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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 14. 01. 2016 
Číslo 1/2016 – SR  

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len  „rektor“) v súlade s článkom 3 
bod 1 písm. b) v spojení s článkom 5 bod 3 Smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá 
vydávania interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na základe § 76 
ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov   
 

v y d á v a 
 

nasledovnú smernicu rektora 
Poplatky  

    spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských 
                 dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave: 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Smernica rektora „Poplatky spojené s habilitačným konaním, vymenúvacím konaním 

a obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá jednotným spôsobom upravuje 
výšku a spôsob platenia poplatkov na úhradu nákladov spojených s habilitačným 
konaním, vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác 
uskutočňovanými na jednotlivých súčastiach Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave (ďalej len „poplatok“). 

2. Poplatok vo výške a spôsobom upraveným v tejto smernici je povinný zaplatiť  
uchádzač o získanie vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického 
titulu „docent“ alebo „profesor“ a uchádzač o vedeckú hodnosť „DrSc.“ 1, ktorý nie je 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „STU“) v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas. 

3. Výška poplatku vychádza z kalkulácie skutočne vynaložených nákladov v súvislosti s 
habilitačným konaním, vymenúvacím konaním a obhajobou doktorskej dizertačnej 
prác.  

 
Článok 2 

Výška a spôsob platenia poplatku 
 

1. Poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním o udelenie titulu 
docent je vo výške 700,- Eur. 

                                                 
1
 Vyhláška SKVH č.  65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č.  302/1990 

Zb.   



 

 
 

2.  Poplatok na úhradu nákladov spojených s vymenovacím konaním za profesora je vo 
výške 1000,- EUR. 

3. Poplatok na úhradu nákladov spojených s obhajobou doktorskej dizertačnej práce je 
vo výške 1000,- EUR.  

4. Úhrady poplatkov uvedených v bodoch 1 až 3 tohto článku sa realizujú vopred, 
bezhotovostným prevodom na číslo účtu príslušnej súčasti STU, na ktorej sa 
jednotlivé konanie uskutočňuje (ďalej len „príslušná súčasť STU“).  

5. Zaplatený  poplatok je súčasťou rozpočtu príslušnej súčasti STU.  
 
 

Článok 3 
Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné na základe písomných, 

rektorom podpísaných dodatkov k nej. 
2. Ruší sa smernica č. 3 /2009 – N účinná od 01. 01. 2009 „O spoplatnení výkonov 

spojených s habilitáciami, inauguráciami a obhajobami DrSc. na STU pre 
externých uchádzačov“. 

3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej vydania a účinnosť dňom 1. február 
2016. 

 
 
 
 
 
                                                                            prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.2 
                                                                                                      rektor  

   

                                                 
2 Originál podpísanej smernice rektora číslo 1/2016 - SR Poplatky spojené s habilitačným konaním, 

vymenúvacím konaním a obhajobami doktorských dizertačných prác na Slovenskej technickej univerzite 
v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU. 
 


