar - Kancelária kvestora

901510
-----------

Ekonomický útvar
901511 Oddelenie rozpočtu a financovania
901512 Oddelenie finančného účtovníctva

901520
901530
901540
901550
901560
--------------------901570
902*

901513 Referát daní
Právny a organizačný útvar
Útvar ľudských zdrojov
Útvar verejného obstarávania
Útvar energetiky a revíznych činností
Útvar prevádzky a krízového riadenia
901561 Oddelenie údržby a MTZ
901562 Oddelenie dopravy
901563 Oddelenie technicko-prevádzkové
901564 Referát BOZP, OPP, CO a krízového riadenia S HM STU
Investičný útvar
Ostatné univerzitné pracoviská
Archív STU

902010
902020
---------------------

902021
902022
902023
902024

Ústav manažmentu STU
ÚM - Oddelenie ekonomiky a riadenia stavebníctva
ÚM - Oddelenie priestorového plánovania a manažmentu
ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania
ÚM - Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií

902040
---------------------

902041
902043
902045
902046

Inštitút celoživotného vzdelávania STU
Útvar riaditeľa
Centrum vzdelávania
Univerzita tretieho veku
Jazykové centrum

902061
902062
902063
902065

Vydavateľstvo STU
Redakčné oddelenie (redakcia)
Obchodné oddelenie
Ekonomické oddelenie
Graficko-technické oddelenie

902081
902082
902085
902086

Centrum výpočtovej techniky STU
VS Nám. slobody
VS Vazovova - Mýtna
Centrum nákupu
Úsek informačných systémov

902060

902080
---------------------

902300
-----------

902500
-----------

902310
902311
902320
902321
902322

Projektové stredisko STU
902501 Útvar administrácie projektov
902502 Útvar podporných činností

902600
902610
902620
902630
902640
902650
902651
902652
902653
902654
902655
902656
902657
902658
902660
902670
902680
902 690
902 700
902700
TRETIA ČASŤ
940000
960000
97*
98*

Know-how centrum STU
Univerzitný technologický inkubátor (UTI)
Univerzitný inkubátor UVP (UI UVP)
Kancelária spolupráce s praxou (KSP)
Centrum pre transfer technológií UVP (CTT UVP)
Centrum pre ochranu duševného vlastníctva UVP (CODV UVP)

Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Regionálne centrum UVP STU BA Mlynská dolina
Regionálne centrum UVP STU BA CENTRUM
UVP STU Trnava (UVP STU Trnava - Cambo)
Centrum STU pre nanodiagnostiku
Útvar centier excelentnosti a kompetenčného centra
Výskumné centrum excelentnosti SMART technológií, systémov a služieb
Výskumné centrum excelentnosti sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky
Výskumné centrum excelentnosti obnoviteľných zdrojov energie
Výskumné centrum excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany
Výskumné centrum excelentnosti obrábania materiálov
Výskumné centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov
Výskumné centrum excelentnosti pre priemyselnú biotechnológiu
KC INTELINSYS
Centrum spolupráce pre transfer inovatívnych technológií z výskumu do praxe - CESPETIT
Partnerské CE
SlovakION
Vedecko-technologický park a vzdelávacie centrum pre projekt veľkoobjemových nádrží
Vedecko-technologický park a vzdelávacie centrum pre projekt studne
Poradenské centrum STU
ÚČELOVÉ ZARIADENIA STU
Vysokoškolský umelecký súbor Technik STU
Centrum akademického športu STU
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU
Účelové zariadenie STU v Gabčíkove

Hviezdička "*" v kóde znamená, že za základným číselným kódom môže byť ďalšie vnútorné členenie súčasti STU.

