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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dňa 01. 03. 2021 
Číslo: 2/2021 

 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9  ods. 1 
písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 
školách“) schválil na svojom zasadnutí dňa 01. marca 2021 nasledovný vnútorný 
predpis, ktorým sa vydáva 
 

Dodatok číslo 11 
k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: 

 
ŠTATÚT  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 

registrovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR“) dňa 29. 
novembra 2002, v znení jeho dodatku číslo 1 registrovanom MŠ SR dňa 19. januára 
2006, dodatku číslo 2 registrovanom MŠ SR dňa 2. apríla 2007, dodatku číslo 3 
registrovanom MŠ SR dňa 7. apríla 2008, dodatku číslo 4 registrovanom MŠ SR dňa 
14. apríla 2009, dodatku číslo 5 registrovanom MŠ SR dňa 27. apríla 2010, dodatku 
číslo 6 registrovanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) dňa 14. decembra 2010, dodatku číslo 7 
registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 20. decembra 2011, dodatku číslo 8 registrovanom 
MŠVVaŠ SR dňa 20. júna 2012, dodatku číslo 9 registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 
7. augusta 2013 a dodatku číslo 10 registrovanom MŠVVaŠ SR dňa 31. júla 2020 (ďalej 
len „Štatút STU“) 
 

sa mení a dopĺňa 
 

takto: 
 

Článok 1 
 

1. V článku 1 bod 1 sa vypúšťa slovo „univerzitná.“ 
 

2. V článku 2 bod 3 štvrtá odrážka sa slová „interdisciplinárnych študijných 
odboroch univerzitného charakteru“ nahrádzajú slovami „študijných 
programoch uskutočňovaných ako interdisciplinárne štúdiá“. 

 
3. V článku 2 bod 3 sa za piatu odrážku vkladá nová odrážka, ktoré znie: 

„– poskytovaním, organizovaním a zabezpečovaním vzdelávania v spoločných 
študijných programoch,“. 
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4. V článku 2 bod 4 sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutí ministra školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „minister“)“. 
 

5. V článku 6 bod 1 písmeno b) znie: 
„b) uskutočňuje študijný program alebo viac študijných programov 
vo vymedzenom študijnom odbore alebo vo vymedzených študijných 
odboroch,“. 

 
6. V článku 11 bod 3 posledná veta znie: „Spôsob voľby členov upravuje vnútorný 

predpis STU podľa článku 32a bod 1 písm. g) tohto štatútu, ktorým sú Zásady 
volieb do Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „zásady volieb do AS STU“).“. 

 
7. V článku 11 bod 10 znie: 

„(10) Organizačnú štruktúru, funkčné obdobie, spôsob ustanovenia orgánov, 
pravidlá rokovania AS STU a jeho orgánov upravuje vnútorný predpis STU podľa 
článku 32a bod 1 písm. h) tohto štatútu, ktorým je Rokovací poriadok 
Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„rokovací poriadok AS STU“).“. 

 
8. V článku 11 bod 11 druhá veta znie „Rektor alebo v jeho zastúpení prorektor 

alebo kvestor má právo vystúpiť na zasadnutí AS STU v súlade s rokovacím 
poriadkom AS STU kedykoľvek, keď o to požiadajú.“. 

 
9. V článku 11 bod 12 písmeno i) sa slovo „Zásady“ nahrádza slovom „zásady“ 

a za slovami „AS STU“ sa vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú vnútorným predpisom 
STU“. 

 
10. V článku 11 bod 14 písmeno a) sa vypúšťajú slová „po predchádzajúcom 

vyjadrení Akreditačnej komisie“. 
 

11. V článku 11 bod 14 písmeno b) znie: 
„b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy podľa článku 32a bod 1 písm. 
a), c) až f), j) až l), ktorými sú: 

1. štatút STU, 
2. študijný poriadok STU, 
3. zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU, 

4. pracovný poriadok STU, 
5. organizačný poriadok STU, 
6. štipendijný poriadok STU, 
7. disciplinárny poriadok STU pre študentov, 



 

 4 

 
 

8. rokovací poriadok disciplinárnej komisie STU, 
a vnútorné predpisy podľa článku 32a bod 2,“. 

 
12. V článku 11 bod 14 písmeno c) znie: 

„c) schvaľuje na návrh predsedu AS STU vnútorné predpisy podľa článku 32a 
bod 1 písm. g) a h), ktorými sú: 

1. zásady volieb do AS STU, 
2. rokovací poriadok AS STU,“. 

 
13. V článku 11 bod 14 písmeno n) znie: 

„n) vyjadruje sa na návrh rektora k vnútornému predpisu „vnútorný systém 
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na STU“, ktorý je 
upravený samostatnými vnútornými predpismi podľa článku 32a bod 1 písm. b) 
tohto štatútu pred jeho predložením vedeckej rade STU“. 

 
14. V článku 11 bod 14 písmeno u) sa slová „v bode 15 až 17“ nahrádzajú slovami 

„v bodoch 16 až 19“. 
 

15. V článku 11 bod 15 sa slová „v tomto bode“ nahrádzajú slovami „v bode 14 
tohto článku“. 

 
16. V článku 11 bod 19 sa písmeno „j)“ nahrádza písmenom „i)“. 

 
17. V článku 12 bod 5 písmená c) a d) znejú: 

„c) udeľuje na základe rozhodnutia vedeckej rady STU alebo na základe 
rozhodnutia vedeckej rady fakulty vedecko-pedagogický titul alebo umelecko-
pedagogický titul„ docent“; právo rektora postupovať podľa § 10 ods. 7 zákona 
týmto nie je dotknuté, 
d) predkladá ministrovi návrhy na vymenovanie profesorov prezidentom SR 
schválené vo vedeckej rade STU; právo rektora postupovať podľa § 10 ods. 8 
zákona týmto nie je dotknuté,“. 

 
18. V článku 13 bod 5 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) schvaľuje na návrh rektora vnútorné predpisy podľa článku 32a bod 1 písm. 
b) tohto štatútu po vyjadrení AS STU podľa § 9 ods. 1 písm. l) zákona, ktorými 
sú: 

1. Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 
2. Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných 

programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 
3. Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov 

na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 
4. Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave, 
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5. Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave, 

6. Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv 
na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave, 

7. Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia 
na Slovenskej technickej univerzita v Bratislave, 

8. Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia 
a periodického schvaľovania študijných programov, habilitačných 
a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na Slovenskej technickej 
univerzite v Bratislave, 

 
Doterajšie písmená b až n) sa označujú ako písmená c) až o). 

 
19. V článku 13 bod 5 písmená e) až g) znejú: 

„e) schvaľuje kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie titulu 
profesor, 
f) prerokúva návrhy na udelenie vedecko-pedagogického titulu alebo 
umelecko-pedagogického titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku v odbore 
habilitačného konania a inauguračného konania, pri ktorom STU v žiadosti 
o akreditáciu habilitačného konania a inauguračného konania uviedla študijný 
odbor, v ktorom neuskutočňuje študijné programy fakulta, 
g) prerokúva a schvaľuje návrhy na vymenovanie profesorov; ak ide 
o vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného 
konania, pri ktorom STU v žiadosti o akreditáciu habilitačného konania 
a inauguračného konania uviedla študijný odbor, v ktorom uskutočňuje 
študijné programy fakulta, koná tak na návrh vedeckej rady fakulty, a ak návrh 
neschváli, vráti ho s vyjadrením vedeckej rade fakulty,“. 

 
20. V článku 17 bod 1 v celom texte sa za slovo „kombinácii“ vkladá slovo „dvoch“. 

 
21. V článku 17 bod 4 sa za slovo „kombinácii“ vkladá slovo „dvoch“. 

 
22. V článku 18 bod 3 znie: 

„(3) Magisterský/inžiniersky študijný program ako študijný program druhého 
stupňa sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov 
založených na súčasnom stave vedy, techniky alebo umenia a na rozvíjaní 
schopnosti ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo 
pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného 
programu. Významnou zložkou inžinierskych študijných programov sú 
projektové práce. Absolventi študijného programu druhého stupňa získavajú 
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. STU môže vytvoriť študijný program 
spájajúci prvý stupeň a druhý stupeň, len ak to umožňuje opis študijného 
odboru. V študijnom odbore, v ktorom nie je možné študovať samostatne 
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v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch 
druhého stupňa, môže STU vytvárať len študijné programy spájajúce prvý 
stupeň a druhý stupeň. Absolvent študijného programu spájajúceho prvý 
stupeň a druhý stupeň získava vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. 
Záverečnou prácou pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa je 
diplomová práca. Absolventom štúdia podľa inžinierskeho študijného 
programu sa udeľuje akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“). Absolventom 
štúdia podľa inžinierskeho študijného programu v oblasti architektúry 
a urbanizmu sa udeľuje akademický titul „inžinier architekt“ (v skratke „Ing. 
arch.“). Absolventom štúdia podľa magisterského študijného programu sa 
udeľuje akademický titul „magister“ (v skratke „Mgr.“) a absolventom 
umeleckých magisterských študijných programov sa udeľuje akademický titul 
„magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).“. 

 
23. V článku 21 bod 5 sa za slová „podľa článku 32a bod 2“ vkladajú slová „písm. b) 

tohto“ a písmeno „i)“ sa nahrádza písmenom „h)“. 
 

24. V článku 23 bod 4 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta. 
 

25. V článku 23 bod 6 sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak študijný 
program študuje dlhšie, ako je jeho štandardná dĺžka štúdia, z dôvodu účasti na 
akademickej mobilite v rámci výmenného programu pri dodržaní podmienok 
tohto výmenného programu alebo ak mu v poslednom roku štúdia počas 
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu bolo poskytované 
sociálne štipendium, povinnosť uhradiť školné nevzniká v najbližšom roku 
štúdia, ktorý nasleduje po prekročení štandardnej dĺžky štúdia“. 

 
26. V článku 23 bod 8 sa za slová „členského štátu“ vkladajú slová „Európskej únie 

mimo územia Slovenskej republiky alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou 
Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie 
(ďalej len „členský štát“)“. 

 
27. V článku 23 bod 11 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a za uznávanie 

rovnocennosti dokladov o štúdiu“ a v poslednej vete sa vypúšťajú slova „okrem 
poplatku za uznávanie dokladov o vzdelaní vydaných mimo členských štátov na 
účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností, ktorý 
je 99,50 eura (3.000 Sk)“. 

 
28. V článku 24 bod 2 sa slovo „SR“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorým bola 

poskytnutá doplnková ochrana“. 
 

29. V článku 24 bod 5 písmeno b) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa 
pripájajú tieto slová: „a iných záujmových činností študentov“. 
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30. V článku 25 bod 1 písmeno a) sa na konci pripája bodkočiarka a tieto slová: „ak 
STU vykonala v študijnom programe úpravy, študent v štúdiu tohto študijného 
programu pokračuje podľa predmetov a pravidiel po úprave, ak pravidlá 
študijného programu neurčujú inak“. 

 
31. V článku 25 bod 1 písmeno l) sa vypúšťajú slová „alebo príbuzného študijného 

odboru“. 
 

32. V článku 26 bod 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Funkciu docenta a funkciu 
profesora možno bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-
pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ obsadiť na dobu určitú spolu 
najdlhšie na tri roky, v ktorej sa zohľadňujú pracovné pomery na všetkých 
verejných vysokých školách, štátnych vysokých školách a súkromných vysokých 
školách; súbežné pracovné pomery sa zohľadňujú každý samostatne. Pracovná 
zmluva na obsadenie funkcie docenta alebo funkcie profesora uzatvorená 
s osobou bez vedecko-pedagogického titulu alebo bez umelecko-
pedagogického titulu „docent“ alebo „profesor“ po uplynutí doby podľa druhej 
vety je od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej uplynutí 
neplatná.“. 

 
33. V článku 27 bod 3 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 

„h) výnosy z darov,“. 
 

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno i). 
 

34. V článku 27 bod 14 druhá veta znie: „Pri poskytovaní inštitucionálnej formy 
podpory výskumu a vývoja sa zohľadňuje výskumná, vývojová alebo umelecká 
kapacita verejnej vysokej školy, dosiahnuté výsledky v oblasti vedy, techniky 
alebo umenia, periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 
tvorivej činnosti verejnej vysokej školy podľa § 88a zákona a riešenie 
výskumných projektov a umeleckých projektov, ktoré boli vybrané na 
financovanie v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva.“. 

 
35. V článku 27 bod 16 v celom texte sa za slová „§ 96“ vkladajú slová „a § 96a“. 

 
36. V článku 27a bod 7 znie: 

„(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami sa okrem 
prostriedkov podľa bodov 2 a 3 vytvára aj z časti dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov podľa čl. 27 bod 13 tohto štatútu určenej 
metodikou podľa § 89 ods. 8 zákona. Fond na podporu štúdia študentov 
so špecifickými potrebami možno použiť na finančné zabezpečenie 
zodpovedajúcich podmienok štúdia študentov so špecifickými potrebami 
vzhľadom na ich špecifické potreby.“. 
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37. V článku 28 bod 6 sa vypúšťa suma „(200 000 Sk)“. 
 

38. V článku 29 bod 4 sa slová „upravujú Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej 
činnosti na STU vydané rektorom STU po odsúhlasení v AS STU“ nahrádzajú 
slovami „upravuje vnútorný predpis podľa článku 32a ods. 2 písm. c) tohto 
štatútu po odsúhlasení v AS STU“. 

 
39. V článku 32a bod 1 znie: 

„(1) Vnútornými predpismi STU podľa zákona sú: 
a) štatút STU, 
b) vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania 

na STU, ktorý je upravený viacerými samostatnými vnútornými 
predpismi: 

 Politika kvality Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 

 Pravidlá pre návrh, schvaľovanie, úpravu a zrušenie študijných 
programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

 Pravidlá pre personálne zabezpečenie študijných programov na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

 Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, 

 Rada študijného programu na Slovenskej technickej univerzite v 
Bratislave, 

 Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov na získanie práv 
na habilitačné konania a inauguračné konania na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave, 

 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia 
na Slovenskej technickej univerzita v Bratislave, 

 Pravidlá priebežného monitorovania, periodického hodnotenia 
a periodického schvaľovania študijných programov, 
habilitačných a inauguračných konaní a tvorivej činnosti na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, 

c) študijný poriadok STU, 
d) zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 
funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na STU, 

e) pracovný poriadok STU, 
f) organizačný poriadok STU, 
g) zásady volieb do AS STU, 
h) rokovací poriadok AS STU, 
i) rokovací poriadok VR STU, 
j) štipendijný poriadok STU, 
k) disciplinárny poriadok STU pre študentov, 
l) rokovací poriadok disciplinárnej komisie STU.“. 

 



 

 9 

 
 

40. V článku 32a bod 2 sa vypúšťa písmeno d). 
 
 

Článok 2 
 

1. Tento dodatok číslo 11 k Štatútu STU bol schválený Akademickým senátom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 01.03.2021. 

 
2. Tento dodatok číslo 11 k Štatútu STU nadobúda platnosť odo dňa registrácie 

MŠVVaŠ SR a je účinný odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
o jeho registrácii. 

 
 
 
 
 

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1         prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 
        predseda AS STU             rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Originál podpísaného a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
registrovaného Dodatku číslo 11 k Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je uložený 
a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU. 
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Poznámka: 
 
Rubová strana strany číslo 9 obsahuje text: 
„Podľa § 15 ods. 3 a § 103 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tento vnútorný predpis 
vysokej školy zaregistroval zamestnanec Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (nasleduje rukou písané meno zamestnanca), odbor 
vysokoškolského vzdelávania. 
V Bratislave 12. 03. 2021, podpis a odtlačok okrúhlej pečiatky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“. 


