
  
Akademický senát Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s 

§ 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na svojom zasadnutí dňa 

23.10.2020 schválil tento   

 

Dodatok číslo 2 

k Organizačnému poriadku 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 

Organizačný poriadok Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

schválený Akademickým senátom Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave dňa 25.10.2013 v znení jeho Dodatku č. 1 schváleného Akademickým senátom 

Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave dňa 17.10.2014 (ďalej tiež ako 

„Organizačný poriadok fakulty“)    

 

sa mení a dopĺňa 

 

nasledovne: 

 

Článok 1 ods. 2 sa nahrádza znením katedier v abecednom poradí: 

„Katedry fakulty sú (v zátvorke je skratka pracoviska): 

01 Katedra architektúry (ARC) 

02 Katedra betónových konštrukcií a mostov (BKM),  

03 Katedra dopravných stavieb (DOS), 

04 Katedra geodézie (GDE), 

05 Katedra geotechniky (GTE),  

06 Katedra globálnej geodézie a geoinformatiky (GGI), 

07 Katedra humanitných vied (HUV), 

08 Katedra hydrotechniky (HTE), 

09 Katedra jazykov (JAZ), 

10 Katedra konštrukcií pozemných stavieb (KPS), 

11 Katedra kovových a drevených konštrukcií (KDK), 

12 Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (MDG), 

13 Katedra materiálového inžinierstva a fyziky (MIF), 

14 Katedra stavebnej mechaniky (SME), 

15 Katedra technických zariadení budov (TZB), 

16 Katedra technológie stavieb (TES), 

17 Katedra telesnej výchovy (TVY), 

18 Katedra vodného hospodárstva krajiny (VHK), 



19 Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (ZEI). 

 

Ústavy fakulty sú: 

01 Ústav súdneho znalectva (USZ).“ 

 

Článok 2 ods. 1 sa nahrádza textom: 

„1.  Katedry a ústavy ako aj ďalšie celofakultné pracoviská zriaďuje, zlučuje, necháva splynúť, 

rozdeľuje alebo zrušuje dekan po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty.“ 

 

Článok 2 ods. 6 - slovné spojenie „Základná činnosť“ sa nahrádza slovným spojením „Hlavná 

činnosť“. 

 

Článok 2 ods. 7 písm. a) – slovo „stykov“ sa nahrádza slovom „vzťahov“. 

Článok 2 ods. 7 písm. e) – za slovom „správy“ sa vkladá čiarka a nasledujúce slová sa 

vypúšťajú.  

 

Článok 2 ods. 8 – pred vetu sa vkladá veta: 

„Tajomník katedry alebo ústavu riadi a organizačne zabezpečuje administratívne činnosti 

súvisiace s pedagogickou činnosťou katedry alebo ústavu.“ 

 

Článok 2 ods. 11 – slová „rozpísanými z rozpočtu“ sa nahrádzajú slovami „pridelenými na 

základe rozpisu dotácie“. 

 

Článok 2 - za ods. 11 sa vkladá nový ods. 12 v znení: 

„Katedra alebo ústav si na účel hospodárenia vytvára vlastný plán hospodárenia, v ktorom 

uvádza rozpis príjmov a výdavkov na každý kalendárny rok, pričom s prostriedkami 

z rozpísanej dotácie a prostriedkami z vlastnej podnikateľskej činnosti nakladá v súlade 

s metodikou a s vnútornými predpismi fakulty a internými pravidlami katedry alebo ústavu; 

plán spoločne s návrhom mzdových prostriedkov rozpísaných na jednotlivých pracovníkov 

katedry alebo ústavu predkladá každoročne na posúdenie dekanovi.“  

 

Označenie ods. 12 sa mení na ods. 13. 

 

Článok 3 ods. 4 – slovné spojenie „môže rozhodovať“ sa nahrádza slovom „rozhoduje“; slovo 

„navrhovať“ sa nahrádza slovom „navrhuje“. 

 

Článok 4 ods. 1 – v druhej vete sa pred slovo „orgány“ vkladá slovo „ostatné“. 

Článok 4 ods. 1 – na konci druhej vety sa pred slovné spojenie „ majetku zvereného fakulte“ 

vkladá „majetku fakulty a“. 

 

Článok 4 ods. 2 sa nahrádza znením: 

„Dekanát sa člení na: 



a) sekretariát dekana, 

b) oddelenie personálne a mzdové (OPaM), 

c) oddelenie špeciálnych činností (OŠČ), 

d) študijné oddelenie (ŠO), 

e) oddelenie projektov (OPR), 

f) oddelenie vzťahov s verejnosťou (OVV), 

g) oddelenie podateľne a registratúry (OPaR), 

h) ekonomické oddelenie (EO), 

i) oddelenie prevádzky (OP).“ 

 

Článok 4 nasledujúceho ods. 2 sa označuje ako ods. 3 a nahrádza sa znením: 

„Pracoviská Dekanátu zabezpečujú najmä nasledujúce činnosti:  

a) sekretariát dekana – administratívna a organizačná činnosť pre dekana, prodekanov 

a tajomníka fakulty, agenda krátkodobých nájomných a sponzorských zmlúv, evidencia 

sťažností, sociálny referát, 

b) oddelenie personálne a mzdové - agenda na úseku personálnych a sociálnych činností 

a rozvoja ľudských zdrojov fakulty, ekonomiky práce a mzdovej učtárne, 

c) oddelenie špeciálnych činností – agenda bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred 

požiarmi, agenda civilnej ochrany, pracovnej zdravotnej služby, 

d) študijné oddelenie – agenda súvisiaca s bakalárskym, inžinierskym a doktorandským 

stupňom štúdia a so sociálnou starostlivosťou o študentov, úlohy súvisiace so štúdiom 

zahraničných študentov, archivácia agendy študentov, 

e) oddelenie projektov – oblasť evidencie domácich a zahraničných projektov fakulty 

a projektov štrukturálnych fondov, odborná pomoc riešiteľom pri príprave a riadení 

projektov, oblasť zahraničných vzťahov a mobilít, 

f) oddelenie vzťahov s verejnosťou – agenda komunikácie fakulty v oblasti domácich 

i zahraničných vzťahov a propagácie, 

g) oddelenie podateľne a registratúry – činnosť podateľne, registratúry a archívu s 

výnimkou archivácie agendy študentov, 

h) ekonomické oddelenie – agenda ekonomického plánu a rozpočtového hospodárenia 

fakulty a učtárne vrátane pokladničnej činnosti, hospodárenie s rozpočtovými 

prostriedkami, vypracovávanie rozborov hospodárenia, evidencia a správa majetku 

a podnikateľská činnosť,  

i) oddelenie prevádzky - technicko-prevádzková činnosť, údržba a zabezpečovanie opráv 

všetkých objektov a priestorov fakulty, verejné obstarávanie tovarov a služieb pre 

fakultu s výnimkou výpočtovej techniky.“ 

 

Článok 4 ods. 3 sa označuje ako ods. 4 a nahrádza sa znením: 

„KIC v súlade so zákonom najmä spracováva, buduje a sprístupňuje knižničné a informačné 

fondy, vykonáva bibliografické a rešeršné činnosti, umožňuje prístup do zahraničných 

odborných databáz, vykonáva evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti fakulty, metodicky 

usmerňuje a koordinuje knižnično-informačnú činnosť na pracoviskách fakulty, zabezpečuje 



štatistické výkazy z publikačnej a umeleckej činnosti pre potreby fakulty  a pre tvorbu 

celoštátnych štatistických dát.“ 

 

Článok 4 ods. 4 sa označuje ako ods. 5, pod písm. a) sa slovo „študovňa“ upravuje 

skloňovaním na „študovňu“. 

Článok 4 ods. 5 sa označuje ako ods. 6 a nahrádza sa znením: 

“ CIT pre zamestnancov a študentov fakulty najmä: 

zabezpečuje správu, údržbu a rozširovanie sieťovej infraštruktúry, úlohy v oblasti výpočtovej 

techniky a informačných technológií v súlade s potrebami fakulty, poskytuje konzultačnú 

činnosť a školenia pre zamestnancov a študentov, zabezpečuje verejné obstarávanie 

výpočtovej techniky, inštaláciu a konfiguráciu hardvérových a softvérových komponentov, 

správu licencií, prevádzku audiovizuálnej techniky, podporu pracoviskám fakulty, správu 

fakultných informačných systémov a ich prepojenie na univerzitné systémy, prevádzkuje 

počítačové učebne a plotrovacie a kopírovacie stredisko PAKS.“ 

 

Článok 4 ods. 6 sa označuje ako ods. 7,  

písm. b) sa nahrádza znením „oddelenie prevádzky počítačových učební“, 

písm. d) sa nahrádza znením „oddelenie audiovizuálnej techniky“. 

Článok 4 ods. 7 sa označuje ako ods. 8. 

Článok 4 ods. 8 sa označuje ako ods. 9, z ktorého sa vypúšťa písm. c) a písm. d). 

Článok 4 ods. 9 sa označuje ako ods. 10, ktorého posledná veta sa nahrádza znením: 

„Fakulta prevádzkuje učebno-rekreačné zariadenie v Kočovciach a rekreačné zariadenie v 

Nižnej Boci.“  

Na konci sa pripája veta: „Hospodársku činnosť URZ riadi tajomník fakulty.“ 

Článok 4 ods. 10 sa označuje ako ods. 11, v ktorom „oddelenie ľudských zdrojov“ sa nahrádza 

znením „oddelenie personálne a mzdové“. 

Článok 4 ods. 11 sa označuje ako ods. 12 a nahrádza sa znením:  

„Činnosti vybraných pracovísk Dekanátu a celofakultných pracovísk odborne riadia a 

koordinujú prodekani v príslušných  oblastiach v rozsahu právomocí vymedzených dekanom 

a vnútornými predpismi fakulty nasledovne: 

− prodekan pre vzdelávanie a pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality – študijné 

oddelenie, 

− prodekan pre vedu a výskum a edičnú činnosť  – oddelenie projektov v oblasti 

domácich projektov a štrukturálnych fondov, KIC, 

− prodekan pre zahraničné vzťahy – oddelenie projektov v oblasti zahraničných vzťahov 

a mobilít, 

− prodekan pre vzťahy s verejnosťou, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu 

starostlivosť o študentov – oddelenie vzťahov s verejnosťou, študijné oddelenie vo 

vymedzenej oblasti sociálnej starostlivosti o študentov, 

− prodekan pre rozvoj fakulty – CIT, CL, URZ.“ 

 



Článok 4 ods. 12 sa označuje ako ods. 13; znenie „podľa bodov 10, 11 a 13“ sa nahrádza 

znením „podľa ods. 10, 11 a 12“. 

Článok 4 ods. 13 sa vypúšťa. 

Článok 4 ods. 14 druhá veta – slovné spojenie „tajomník fakulty“ sa nahrádza slovom 

„dekan“. 

 

Článok 5 ods. 2 – v druhej vete sa pred slovo „vedie“ vkladá slovné spojenie „zvoláva a“. 

Vypúšťa sa posledná veta. 

Článok 5 ods. 3 sa nahrádza znením: 

„Vedenie fakulty tvoria dekan, prodekani, tajomník fakulty a predseda akademického 

senátu. Predseda študentskej organizácie zriadenej na fakulte a predseda odborovej 

organizácie zriadenej na fakulte sú na zasadnutia Vedenia fakulty prizývaní podľa potreby.“ 

 

Článok 5 ods. 12 sa vypúšťa. 

Článok 5 ods. 13 sa označuje ako ods. 12, v ktorom: 

a) „prodekan pre vzdelávanie“ sa nahrádza znením „prodekan pre vzdelávanie a 

pedagogickú činnosť, vnútorný systém kvality“ a na konci sa dopĺňa slovným spojením 

„implementuje, kontroluje a hodnotí systém riadenia kvality na fakulte“, 

b) „prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť“ sa nahrádza znením „ prodekan pre vedu a 

výskum a edičnú činnosť“, 

c) slovné spojenie „s akademickými a vedeckými inštitúciami“ sa vypúšťa, 

d) „prodekan pre vzťahy s verejnosťou“ sa nahrádza znením „prodekan pre vzťahy s 

verejnosťou, sociálnu starostlivosť o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o 

študentov“; na konci vety sa vkladá čiarka a dopĺňa sa text „sociálnu starostlivosť 

o zamestnancov a sociálnu starostlivosť o študentov,“ 

e) na konci vety sa dopĺňa text „a rozvoj siete informačno-komunikačných technológií.“ 

 

Článok 5 ods. 14 sa označuje ako ods. 13. 

Článok 5 ods. 15 sa označuje ako ods. 14; za slovným spojením „predpisy fakulty“ sa dáva 

bodka a ďalší text sa vypúšťa. 

Článok 5 ods. 16 sa označuje ako ods. 15. 

Článok 5 ods. 17 sa označuje ako ods. 16, v ktorom sa vypúšťa slovo „tohto“ a na konci sa 

dopĺňa slovné spojenie „v jeho platnom znení.“. 

 

Článok 6 ods. 3 – slovné spojenie „odsunúť rozhodnutia“ sa nahrádza slovným spojením 

„nerozhodnúť“. 

 

Článok 8 ods. 3 sa nahrádza znením: 

„Vnútorný predpis uvedený v ods. 1 písm. a) tohto článku schvaľuje akademický senát fakulty 

a nadobúda platnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom univerzity.“ 

Článok 8 ods. 4 sa nahrádza znením: 



„Vnútorné predpisy uvedené v ods. 1 písm. b), c) a d) tohto článku nadobúdajú platnosť  

dňom ich schválenia akademickým senátom fakulty. Vnútorné predpisy uvedené v ods. 1 

písm. f) tohto článku nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia akademickým senátom 

fakulty, ak ich platnosť nepodlieha schváleniu akademickým senátom univerzity. Vnútorný 

predpis uvedený v ods. 1 písm. e) tohto článku nadobúda platnosť dňom jeho schválenia 

vedeckou radou fakulty.“ 

 

Článok 9 ods. 2 – slovo „nadobudol“ sa nahrádza slovom „nadobúda“. 

Článok 9 ods. 4 – STU sa na dvoch miestach dopĺňa o „v Bratislave“. 

Článok 9 ods. 5 – STU sa dopĺňa o „v Bratislave“. 

Článok 9 sa dopĺňa o odseky č.: 

6.  Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave bol schválený 

Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 23.10.2020. 

7. Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave nadobúda 

platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave a 

účinnosť dňom 01.01.2021. 

8. Týmto Dodatkom č. 2 sa zrušuje Dodatok č. 1 Organizačného poriadku Stavebnej fakulty 

STU v Bratislave schválený Akademickým senátom Stavebnej fakulty STU v Bratislave dňa 

17.10.2014. 

 

Ostatné časti Organizačného poriadku Stavebnej fakulty STU v Bratislave neupravené týmto 

Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti. 

 

Príloha č. 1: Riadiaca schéma Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

 

 

 

 

 

 

      prof. RNDr. Ivona Škultétyová, PhD.        prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. 

    predsedníčka Akademického senátu                                         dekan        

               Stavebnej fakulty                                                              Stavebnej fakulty 

          Slovenskej technickej univerzity       Slovenskej technickej univerzity  

                       v Bratislave                                                             v Bratislave 


