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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5,  Bratislava  
 

V Bratislave 13. 07. 2020 
Číslo: 4/2020 

 
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade s § 9 
ods. 1 písm. b) v spojení s § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa článku 51 bod 
6 vnútorného predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 3/2013 zo dňa 
25. 06. 2013 „Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ schválil 
na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2020 nasledovný vnútorný predpis STU: 
 

Dodatok číslo 2 
k vnútornému predpisu 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 

ŠTUDIJNÝ PORIADOK 
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 

 
 

Článok 1 
 

Vnútorný predpis Slovenskej technickej univerzity v Bratislave číslo 4/2013 zo dňa 
25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení jeho 
dodatku číslo 1 zo dňa 25. 05. 2020 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V článku 50a bode 3 sa za slová „krízovej situácie“ vkladajú slová „alebo ak sa krízová 
situácia skončí v čase skúškového obdobia“. 

2. V článku 51 v bode 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a dodatku č. 2 účinným od 1. júla 
2020“.  

Článok 2 
 

1. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave bol schválený Akademickým senátom STU dňa 13. júla 2020.  

2. Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
číslo 4/2013 zo dňa 25. 06. 2013 Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom STU 
a účinnosť dňom 15. júl 2020. 

 
..................................................... ........................................................... 
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.1 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

predseda AS STU rektor STU 

                                                        
1 Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 4/2020 „Dodatok číslo 2 k vnútornému predpisu číslo 4/2013 
Študijný poriadok Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na právnom 
a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 


