Dodatok č. 2
k Organizačnému poriadku
Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
Dátum:

31. 10. 2012
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave dňa 31. 10. 2012
V nadväznosti na rozhodnutie rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(ďalej tiež „STU“) o zrušení univerzitného pracoviska Ústav inžinierskych štúdií STU a
zriadení špecializovaných pracovísk Know-how centrum STU a Projektové stredisko
STU, ktoré bolo vykonané v súlade s článkom 12 ods. 5 písm. a) Štatútu STU,
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 2. 3. 2009,
sa mení a dopĺňa
nasledovne:
Článok I.
1. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ v bode 3 „Univerzitné pracoviská STU“
sa vypúšťa písm. h).
2. V článku 2 „Organizačná štruktúra“ v bode 3 „Univerzitné pracoviská STU“
za písm. g) sa vkladajú nové písm. h) a i) tohto znenia:
“h) Know-how centrum STU (KHC STU)
i) Projektové stredisko STU (PT STU).“.
3. V článku 4 „Univerzitné pracoviská STU“ v písm. f) sa vypúšťa druhá veta.
4. V článku 4 „Univerzitné pracoviská STU“ sa vypúšťa písm. h).
5. V článku 4 „Univerzitné pracoviská STU“ za písm. g) sa vkladajú nové písm.
h) a i) tohto znenia:
„h) Know-how centrum STU je špecializované pracovisko. Zabezpečuje na
celouniverzitnej úrovni koordináciu a komplexný odborný servis ostatným
pracoviskám STU v oblasti transferu know-how, ochrany duševného
vlastníctva, a to smerom z praxe na pôdu univerzity, ale predovšetkým z
univerzity do praxe a tým podporuje previazanosť STU a spoločenskej praxe,
urýchľuje technologický a poznatkový transfer z akademickej pôdy do praxe.
Know-how centrum STU riadi riaditeľ .

2

i) Projektové stredisko STU je univerzitné pracovisko, ktoré zabezpečuje
administráciu
realizácie
a implementácie
univerzitných
projektov
financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a tiež poskytuje podporu
a poradenstvo pre ostatné súčasti STU v súvislosti s čerpaním štrukturálnych
fondov EU. Projektové stredisko STU tiež zabezpečuje komunikáciu s
fakultami a ostatnými organizačnými zložkami a súčasťami STU pri
implementácii, monitoringu, kontrole termínov a následného výkazníctva
príslušným orgánom implementácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR (ASFEU). Projektové stredisko STU tak pomáha zabezpečovať
jednotný, koordinovaný a v súlade s právnymi predpismi vykonávaný proces
pri realizácii projektov zo štrukturálnych fondov EÚ s cieľom minimalizovať
riziká neoprávnených výdavkov. Projektové stredisko STU riadi riaditeľ .“.
6. V článku 11 „Prechodné a záverečné ustanovenia“ za bod 1 sa vkladá bod 2
tohto znenia:
„2) Neoddeliteľnou súčasťou tohto organizačného poriadku STU je príloha
číslo 1 „Číselník súčastí STU“.“
Doterajšie body 2 a 3 sa označujú ako body 3 a 4.

Článok II.
1. Ustanovenia vnútorných organizačných alebo riadiacich noriem vydaných
rektorom, ktoré sú v rozpore s týmto dodatkom č. 2 k organizačnému
poriadku STU, sa dňom účinnosti tohto dodatku č. 2 k organizačnému
poriadku STU rušia.
2. Tento dodatok č. 2 k organizačnému poriadku STU bol schválený
Akademickým senátom STU dňa 29. 10. 2012 a účinnosť nadobudne 1.
novembra 2012, okrem ustanovenia článku 11 bod 2, ktoré nadobudne
účinnosť 1. januára 2013.

doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
predseda
akademického senátu

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
rektor
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