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Vec 
Návrh na inú zmenu v sústave študijných odborov 
 

V zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podávame návrh na inú zmenu sústavy študijných odborov (ďalej 

len „návrh“). Ide o študijné odbory, spadajúce, v zmysle Sústavy študijných odborov Slovenskej 

republiky vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo 16. decembra 2002 v znení neskorších 

rozhodnutí MŠ SR  do skupiny študijných odborov: 

č. 5: konštruovanie, technológie, výroba a komunikácie 

 podskupina číslo ŠO názov študijného odboru 

5.1 architektúra a staviteľstvo 5.1.7. aplikovaná mechanika 

5.2  konštrukčné inžinierstvo, tech-

nológie, výroba a komunikácie 

5.2.50. výrobná technika 

5.2.57. kvalita produkcie 

 

Návrh podávame z dôvodu, že v súvislosti s prípravou komplexnej akreditácie Slovenskej technickej 

univerzity v Bratislave (ďalej len „STU”) garanti jednotlivých študijných programov, preskúmali opisy 

študijných odborov, v ktorých majú fakulty STU akreditované študijné programy, z čoho vyplynula 

potreba zmien v sústave študijných odborov. Táto zmena sa týka rozšírenia príbuzných študijných 

odborov v opise predmetných študijných odborov. S predkladaným návrhom súhlasia všetky fakulty 

STU, ktoré v predmetných študijných odboroch poskytujú vysokoškolské vzdelávanie. 

 
 
 
 

                                                                                                               prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., v. r. 

                                                                                                                                           rektor 

 

Prílohy: 

- 3 x opis študijného odboru v tlačenej forme 

- opisy študijných odborov na CD 

 

 

 

 



 

2 

Návrh na inú zmenu sústavy Študijných odborov v zmysle § 50 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

 

1. Študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika 

Návrh: 

Pridať do opisu študijného odboru 5.1.7 aplikovaná mechanika ako príbuzný študijný odbor 5.2.16 

mechatronika 

Zdôvodnenie 

V opise ŠO 5.2.16 mechatronika je ako príbuzný uvedený ŠO 5.1.7 aplikovaná mechanika, neplatí to 

však naopak, ide o jednosmernú príbuznosť. Z opisov týchto ŠO však vyplýva obojsmerná príbuznosť. 

Dokladom toho je aj akreditovaný medziodborový študijný program na SjF STU aplikovaná mechanika 

a mechatronika.  

Návrh podávajú: 

prof. Ing. Ladislav Starek, PhD. – garant študijných programov v ŠO 5.1.7 aplikovaná mechanika 

prof. Ing. Peter Šolek, PhD. – garant študijných programov v ŠO 5.2.16 mechatronika 

 

 

 

2. Študijný odbor 5.2.50 výrobná technika 

Návrh: 

Pridať do opisu študijného odboru 5.2.50 výrobná technika ako príbuzný študijný odbor 5.2.7 strojárske 

technológie a materiály 

Zdôvodnenie: 

V opise ŠO 5.2.50 výrobná technika je ako príbuzný uvedený ŠO 5.2.51 výrobné technológie, ktorý však 

zahŕňa iba 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia. Tretí, nadväzujúci stupeň štúdia je obsiahnutý v ŠO 

5.2.7 strojárske technológie a materiály. Z odborného pohľadu tvoria ŠO 5.2.51 a ŠO 5.2.7 spoločný 

celok. 

Návrh podáva: 

prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. – garant študijných programov v ŠO 5.2.50 výrobná technika 
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3. Študijný odbor 5.2.57 kvalita produkcie 

Návrh: 

Pridať do opisu študijného odboru 5.2.57 kvalita produkcie ako príbuzné ŠO 5.2.51 výrobné technológie 

a 5.2.7 strojárske technológie a materiály.  

Zdôvodnenie: 

Ako sme už uviedli, oba navrhované ŠO z odborného hľadiska tvoria jeden celok. Úzka väzba medzi ŠO 

5.2.27 kvalita produkcie a uvedenými študijnými odbormi vyplýva z opisov ŠO, ako aj z praxe. Dokladom 

toho je aj na SjF STU akreditovaný študijný program kvalita produkcie v strojárskych podnikoch. V opise 

ŠO 5.2.7 strojárske technológie a materiály je ako príbuzný uvedený ŠO 5.2.57 kvalita produkcie, ide 

však o jednosmernú príbuznosť. Z vyššie uvedeného však vyplýva obojsmerná príbuznosť. 

Návrh podáva: 

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. – garantka študijných programov v ŠO 5.2.57 kvalita produkcie 

 

 


