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Podpisovanie dokumentov v oblasti vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „STU“)  

Por. 
číslo Dokument  Podpisuje 

1. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na štúdium študijného programu     rektor alebo dekan1 

2. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium,  ak sa žiadosti vyhovie rektor alebo dekan1  

3.  Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o neprijatí na štúdium,  ak sa žiadosti nevyhovie   
rektor alebo  
predseda AS STU2 

4. Výpis výsledkov štúdia  rektor alebo dekan1  

5. Písomnosti súvisiace s prerušením štúdia alebo s  iným skončením štúdia  rektor alebo dekan1  

6.  Vysokoškolský diplom  
rektor a dekan1 (spolu)  
alebo rektor sám2 

7.  Vysvedčenie o štátnej skúške  rektor alebo dekan1  

8.   Dodatok k diplomu  
rektor a dekan spolu1  
alebo rektor sám2 

9.  Vysvedčenie o absolvovaní doplňujúceho  pedagogického štúdia3 rektor 

10. Rozhodnutia o priznaní sociálneho štipendia   rektor alebo dekan1 

11. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o nepriznaní sociálneho štipendia, ak sa žiadosti vyhovie rektor alebo dekan1 

12. Rozhodnutie o preskúmaní rozhodnutia o nepriznaní sociálneho štipendia, ak sa žiadosti nevyhovie   
rektor alebo  
predseda AS STU2  

13. Rozhodnutia o priznaní motivačného štipendia rektor alebo dekan1 

14.  Dekrét o priznaní štipendia pre študentov študijného programu tretieho  stupňa  rektor alebo dekan1 

                                            
1) Dekan fakulty, na ktorej sa  študijný program uskutočňuje.   
2) Ak sa študijný program neuskutočňuje na fakulte. 
3)  § 102 ods. 2 písm. u) zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VŠ)  
4) Predseda skúšobnej komisie pre predmetnú vzdelávaciu aktivitu 
5) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.  
6) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
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15.   Rozhodnutie o povinnosti platiť školné rektor alebo dekan1 

16.   Rozhodnutia o znížení, odpustení alebo odložení splatnosti školného a poplatkov spojených so štúdiom rektor 

17. Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení rektor alebo dekan1 

18. Rozhodnutie o preskúmaní disciplinárneho opatrenia, ak sa žiadosti vyhovie  rektor alebo dekan1 

19. Rozhodnutie o preskúmaní disciplinárneho opatrenia, ak sa žiadosti nevyhovie 
rektor alebo  
predseda AS STU2 

20. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní podľa § 106 zákona o VŠ rektor 

21. 
Osvedčenie  o absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity v rámci celoživotného vzdelávania, ktoré 
sa uskutočňuje na základe  zákona o ďalšom vzdelávaní 5 a iných právnych predpisov 

rektor  a predseda  
skúšobnej  komisie 4   

22. 
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktoré sa uskutočňuje na základe 
zákona o celoživotnom vzdelávaní 5 

odborný garant 
vzdelávacieho programu a  
rektor 

23. 
Osvedčenie o ukončení kontinuálneho  vzdelávania, ktoré sa uskutočňuje na základe osobitného 
predpisu 6 rektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1) Dekan fakulty, na ktorej sa  študijný program uskutočňuje.   
2) Ak sa študijný program neuskutočňuje na fakulte. 

3)  § 102 ods. 2 písm. u) zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VŠ)  
4) Predseda skúšobnej komisie pre predmetnú vzdelávaciu aktivitu 
5) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2012 Z. z.  
6) Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  


