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Metodické usmernenie 

k vybraným ustanoveniam čl. 51 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave 

 

V súvislosti s vydaním nového Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave č. 4/2013, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2013 (ďalej len „študijný 

poriadok STU“) 

v y d á v a m 

nasledovné 

m e t o d i c k é   u s m e r n e n i e 

 

Oprávnenie fakulty v zmysle čl. 51 bod 4 veta druhá študijného poriadku STU je možné 

realizovať alternatívnymi možnosťami a to: 

a) vydanie nového študijného poriadku fakulty STU, ktorý bude mať text totožný 

s textom študijného poriadku STU okrem tých ustanovení, z ktorých je zrejmé 

oprávnenie fakulty upraviť limity, lehoty, práva a povinnosti a pod. odlišným 

spôsobom (napr. dva opravné termíny skúšky v zmysle čl. 15 bod 7, počet kreditov 

potrebných na pokračovanie v štúdiu – vždy však v rozpätí od 15 do 30 kreditov, nie 

nižší ani vyšší počet kreditov – v zmysle čl. 17 bod 2), 

b) vydanie dodatku k študijnému poriadku fakulty STU, ktorým sa zosúladia 

„všeobecné ustanovenia študijného poriadku STU“ (tie, ktoré nemôže fakulta meniť, 

nakoľko na to nemá oprávnenie v zmysle čl. 51 bod 4 veta druhá študijného poriadku 

STU) s teraz platnými ustanoveniami študijného poriadku fakulty STU a súčasne 

zmenia tie ustanovenia študijného poriadku STU, ktoré je fakulta oprávnená meniť 

v zmysle predtým citovaného ustanovenia. 

 

Uvedené právne úkony môžu fakulty STU v zmysle čl. 51 bod 2 a 3 študijného poriadku STU 

vydať  len do 1. septembra 2013.  

Ak do stanoveného termínu (1. september 2013), nebude vydaný niektorý z právnych 

úkonov uvedených v písm. a) alebo b) platí, že sa fakulty budú v plnom rozsahu od 

1. septembra 2013 riadiť študijným poriadkom STU. V takom prípade zo študijných poriadkov 

fakúlt STU, ktoré boli vydané do 1. septembra 2013 (ďalej len „v súčasnosti platné študijné 

poriadky fakulty“), budú platiť iba tie ustanovenia, ku ktorým majú fakulty dispozitívne právo 

na ich zmenu alebo doplnenie v zmysle článku 51 bod 4 študijného poriadku STU, t. j. napr. 
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článok 15 bod 7, článok 17 bod 2, článok 6 bod 2 prílohy číslo 1 študijného poriadku STU 

a súčasne nie sú v rozpore so študijným poriadkom STU.   

Príklad:  

1. V súčasnosti platnom študijnom poriadku fakulty je uvedené, že študent má dva 

opravné termíny na skúšku. Predmetné ustanovenie nie je v rozpore so študijným 

poriadkom STU. Aj napriek skutočnosti, že fakulta nevydala do 1.9.2013 niektorý 

z právnych úkonov podľa písm. a) alebo b), platí, že študent má dva  opravné 

termíny. 

2. V súčasnosti platnom študijnom poriadku fakulty je uvedené, že počet kreditov 

potrebných na pokračovanie v štúdiu je 10. Predmetné ustanovenie je v rozpore so 

študijným poriadkom STU, fakulta nevydala do 1.9.2013 niektorý z právnych úkonov 

podľa písm. a) alebo b), platí teda, že počet kreditov potrebných na pokračovanie 

v štúdiu je 15. 

3. V súčasnosti platnom študijnom poriadku fakulty je uvedené, že počet kreditov 

potrebných na pokračovanie v štúdiu je 20. Fakulta nevydala do 1.9.2013 niektorý 

z právnych úkonov podľa písm. a) alebo b), avšak predmetné ustanovenie nie je 

v rozpore so študijným poriadkom STU, platí teda, že počet kreditov potrebných na 

pokračovanie v štúdiu je 20. 

V zmysle ustanovenia čl. 10 bod 6 študijného poriadku STU platí, že oprávnenie podľa čl. 51 

bod 4 druhá veta študijného poriadku STU fakulty môžu vykonať len do 1.9.2013 a potom 

prvý krát len vydaním študijného poriadku fakulty, ktorý bude upravovať práva a povinnosti 

študentov v akad. roku 2014/2015 (to je s účinnosťou od 1.9.2014) a následne tiež vždy len 

s účinnosťou k začiatku nasledujúcich akad. rokov (to je od 1.9.2015 atď.). 

 

V Bratislave dňa 12. júla 2013 

 

v.r.1) 

doc. Ing. František Horňák, PhD. 
prorektor 

 

 

 

1) Originál podpísaného „Metodického usmernenia k vybraným ustanoveniam čl. 51 

Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave” je uložený 

a k nahliadnutiu prístupný na Útvare vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu 

STU. 


