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Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež ako „AS STU“) 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 po predchádzajúcom schválení 

v Akademickom senáte Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave dňa 29. 04. 2014 schválil na svojom zasadnutí dňa 26. 05. 2014 

nasledovný vnútorný predpis Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave, ktorým sa v súlade článkom 23b bod 2 Štatútu Fakulty 

elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vydáva 

nasledovné  

 

úplné znenie 

 

Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

schváleného AS STU dňa 24. 02. 2003, v znení dodatku číslo 1 schváleného AS STU dňa 

21. 04. 2008 a dodatku číslo 2 schváleného AS STU dňa 26. 05. 2014: 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „fakulta“ alebo „FEI STU“) je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave (ďalej tiež „STU“) v zmysle § 21 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). Vznikla z Oddelenia elektrotechnického inžinierstva 
SVŠT zriadeného v roku 1941. Stala sa samostatnou fakultou Slovenskej vysokej školy 
technickej vládnym nariadením č. 80 Zb. zo dňa 2.10.1951 s názvom Elektrotechnická 
fakulta. Dňa 1.11.1994 Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
schválil zmenu názvu fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky.  

2. Názov fakulty znie: Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave. Skratka názvu fakulty je FEI STU. Anglický názov fakulty znie: 
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Slovak University of 
Technology in Bratislava.  

3. Sídlom fakulty je Bratislava.  
4. Fakulta sa vo svojej činnosti riadi zákonom, platným právnym poriadkom, štatútom 

STU a týmto štatútom. 
 

Čl. 2 
Organizačná štruktúra fakulty 

 
1. Fakulta sa člení na pracoviská a účelové zariadenia.  
2. Pracoviská sú: 

a) ústavy a inštitúty, 



 
b) dekanát, 
c) iné pedagogické, výskumné, vývojové, hospodársko-správne a informačné 
pracoviská.  

3. Organizačná štruktúra fakulty je uvedená v organizačnom poriadku fakulty. 
 

Čl. 3 
Určovanie počtu a štruktúry pracovných miest 

 
1. Počet a štruktúra pracovných miest na fakulte sa odvodzuje od jej úloh pri 

poskytovaní vysokoškolského vzdelávania, pri tvorivom vedeckom bádaní a pri ich 
ekonomickom, personálnom, technickom a prevádzkovom zabezpečovaní.  

2. Štruktúra funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov sa odvíja 
od počtu a štruktúry študijných programov poskytovaných fakultou, a od počtu 
študentov.  

3. 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. 

 
Čl. 4 

Akademická samospráva fakulty 
 

1. Základom akademickej samosprávy fakulty je akademická obec fakulty. Akademickú 
obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci zaradení na fakulte, 
ktorí sú v pracovnom pomere s STU na ustanovený týždenný pracovný čas a študenti 
zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte.  

2. Orgány akademickej samosprávy fakulty sú: 
a) akademický senát fakulty, 
b) dekan, 
c) vedecká rada fakulty, 
d) disciplinárna komisia fakulty pre študentov (ďalej len „disciplinárna komisia 
fakulty“). 

 
Čl. 5 

Akademický senát 
 

1. Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom FEI STU 
a používa skratku AS FEI STU. AS FEI STU má najmenej 11 členov, z toho najmenej 
jednu tretinu tvoria študenti.  

2. AS FEI STU sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť. Zamestnanecká časť 
AS FEI STU používa ako svoj názov Zamestnanecká časť AS FEI STU, študentská časť AS 
FEI STU používa ako svoj názov Študentská časť AS FEI STU. Členov zamestnaneckej 
časti akademického senátu fakulty volia v priamych tajných voľbách členovia 
zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti 
akademického senátu fakulty volia v tajných voľbách členovia študentskej časti 



 
akademickej obce fakulty. Členom zamestnaneckej časti akademického senátu 
fakulty môže byť len člen zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členom 
študentskej časti akademického senátu fakulty môže byť len člen študentskej časti 
akademickej obce fakulty.  

3. Študentská časť akademického senátu fakulty zastupuje študentov fakulty vo 
vzťahoch k dekanovi fakulty. V súlade s ostatnými vnútornými predpismi fakulty 
deleguje študentská časť akademického senátu fakulty svojich zástupcov do 
disciplinárnej komisie fakulty a do poradných orgánov dekana.  

4. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty.  

5. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je najviac štvorročné.  
6. Zasadnutia akademického senátu fakulty sú verejné. Dekan alebo v jeho zastúpení 

prodekan alebo tajomník fakulty a rektor majú právo vystúpiť na zasadnutí v súlade s 
rokovacím poriadkom akademického senátu, kedykoľvek o to požiadajú. Na žiadosť 
dekana alebo rektora je predseda akademického senátu fakulty povinný 
bezodkladne, najneskôr však do 14 dní, zvolať zasadnutie akademického senátu 
fakulty. Ak tak predseda AS FEI STU neurobí, zvolá zasadnutie AS FEI STU dekan. 

7. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká  
a) skončením funkčného obdobia člena,  
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií uvedených bode 4 tohto článku,  
c) skončením členstva v zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty, 
d) prerušením štúdia člena študentskej časti AS FEI STU,  
e) skončením štúdia člena študentskej časti akademického senátu fakulty, ak 
nepožiadal o pozastavenie členstva v akademickom senáte fakulty podľa bodu 9 
tohto štatútu,  
f) nezapísaním sa na štúdium na FEI STU, najneskôr v posledný deň určený na zápis 
prijatých uchádzačov o štúdium v príslušnom akademickom roku, ak ide o člena s 
pozastaveným členstvom,  
g) uplynutím šiestich mesiacov odo dňa pozastavenia členstva; to neplatí, ak k 
obnoveniu členstva došlo v tejto lehote, 
h) vzdaním sa funkcie člena, 
i) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou; dôvody odvolania a postup pri 
voľbe a odvolaní určuje vnútorný predpis fakulty [čl. 11 bod 2 písm. c) tohto štatútu], 
j) smrťou člena. 

8. Ak zaniklo členovi AS FEI STU členstvo pred skončením funkčného obdobia podľa 
bodu 7 písm. b) až j) tohto článku, zvolí zodpovedajúca časť akademickej obce na 
uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, ktorého funkčné 
obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo predčasne 
zaniklo. 

9. Člen študentskej časti AS FEI STU, ktorý nie je študentom doktorandského študijného 
programu, môže pred riadnym skončením štúdia písomne požiadať o pozastavenie 
členstva v akademickom senáte fakulty. Členstvo sa pozastaví odo dňa nasledujúceho 
po dni riadneho skončenia jeho štúdia. Členstvo sa obnoví dňom, keď sa opäť stane 
členom študentskej časti akademickej obce FEI STU, ak z iných dôvodov dovtedy 



 
nezaniklo. Na čas pozastaveného členstva sa považuje za neprítomného na rokovaní 
AS FEI STU.  

10. AS FEI STU a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci FEI STU. Pri 
výkone svojej funkcie sú členovia AS FEI STU viazaní len svojím svedomím, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a platnými vnútornými predpismi STU a FEI STU, 
pričom dbajú na záujmy STU a FEI STU.  

11. FEI STU alebo iné pracovisko FEI STU, ktoré má akademickú obec, je povinné členovi 
AS FEI STU, ktorý ju zastupuje, zohľadňovať v rámci jeho pracovných alebo študijných 
povinností plnenie úloh vyplývajúcich z jeho funkcie. FEI STU alebo iné pracoviská FEI 
STU, ktoré majú akademickú obec, nesmú postihovať členov AS FEI STU a iné osoby 
v súvislosti s činnosťou, ktorú vykonávajú alebo vykonávali pre AS FEI STU. 

 
Čl. 6 

Pôsobnosť akademického senátu fakulty 
 

1. Akademický senát fakulty 
a) schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy fakulty podľa čl. 11 bod 2 písm. a)     
a b) a čl. 11 bod 3 tohto štatútu; schvaľuje na návrh predsedu akademického senátu 
fakulty vnútorné predpisy fakulty podľa čl. 11 bod 2 písm. c) a d) tohto štatútu, 
b) volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie a 
schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana; ak fakulta nemá dekana, navrhuje 
rektorovi osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do vymenovania 
nového dekana, najviac na šesť mesiacov, 
c) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov, 
d) schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady fakulty, 
e) schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan, a kontroluje nakladanie s 
finančnými prostriedkami fakulty, 
f) schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v 
ďalšej tvorivej činnosti fakulty (ďalej len „dlhodobý zámer fakulty“) vypracovaný v 
súlade s dlhodobým zámerom STU, predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej 
rade fakulty a jeho aktualizáciu, 
g) schvaľuje výročnú správu o činnosti a výročnú správu o hospodárení fakulty 
predloženú dekanom, 
h) pred schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, 
ktoré má uskutočňovať fakulta, predložený dekanom, 
i) schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 
uskutočňovaných fakultou predložené dekanom, 
j) vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 
zrušenie pracovísk fakulty, 
k) volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl, 
l) raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní 
na webovom sídle STU najmenej na štyri roky,  
m) vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona 
týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného 



 
práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na 
schválenie akademickému senátu STU, 
n) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi STU alebo fakulty.  

2. Akademický senát fakulty sa v otázkach uvedených v bode 1 písm. b), c), d) a k) tohto 
článku uznáša tajným hlasovaním a v ostatných otázkach uvedených v bode 1 tohto 
článku rozhoduje tajným hlasovaním, ak o tajnom hlasovaní v danej veci rozhodne. 

 
Čl. 7 

Dekan 
 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo 
veciach podľa § 23 ods. 1 zákona koná v mene STU. Dekan je v pracovnom pomere 
s STU; skončenie pracovného pomeru vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana je 
podmienené predchádzajúcim skončením výkonu funkcie dekana. Dekan zodpovedá 
za svoju činnosť akademickému senátu fakulty. Dekan zodpovedá rektorovi za svoju 
činnosť vo veciach, v ktorých koná v mene STU, za hospodárenie fakulty a za svoju 
ďalšiu činnosť v rozsahu určenom vnútornými predpismi STU.  

2. Dekana vymenúva a odvoláva na návrh akademického senátu fakulty rektor. Rektor 
vymenuje za dekana kandidáta navrhovaného akademickým senátom fakulty, ak to 
nie je v rozpore so zákonom. Akademický senát fakulty podá návrh na odvolanie 
dekana vždy, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ak mu bol 
uložený nepodmienečný trest odňatia slobody alebo ak dekan požiada o uvoľnenie z 
funkcie.  

3. Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať 
dekana, ak dekan  
a) závažným spôsobom neplní svoje povinnosti, 
b) hrubo alebo opakovane porušil zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy, 
vnútorné predpisy STU alebo fakulty, 
c) vážne poškodil záujem STU alebo fakulty.  

4. Ak AS FEI STU opakovane nesúhlasí s návrhom rektora na odvolanie dekana alebo sa 
k návrhu nevyjadrí do 30 dní odo dňa, keď o to rektor požiadal, môže rektor odvolať 
dekana so súhlasom akademického senátu STU, ak bola naplnená najmenej jedna 
z podmienok podľa bodu 3 tohto článku; štatút STU môže upraviť dlhšiu lehotu, ak 
rektor požiada akademický senát fakulty o vyjadrenie od 15. júna do 15. augusta. 

5. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Na tej istej fakulte môže tá istá osoba 
vykonávať funkciu dekana najviac dve funkčné obdobia po sebe. Po odvolaní dekana 
alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania 
nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh akademického 
senátu fakulty.  

6. Dekan predkladá akademickému senátu fakulty na schválenie návrh rozpočtu fakulty.  
7. Dekana zastupujú v ním určenom rozsahu prodekani. Prodekanov vymenúva a 

odvoláva po schválení akademickým senátom fakulty dekan. Funkčné obdobie 
prodekanov je štvorročné. Na tej istej fakulte STU môže tá istá osoba vykonávať 
funkciu prodekana fakulty STU najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.  



 
8. Dekan vykonáva právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch u zamestnancov STU 

zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených v štatúte STU. 
9. Predseda AS FEI STU môže na FEI STU kandidovať na funkciu dekana po skončení 

funkcie predsedu akademického senátu fakulty. 
 

Čl. 7a 
Poradné orgány dekana 

 
1. Vedenie FEI STU je poradným orgánom dekana. Prerokováva najmä otázky 

operatívneho riadenia FEI STU. Vedeniu FEI STU predsedá dekan. Stálymi členmi 
vedenia FEI STU sú prodekani, tajomník fakulty a predseda AS FEI STU. Dekan môže 
na zasadnutie vedenia FEI STU prizvať hostí, ak si to prerokovávaná problematika 
vyžaduje. 

2. Kolégium dekana je poradným orgánom dekana. Členmi kolégia dekana sú prodekani, 
tajomník fakulty, predseda AS FEI STU, riaditelia ústavov a inštitútov FEI STU, 
predseda Fakultného výboru Základnej odborovej organizácie pri FEI STU a zástupca 
študentov z členov Študentskej časti akademického senátu FEU STU. Dekan môže 
podľa svojho uváženia počet členov kolégia dekana zúžiť alebo rozšíriť. Dekan môže 
na zasadnutie kolégia dekana prizvať nestálych hostí, ak si to prerokovávaná 
problematika vyžaduje. 

3. Dekan môže vytvoriť podľa svojho uváženia aj ďalšie poradné orgány, alebo pracovné 
skupiny. 

 
Čl. 8 

Vedecká rada 
 

1. Členov vedeckej rady fakulty vymenúva a odvoláva so súhlasom akademického 
senátu fakulty dekan. Funkčné obdobie členov vedeckej rady je štvorročné.  

2. Členmi vedeckej rady fakulty sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta 
uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. 
Najmenej jednu štvrtinu a najviac jednu tretinu členov vedeckej rady fakulty tvoria 
osoby, ktoré nie sú členmi akademickej obce STU.  

3. Predsedom vedeckej rady fakulty je dekan. 
 

Čl. 9 
Pôsobnosť vedeckej rady fakulty 

 
1. Vedecká rada fakulty 

a) prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom 
STU, 
b) hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, 
techniky alebo umenia, 
c) schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta; na 
rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu študijných programov sa prizývajú 



 
zástupcovia študentov určení študentskou časťou akademického senátu fakulty, 
d) schvaľuje ďalších odborníkov, ktorí majú právo skúšať na štátnych skúškach pre 
študijné programy uskutočňované na fakulte; schvaľuje školiteľov na doktorandské 
štúdium podľa § 54 ods. 4 zákona, 
e) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU kritériá na získanie titulu docent 
a kritériá na získanie titulu profesor,  
f) prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku, 
g) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy na vymenovanie profesorov, 
h) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU všeobecné kritériá na obsadzovanie 
funkcií profesorov a docentov na fakulte, 
i) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU konkrétne podmienky výberového 
konania na obsadzovanie funkcií profesorov na fakulte, 
j) prerokúva a predkladá vedeckej rade STU návrhy dekana na obsadenie funkcií 
hosťujúcich profesorov, 
k) schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej 
rady fakulty, 
l) plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi STU alebo fakulty.  

2. Vedecká rada fakulty rokuje o otázkach, ktoré jej predloží predseda vedeckej rady 
fakulty. 

 
Čl. 10 

Disciplinárna komisia fakulty 
 

1. Disciplinárna komisia fakulty prerokúva disciplinárne priestupky študentov 
zapísaných v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte a predkladá návrh na 
rozhodnutie dekanovi.  

2. Členov disciplinárnej komisie fakulty a jej predsedu vymenúva z radov členov jej 
akademickej obce po schválení akademickým senátom fakulty dekan; polovicu členov 
tejto komisie tvoria študenti.  

3. Činnosť disciplinárnej komisie fakulty sa riadi rokovacím poriadkom disciplinárnej 
komisie STU. 
 

Čl. 11 
Vnútorné predpisy fakulty  

 
1. Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej 

samosprávnej pôsobnosti, a jej vzťah k STU, ak nie sú upravené zákonom.  
2. Fakulta vydáva tieto vnútorné predpisy: 

a) štatút fakulty, 
b) organizačný poriadok fakulty, 
c) zásady volieb do akademického senátu fakulty, 
d) rokovací poriadok akademického senátu fakulty, 
e) rokovací poriadok vedeckej rady fakulty. 

3. Fakulta ďalej vydáva aj tieto vnútorné predpisy: 



 
a) študijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť študijný poriadok STU [§ 15 ods. 1 písm. b) zákona],  
b) pracovný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť pracovný poriadok pre zamestnancov STU [§ 15 ods. 1 písm. d) 
zákona],  
c) štipendijný poriadok fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné podmienky 
podrobnejšie upraviť štipendijný poriadok STU [§ 15 ods. 1 písm. i) zákona],  
d) disciplinárny poriadok fakulty pre študentov, ak rozhodne, že potrebuje na vlastné 
podmienky podrobnejšie upraviť disciplinárny poriadok pre študentov STU [§ 15 ods. 
1 písm. j) zákona],  
e) rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty, ak rozhodne, že potrebuje na 
vlastné podmienky podrobnejšie upraviť rokovací poriadok disciplinárnej komisie pre 
študentov STU [§ 15 ods. 1 písm. k) zákona]. 

 
Čl. 12 

Spôsob voľby kandidáta na dekana a spôsob prijatia návrhu na jeho odvolanie 
 

1. Voľby kandidáta na dekana vyhlasuje predseda akademického senátu fakulty súčasne 
s harmonogramom volieb najneskôr 60 dní pred skončením funkčného obdobia 
predchádzajúceho dekana.  

2. Prípravu volieb zabezpečuje a priebeh volieb riadi volebná komisia v súlade s 
volebným a rokovacím poriadkom schváleným akademickým senátom fakulty.  

3. Ak akademický senát fakulty v súlade s volebným poriadkom kandidáta na dekana 
nezvolí, volebná komisia voľby ukončí a predseda akademického senátu fakulty do 7 
dní vyhlási nové voľby.  

4. O návrhu na odvolanie dekana rozhoduje akademický senát fakulty tajným 
hlasovaním na svojom riadnom zasadnutí, ak o to požiada aspoň 1/5 členov 
akademického senátu fakulty, na návrh predsedníctva akademického senátu fakulty 
alebo na návrh rektora.  

5. Dekan má právo poznať dôvody na svoje odvolanie a vystúpiť na zasadnutí 
akademického senátu fakulty pred hlasovaním o návrhu na svoje odvolanie.  

6. Podmienky prijatia návrhu na odvolanie dekana sú rovnaké ako boli použité pri jeho 
zvolení. 

 
Čl. 13 

Systém vysokoškolského vzdelávania na fakulte  
 

1. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných 
programov. Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch. Študijný program 
prvého stupňa je bakalársky študijný program. Študijný program druhého stupňa je 
inžiniersky študijný program. Študijný program tretieho stupňa je doktorandský 
študijný program.  

2. Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej 
forme štúdia. Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať:  



 
a) prezenčnou metódou, 
b) dištančnou metódou, 
c) kombinovanou metódou.  

3. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na 
kreditovom systéme. Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos 
kreditov. Umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s 
absolvovaním predmetov v súlade s pravidlami obsiahnutými v študijnom programe.  

4. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, vyjadrujúce množstvo práce 
potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania. Štandardná záťaž 
študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 
kreditov a za semester 30 kreditov. Štandardná záťaž študenta za celý akademický 
rok v externej forme štúdia je vyjadrená počtom najviac 48 kreditov, v závislosti od 
štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu a počtu kreditov 
potrebných na jeho riadne skončenie. 

5. STU určí celkový počet kreditov, ktorý je potrebný na riadne skončenie štúdia v jeho 
jednotlivých stupňoch; ich počet je určený v študijnom poriadku STU.  

6. Každý študijný program musí ako jednu z podmienok na jeho úspešné absolvovanie 
obsahovať vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok. 

 
Čl. 14 

Poskytovanie ďalšieho vzdelávania na fakulte  
 

1. Fakulta uskutočňuje ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými predpismi STU.  

2. Ďalšie vzdelávanie je orientované najmä na:  
a) inováciu poznatkov prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského vzdelania,  
b) prehĺbenie získaného vzdelania, napr. pre potreby vykonávania špecializovaných 
povolaní, získania odborných osvedčení na výkon povolania,  
c) vyučovanie cudzích jazykov a vyučovanie slovenského jazyka pre cudzincov, 
d) rekvalifikáciu, 
e) celoživotné vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. 15 

Prijímanie na štúdium 
 

1. Rámcové podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium určuje článok 21 Štatútu STU. 
Podrobné pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, 
druhého a tretieho stupňa na STU je oprávnený určiť rektor vydaním vnútorného 
predpisu podľa článku 32a bod 2 Štatútu STU a dekan vydaním ďalších podmienok 
prijatia na štúdium v zmysle § 27 ods. 1 písm. i) zákona. 

2. Spôsob určenia počtu prijímaných uchádzačov na jednotlivé študijné programy 
a zverejnenie stanovených počtov sa riadia vnútorným predpisom STU definujúcim 



 
pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého 
a tretieho stupňa. 

 
Čl. 16 

Štúdium cudzincov na fakulte 
 

1. Štúdium cudzincov na fakulte sa riadi zákonom, štatútom STU, štatútom fakulty, 
medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná, a dohodami o medzinárodnej 
spolupráci uzavretými STU alebo fakultou.  

2. Školné pre študentov študujúcich na fakulte v cudzom jazyku a poplatky spojené so 
štúdiom na fakulte určí rektor STU. 
 

Čl. 17 
Školné a poplatky spojené so štúdiom  

 
Spôsob určenia školného a poplatkov spojených so štúdiom, zásady ich zverejnenia 
a povinnosti a práva študenta pri ich úhrade stanovuje článok 23 štatútu STU. 

 
Čl. 18 

Sociálna podpora študentov  
 

1. Fakulta priznáva v rámci možností študentom štipendiá z vlastných zdrojov, najmä za 
vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 
štúdia, výskumu, vývoja umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú 
alebo pravidelnú sociálnu podporu.  

2. Podmienky na poskytovanie sociálnej podpory študentov a motivačného štipendia 
bližšie stanovuje článok 24 Štatútu STU a Štipendijný poriadok STU. 

 
Čl. 19 

 Práva a povinnosti študentov  
 

1. Práva študenta ustanovuje § 70 ods. 1 zákona. Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na 
praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci.  

2. Študijné povinnosti študenta ustanovuje § 71 ods. 1 zákona. 
3. Povinnosti študenta sú stanovené tiež v osobitnom vnútornom predpise STU. 1. 
4. Ďalšie povinnosti študenta ustanovuje § 71 ods. 3 zákona. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 Vnútorný predpis STU číslo 6/2013 Disciplinárny poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre 
študentov.  



 
Čl. 20 

Pravidlá používania akademických insígnií a konania akademických obradov  
 

1. Medzi akademické obrady fakulty patria: 
a) imatrikulácia, 
b) promócia, 
c) slávnostné ukončenie ostatných foriem štúdia, 
d) inaugurácia dekana, 
e) slávnostné zasadanie akademického senátu fakulty, 
f) slávnostné zasadanie vedeckej rady fakulty, 
g) slávnostné zhromaždenie akademickej obce.  

2. Imatrikulácia nových študentov sa koná spravidla do jedného mesiaca po začatí 
štúdia. Znenie imatrikulačného sľubu navrhuje dekan a schvaľuje akademický senát 
fakulty.  

3. Priebeh promócie absolventov vysokoškolského štúdia stanoví vnútorný predpis STU.  
4. Slávnostné zasadnutia a zhromaždenia podľa bodu 1 písm. f) a g) tohto článku 

zvoláva dekan fakulty, podľa bodu 1 písm. d), e) a g) tohto článku zvoláva predseda 
akademického senátu fakulty.  

5. Pre obrady uvedené v bode 1 písm. a) až f) sú akademickým funkcionárom určené 
taláre a insígnie.  

6. Dokumentácia talárov a insígnií je uložená v archíve STU. 
 

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 neskorších predpisov, 
zákonom, 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 70 rokov veku uzavrieť pracovný pomer na pracovné 
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. 

 
Čl. 22 

Hospodárenie fakulty 
 

1. Hospodárenie fakulty sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a ustanoveniami článkov 27, 27a a 28 štatútu STU.  

2. Fakulta zostavuje svoj rozpočet na kalendárny rok a hospodári na jeho základe. Návrh 
rozpočtu predkladá na schválenie akademickému senátu fakulty dekan.  



 
3. Fakulta vykonáva vyúčtovanie svojho hospodárenia po skončení kalendárneho roka a 

predkladá ho AS FEI STU a rektorovi STU.  
4. Pracoviská fakulty hospodária s prostriedkami pridelenými im v rozpočte fakulty. 

 
Čl. 23 

Pravidlá na vykonávanie podnikateľskej činnosti 
 

1. Fakulta vykonáva podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ustanoveniami článku 29 štatútu STU a s vnútornými predpismi fakulty pre 
vykonávanie podnikateľskej činnosti.  

2. Majetok fakulty (najmä zariadenia fakulty prístroje, výpočtová technika) sa môžu 
využívať iba v súlade s článkom 28 bod 2 a 3 štatútu STU. 

 
Čl. 23a 

Výkladové pravidlo 
 

1. Výklad ustanovení tohto štatútu a vnútorných predpisov fakulty, ktoré schvaľuje AS 
FEI STU, ak je vec sporná, podáva v lehote 30 dní od podania návrhu dekan po porade 
s predsedníctvom AS FEI STU. Ak sa AS FEI STU nevyjadrí k výkladu vnútorného 
predpisu fakulty do 30 dní od jeho podania, platí, že AS FEI STU výklad schválil. AS FEI 
STU môže v lehote 30 dní od podania výkladu tento zamietnuť a podať výklad sám. 
Osobitné ustanovenia o výklade vnútorných predpisov fakulty schvaľovaných AS FEI 
STU, ktoré sú súčasťou textu týchto vnútorných predpisov fakulty, nie sú týmto 
ustanovením dotknuté. 

2. Výklad ostatných interných predpisov fakulty, ak je vec sporná, podáva dekan 
v lehote 30 dní od podania návrhu. 

3. Návrh na podanie výkladu vnútorných predpisov fakulty podľa bodu 1 a 2 tohto 
článku môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce fakulty. 

4. V prípade, ak vnútorný predpis fakulty schvaľuje akademický senát STU, výklad 
ustanovení takéhoto vnútorného predpisu fakulty podáva AS FEI STU spolu 
s akademickým senátom STU.  

 
Článok 23b 

Zmeny a doplnenia štatútu 
 

1. Zmeny a doplnenia tohto štatútu fakulty je možné vykonať formou písomných 
dodatkov, ktoré sa číslujú, po ich schválení v akademickom senáte STU, po 
predchádzajúcom schválení v AS FEI STU. 

2. Dekan sa splnomocňuje, aby po zmene alebo doplnení štatútu fakulty vydal jeho 
úplné znenie. 

 
Čl. 24 

Vypustený 
 



 
Čl. 25 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento štatút bol schválený AS FEI STU dňa 29. 10. 2002.  
2. Tento štatút bol schválený AS STU dňa 24. 02. 2003.  
3. Tento štatút nadobúda platnosť dňa 24. 02. 2003. 
4. Dodatok číslo 1 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom STU dňa 

21. 04. 2008, ktorým dňom nadobudol platnosť a účinnosť. 
5. Dodatok číslo 2 k tomuto štatútu bol schválený Akademickým senátom STU dňa 

26. 05. 2014, ktorým dňom nadobudol platnosť a účinnosť. 
 
 
 
 
 

prof. Ing. František Uherek, PhD.    prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. 
predseda AS FEI STU                  dekan FEI STU 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD. 
predseda Akademického senátu  
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