Dodatok č. 1
k Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave
Týmto Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Štatút Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, schválený v akademickom senáte STU dňa
24. 2. 2003, takto:
1) Čl. 3, ods. 2 sa nahrádza novým znením: „Štruktúra funkcií profesorov, docentov
a ostatných vysokoškolských učiteľov sa odvíja od počtu a štruktúry študijných
programov poskytovaných fakultou, a od počtu študentov.“
2) Čl. 3, ods. 3 sa nahrádza novým znením: „Počet pracovných miest výskumných
pracovníkov je daný počtom a typom výskumných úloh riešených na fakulte,
objemom mzdových prostriedkov získaných na túto činnosť z rôznych zdrojov
a dlhodobým zámerom rozvoja fakulty.“
3) V čl. 5, ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
4) V čl. 5, ods. 3 druhá veta znie: „V súlade s ostatnými vnútornými predpismi fakulty
deleguje študentská časť akademického senátu fakulty svojich zástupcov do
disciplinárnej komisie fakulty a do poradných orgánov dekana.“
5) V čl. 5 ods. 5 prvá veta znie: „Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty
je najviac štvorročné.“
6) V čl. 6 ods. 1 písmeno a) sa za slová „podľa čl. 11 ods. 2 písm. a) a b)“ vkladajú pred
bodkočiarkou slová „a čl. 11, ods. 3“.
7) Čl. 6, ods.1 písmeno h) sa nahrádza pôvodné znenie novým znením: „h) pred
schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom,“
8) V čl. 7, ods. 2 druhá veta znie: „Rektor vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného
akademickým senátom fakulty, ak to nie je v rozpore so zákonom.“
9) V čl. 9, ods. 1 písmeno c) sa prvé slovo „prerokuje“ mení na slovo „schvaľuje“.
10) V čl. 9, ods. 1 písmeno e) sa nahrádza pôvodné znenie novým znením: „e) prerokúva a
predkladá vedeckej rade STU kritériá na získanie titulu docent a kritériá na získanie
titulu profesor,“
11) V čl. 9, ods. 1 písmeno f) sa pôvodné znenie nahrádza novým znením: „f) prerokúva
návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku,“
12) V čl. 9, ods. 1 sa v bodoch h), i) a k) nahrádza slovo „miest“ slovom „funkcií“.
13) V čl. 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j). Doterajšie písmená k) a l) sa označujú ako
písmená j) a k).
14) V čl. 11 sa dopĺňa ods. 3, ktorý znie: „3. Fakulta môže v súlade s vnútornými
predpismi STU vydať aj študijný poriadok fakulty, pracovný poriadok fakulty,
štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny poriadok fakulty pre študentov a rokovací
poriadok disciplinárnej komisie fakulty, a to v prípade, ak potrebuje na vlastné
podmienky podrobnejšie upraviť príslušné vnútorné predpisy STU.“
15) Znenie názvu čl. 14 sa mení na znenie: „Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na
fakulte“.
16) V čl. 14 pôvodné znenie ods. 1 sa mení na znenie: „1. Fakulta uskutočňuje ďalšie
vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a vnútornými predpismi STU.“
17) V čl. 14 sa úplne vypúšťajú odseky 3., 4., 5. a 6.
18) V čl. 15 ods. 4 sa vypúšťa slovo „každoročne“.

19) V čl. 16 sa pôvodný ods. 2 nahrádza novým znením: „2. Školné pre cudzincov
študujúcich na fakulte a poplatky spojené so štúdiom na fakulte určí rektor STU.“
20) V čl. 16 sa vypúšťa ods. 3.
21) V čl. 18 sa pôvodné znenie ods. 5 nahrádza novým znením: „5. Podmienky na
poskytovanie štipendií a pôžičiek upravuje zákon, vnútorné predpisy STU a fakulty.“
22) V čl. 19, ods. 1 sa pridávajú písmená j), k) a l) v znení:
“ j) za podmienok určených študijným poriadkom STU zmeniť svoj študijný program
v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov,
k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť pri súbežnom štúdiu v jednom akademickom
roku dvoch alebo viac študijných programov poskytovaných verejnou vysokou školou
v tom istom stupni uhrádzať školné podľa zákona, rozhodnúť sa, v ktorom študijnom
programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na
bezplatné vysokoškolské štúdium nárok,
l) na využívanie informačných a poradenských služieb súvisiacich so štúdiom alebo
s možnosťou uplatnenia absolventov študijných programov v praxi.“
23) V čl. 19, ods. 2 sa vypúšťa posledná časť vety „a o pracovných podmienkach žien“.
24) V čl. 19 sa pôvodné znenie ods. 5 písmeno b) nahrádza novým znením: „b) uhrádzať
školné a poplatky spojené so štúdiom podľa zákona, a to výlučne a priamo fakulte,
pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie a písomne oznámiť do 30.
septembra príslušného akademického roku fakulte svoje rozhodnutie podľa ods. 1
písmeno k,“
25) Doterajšie znenie čl. 21 sa nahrádza novým znením:
„Čl. 21
Zásady pracovnoprávnych vzťahov na fakulte
1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov STU sa riadia Zákonníkom práce, zákonom č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení jeho zmien a doplnkov,
zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, štatútom a ďalšími vnútornými predpismi STU a fakulty.
2. Na fakulte ako zamestnanci STU pôsobia vysokoškolskí učitelia, výskumní pracovníci
a ostatní zamestnanci.
3. Vysokoškolskí učitelia pôsobia vo funkciách profesor, hosťujúci profesor, docent,
odborný asistent, asistent a lektor. Dekan, ak ide o zamestnanca zaradeného na fakulte,
môže s osobou nad 65 rokov veku uzavrieť pracovný pomer na miesto
vysokoškolského učiteľa najdlhšie na 1 rok, a to aj opakovane.
4. Právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov STU zaradených na
fakulte v rozsahu a za podmienok určených v štatúte STU vykonáva dekan.“

26)
27)
28)
29)
30)

V čl. 22 ods. 4 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
V čl. 24 ods. 1 sa vypúšťa prvá, druhá a tretia veta.
V čl. 24 ods. 2 sa rok „2008“ nahrádza rokom „2009“.
V čl. 24 ods. 3 sa rok „2010“ nahrádza rokom „2011“.
V čl. 24 ods. 4 sa rok „2009“ nahrádza rokom „2010“.

Tento Dodatok č. 1 k Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave bol
schválený:
v AS FEI STU dňa 11. 3. 2008
v AS STU dňa 21. 4. 2008

doc. Ing. Jaroslav Lelák, PhD.
predseda AS FEI STU

doc. Ing. Ján Vajda, CSc.
dekan FEI STU

