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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 
 

V Bratislave 29. 02. 2016 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s článkom 12 bod 1 smernice rektora 
číslo 5/2014-SR zo dňa 22. 05. 2014 Pravidlá implementácie a administrácie projektov na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave vydáva tento  
 

dodatok číslo 1  
 

k smernici rektora číslo 5/2014-SR z 22. 05. 2014   
Pravidlá implementácie a administrácie projektov  
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave:  

 
 

Článok I.  
 

Smernica rektora číslo 5/2014-SR zo dňa 22. 05. 2014 Pravidlá implementácie a administrácie 
projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 1 bod 3 za slovo „univerzitný“ sa v zátvorke dopĺňa slovo „(strategický)“.   
 

2. V článku 2 bod 1 na konci druhej vety sa  v zátvorke dopĺňajú slová „(ďalej tiež ako „strategický 
projekt“)“.  

 

3. Za článok 3 sa vkladá článok 3a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„Čl. 3a 
Zriadenie komisie pre strategické projekty 

 
Rektor STU vymenuje ako svoj poradný orgán komisiu pre strategické projekty (ďalej len „komisia“). 
Komisia má päť členov, jej predsedom je prorektor pre strategické projekty a rozvoj. Členmi komisie 
sú prorektor pre vedu a výskum, riaditeľ Projektového strediska STU a ďalší dvaja členovia navrhnutí 
dekanmi fakúlt STU s odborným zázemím.“.  

 

4. V článku 4 za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie: 
„4. Komisia sa vyjadrí ku všetkým informáciám o pripravovanej žiadosti o NFP. Predseda komisie 
predkladá rektorovi STU stanovisko komisie k jednotlivým žiadostiam o NFP.“. 
 
Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 5 a 6. 
 

5. V prílohe číslo 3 sa vypúšťa posledný riadok tabuľky. 
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Článok II. 
 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora číslo 5/2014-SR zo dňa 22. 05. 2014 Pravidlá 
implementácie a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2014-SR zo dňa 22. 05. 2014 Pravidlá implementácie 
a administrácie projektov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave nadobúda účinnosť 
dňom 1. marec 2016.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                    prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 1 
                                                                                                                                      rektor  

                                                        
1
 Originál podpísaného Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2014-SR Pravidlá implementácie a administrácie 

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


