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Dodatok číslo 2  
 
k smernici rektora  
číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 
 
Odborová komisia 

doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
 
v znení dodatku číslo 1 
 
Dátum: 16. 06. 2022 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 16. 06. 2022 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s článkom 13 
bod 5 smernice rektora číslo 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných 
programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 18. 06. 2021 
 

vydáva 
 
nasledovný 

Dodatok číslo 2  
k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 

Odborová komisia doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  

v znení dodatku číslo 1 zo dňa 18. 01. 2022 
(ďalej len „dodatok číslo 2 k smernici rektora“) 

 
Článok I. 

 
Smernica rektora číslo 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 18. 06. 2021 v znení dodatku číslo 1 
zo dňa 18. 01. 2022 (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 bod 2 znie: 

„(2) Dekan žiada o zriadenie OK v študijnom odbore, v ktorom je príslušná fakulta 
oprávnená vytvárať, uskutočňovať a upravovať doktorandské študijné programy, 
po prvom posúdení ich súladu Radou pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 
na STU v rámci zosúlaďovania vnútorného systému zabezpečovania kvality 
vysokoškolského vzdelávania na STU (ďalej len „VSK“)2 a po každom posúdení VSK 
Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“)2a.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú: 

„2 Čl. 5 vnútorného predpisu č. 4/2021 Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu 
a zrušenie študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
v spojení s čl. 12 vnútorného predpisu č. 6/2021 Rada pre vnútorný systém 
zabezpečovania kvality na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a § 37 ods. 1 
zákona č. 269/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2a § 24 a § 25 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

2. V článku 2 bod 3 sa slová „Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej 
len „agentúra“)“ nahrádzajú slovom „agentúry“. 

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3 § 30 ods. 8 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 
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4. Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú: 

„4 § 51 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

5 § 54 ods. 22 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

5. V článku 2 bod 6 znie: 

„(6) Žiadosť o zriadenie OK a návrhy na vymenovanie za členov OK sa podávajú 
rektorovi najneskôr do troch mesiacov odo dňa oznámenia STU o zosúladení VSK 
agentúre podľa bodu 2 tohto článku alebo odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia agentúry podľa bodu 2 alebo podľa bodu 3 tohto článku alebo odo dňa 
vytvorenia nového doktorandského študijného programu v kombinácii dvoch študijných 
odborov podľa bodu 3 tohto článku. Rektor predkladá návrh na zriadenie OK spravidla 
na najbližšie zasadnutie Vedeckej rady STU, najskôr však po uplynutí 14 dní odo dňa 
doručenia žiadosti.“. 

6. V článku 2 bod 7 sa slová „vnútorného systému kvality STU“ nahrádzajú slovom „VSK“. 

7. V článku 2 bod 10 sa odkaz „3“ nahrádza odkazom „5a“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie: 

„5a § 30 ods. 8 v spojení s § 36 ods. 2 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.“. 

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie: 

„8 § 28 ods. 4 zákona č. 269/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

9. V článku 3 bod 1 druhej vete za slovom „garanti“ sa čiarka nahrádzam slovom „a“, 
vypúšťajú sa slová „spravidla aj“ a v štvrtej vete sa číslo „9“ nahrádza číslom „8“. 

10. V článku 4 bod 3 sa slovo „bodu“ nahrádza slovom „bodov“. 

11. V článku 6 bod 1 sa slová „doktorandské štúdium“ nahrádza slovami „štúdium 
doktorandských študijných programov“. 

12. Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú: 

„12 § 54 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

13 § 54 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

13. V článku 6 bod 5 sa slovo „doktorand“ nahrádza slovom „doktoranda“. 

14. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie: 

„16 § 54 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

15. V článku 7 bod 1 znie: 

„(1) OK v spolupráci s garantmi najmenej raz ročne (spravidla po uplynutí dvoch 
mesiacov od začiatku akademického roka) hodnotí prijímacie konanie, priebeh štúdia 
doktorandov a úroveň zabezpečenia kvality uskutočňovania doktorandských študijných 
programov, ktoré patria do pôsobnosti príslušnej OK.“. 

16. V článku 7 bod 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „prostredníctvom garanta študijného 
programu“. 
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17. V článku 7 sa vypúšťa bod 3. 

Doterajšie body 4 až 7 sa označujú ako body 3 až 6. 

18. V článku 7 body 4 až 6 znejú: 

„(4) OK v rámci hodnotenia navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
a zvýšenie kvality uskutočňovania doktorandských študijných programov vo svojej 
pôsobnosti. Navrhnuté opatrenia predkladá v elektronickej podobe predsedovi 
príslušnej Rady študijného programu, ktorá ich zahrnie do správy z periodického 
hodnotenia študijného programu v súlade s osobitným vnútorným predpisom 
upravujúcim priebežné monitorovanie, periodické hodnotenie a periodické 
schvaľovanie študijných programov, habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej 
činnosti. 

(5) OK na základe aktualizovaného študijného plánu predloženého školiteľom 
schvaľuje návrh na vylúčenie doktoranda zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek16a. 

(6) Predseda OK predkladá hodnotenie podľa tohto článku dekanovi v elektronickej 
podobe. V prípade, ak OK je zriadená pre dva alebo viac doktorandských študijných 
programov uskutočňovaných na rôznych fakultách STU (čl. 2 bod 9 tejto smernice), 
predseda OK predkladá hodnotenie dekanom všetkých dotknutých fakúlt. Kvalitu 
uskutočňovania doktorandského štúdia periodicky hodnotí Vedecká rada STU 
alebo vedecká rada fakulty jedenkrát do roka v rámci správy o hodnotení úrovne 
vzdelávacej činnosti univerzity alebo fakulty.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie: 

„16a Čl. 33 bod 5 Študijného poriadku STU.“. 

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie: 

„18 § 54 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 

20. V Prílohe č. 4 sa vypúšťajú slová „zo dňa“. 

 

Článok II. 
 
1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 2 k smernici rektora nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho vydania.  

 
 
 
 
 

................................................................................ 
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík1 

rektor 

                                                        
1 tento dokument je podpísaný elektronicky 
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