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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

 

V Bratislave 04. 11. 2015 

Číslo: 10/2015 - SR 

 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo „univerzita“) 
v súlade s článkom 32 bod 6 Štatútu STU v platnom znení a s článkom 3 bod 1 písm. b) 
Smernice rektora číslo 4/2013-SR „Pravidlá vydávania interných predpisov Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave“ zo dňa 03. 10. 2013 
 

v y d á v a 
 
nasledovnú smernicu rektora 
 
Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

 
Článok 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

(1) Táto smernica rektora „Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná 
organizačná a riadiaca norma STU vydaná rektorom, ktorá upravuje podrobnosti týkajúce sa 
udeľovania ocenenia Študent roka (ďalej tiež „ocenenie“) študentom STU. 

(2) Pre účely tejto smernice, tam, kde je uvedené „fakulta“ rozumie sa tým aj 
„univerzita“; tam, kde je uvedené „dekan“ v súvislosti so  študijnými programami 
uskutočňovanými na fakulte, rozumie sa tým aj „riaditeľ Ústavu manažmentu STU“ 
v súvislosti so  študijnými programami uskutočňovanými na univerzite; všetky slovné 
spojenia sú v príslušnom vzťahu k významu dotknutého ustanovenia, pokiaľ to povahe 
daného ustanovenia neodporuje. 

(3) Rektor STU udeľuje každoročne ocenenie1 študentom STU pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva (17. november) za nasledovné mimoriadne výsledky 
dosiahnuté v ostatnom akademickom roku: 

a) mimoriadne študijné výsledky, 
b) mimoriadne študijné výsledky dosiahnuté v rámci akademickej mobility 

na inej vysokej škole, 
c) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, 
d) mimoriadny športový výkon, 
e) mimoriadny umelecký výkon, 
f) mimoriadnu činnosť konanú v prospech STU, 
g) mimoriadny humánny čin. 

  

                                                 
1
 čl. 32 bod 6 Štatútu STU 
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Článok 2 
Účel a kategórie ocenenia 

 

(1) Účelom udelenia ocenenia podľa čl. 1 bod (3) tejto smernice je 
a) motivovať študentov, 
b) oceniť a verejne propagovať výsledky najlepších študentov STU, 
c) vytvoriť platformu neformálneho stretávania sa zástupcov Vedenia STU 

s najlepšími študentmi. 

(2) Ocenenie je udeľované v kategóriách: 
a) najlepší študent prvého stupňa štúdia z každej fakulty STU,   
b) najlepší študent druhého stupňa štúdia z každej fakulty STU, 
c) najlepší študent tretieho stupňa štúdia z každej fakulty STU, 
d) najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU, 
e) mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja, 
f) významný reprezentant STU v športe, 
g) významný reprezentant STU v umení, 
h) mimoriadna činnosť konaná v prospech STU, 
i) humánny čin roka. 

(3) V kategórii najlepší študent prvého alebo druhého stupňa štúdia podľa bodu (2) 
písm. a) a b) tohto článku rektor rozhodne o udelení ocenenia len jednému študentovi 
z príslušnej fakulty, ktorý v hodnotenom období [čl. 1 bod (3) tejto smernice] dosiahol 
najlepší vážený študijný priemer2 nie horší ako 1,3 vrátane.  

(4) V kategórii najlepší študent tretieho stupňa štúdia podľa bodu (2) písm. c) tohto 
článku rektor rozhodne o udelení ocenenia len jednému študentovi z príslušnej fakulty. V 
kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo vývoja podľa bodu (2) písm. e) tohto 
článku rektor rozhodne o udelení ocenenia len jednému študentovi alebo jednému kolektívu 
študentov z príslušnej fakulty. 

(5) V kategórii najlepšie absolvovaná akademická mobilita na STU podľa bodu (2) 
písm. d) tohto článku rektor rozhodne o udelení ocenenia len jednému študentovi, ktorý 
dosiahol v rámci STU najlepšie študijné výsledky počas akademickej mobility na inej vysokej 
škole. 

(6) V každej z  kategórií podľa bodu (2) písm. f) až h) tohto článku rektor rozhodne 
o udelení najviac troch ocenení. 

 

Článok 3 
Postup pri udeľovaní ocenenia 

 

(1) Návrh na udelenie ocenenia predkladá rektorovi dekan fakulty; tým nie je 
dotknuté právo rektora rozhodnúť o udelení ocenenia aj bez návrhu dekana fakulty.  

(2) Na udelenie ocenenia v kategórii mimoriadny výsledok v oblasti výskumu alebo 
vývoja, významný reprezentant STU v športe a významný reprezentant STU v umení podľa čl. 
2 bod (2) písm. e) až g) môžu byť navrhnuté aj úspešné kolektívy študentov STU.  

                                                 
2
 čl. 16 bod 6 Študijného poriadku STU 
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(3) Návrh na udelenie ocenenia, ktorý obsahuje odôvodnenie, sa rektorovi predkladá 
prostredníctvom Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu STU najneskôr do 
31. októbra aktuálneho akademického roka spolu s vyplneným návrhom na priznanie 
štipendia.  

(4) V príslušnom akademickom roku nemusia byť udelené ocenenia vo všetkých 
kategóriách uvedených v čl. 2 bod (2) tejto smernice. 

 

Článok 4 
Forma a odovzdávanie ocenenia  

 

(1) V rámci ocenenia sa poskytuje: 
a) diplom rektora, 
b) podľa možnosti aj vecný dar. 

(2) V prípade ocenených kolektívov študentov podľa čl. 3 bod (2) tejto smernice sa 
diplom udelí každému členovi kolektívu, V prípade vecného daru podľa bodu (1) písm. b) 
tohto článku je kolektív študentov ocenený jedným vecným darom.  

(3) K oceneniu môže rektor priznať aj motivačné štipendium za mimoriadne 
výsledky3 alebo mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov STU4.  

(4) Rektor odovzdá ocenenia na stretnutí zástupcov Vedenia STU s ocenenými 
študentmi pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva. 

(5) V prípade ocenených kolektívov študentov je z kapacitných dôvodov 
na stretnutie pozvaný len jeden zástupca oceneného kolektívu. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe 

číslovaných, rektorom podpísaných, dodatkov k smernici.  

(2) Ruší sa smernica rektora číslo 1/2014-SR „Pravidlá udeľovania ocenenia Študent 
roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ zo dňa 05. 02. 2014. 

(3) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu. 
 
 
 
 
 

prof. Ing.  Robert Redhammer, PhD. 5 
rektor  

                                                 
3
 čl. 6 bod 4 písm. b) Štipendijného poriadku STU 

4
 čl. 7 bod 3 písm. b) Štipendijného poriadku STU 

5
 Originál podpísanej smernice rektora číslo 10/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na 

Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom a organizačnom 
útvare Rektorátu STU.  


