
 

 

 
 
 

Dodatok číslo 1 
 
k smernici rektora 
číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 
Pravidlá udeľovania 
ocenenia Cena rektora 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
 
Dátum: 26. 09. 2016 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 26. 09. 2016 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s článkom 5 bod 1 Smernice 
rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave vydáva tento  
 

dodatok číslo 1  
 

k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 
Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(ďalej len „dodatok číslo 1“)  
 

Článok I.  

Smernica rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 2 bod 1 sa vypúšťajú slová „na ktorom ukončilo štúdium viac ako 25 absolventov,“. 

2. V článku 2 bod 2 sa vypúšťajú slová „na ktorom ukončilo štúdium viac ako 25 absolventov,“. 

3. V článku 2 bod 5 sa za slová „Cena rektora STU“ vkladá slovo „najlepšiemu“ a vypúšťajú sa slová 
„si ako študent podal písomnú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce3 počas trvania 
štandardnej dĺžky štúdia a pritom”. 

4. V prílohe k smernici vo vzore tlačiva Podklad k udeleniu ocenenia Cena rektora Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave absolventovi doktorandského študijného programu sa v tabuľke 
vypúšťa riadok s názvom „Dátum podania písomnej žiadosti o povolenie obhajoby dizertačnej 
práce [čl. 2 bod 5 smernice]:“. 

Článok II. 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku číslo 1 k smernici rektora je jeho príloha číslo 1, ktorá 
obsahuje „Úplné znenie smernice rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania 
ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatku č. 1 zo dňa 
26. 09. 2016“. 

4. Dodatok číslo 1 k smernici nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho vydania.  
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prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.  
rektor  
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 Originál podpísaného Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania 

ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na 
právnom a organizačnom útvare Rektorátu STU.  


