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Zdôvodnenie: Materiál: Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 
18. 06. 2021 Odborová komisia doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave bol vypracovaný na základe 
požiadavky súčastí STU, z dôvodu zachovania činnosti programových 
komisií v rámci odborových komisií doktorandských študijných programov. 
Materiál bol pripravený v spolupráci s fakultami a Ústavom manažmentu 
STU a prerokovaný na porade prodekanov pre vzdelávanie dňa 13. 12. 
2021. 

 
 

Návrh uznesenia: Vedenie STU schválilo materiál: Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora 
číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 Odborová komisia doktorandských 
študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
a) bez pripomienok 



 

 

b) s pripomienkami 
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1. zasadnutie V STU, 17. 01. 2022 
Návrh Dodatku číslo 1 k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 

Odborová komisia doktorandských študijných programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dd. mm. 2022 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s článkom 13 
bod 5 smernice rektora číslo 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných 
programov na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 18. 06. 2021 
 

vydáva 
 
nasledovný 

Dodatok číslo 1  
k smernici rektora číslo 5/2021-SR zo dňa 18. 06. 2021 

Odborová komisia doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  
(ďalej len „dodatok číslo 1 k smernici rektora“) 

 
Článok I. 

 
Smernica rektora číslo 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných programov 
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave zo dňa 18. 06. 2021 (ďalej len „smernica 
rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 3 bod 1 sa za slovo „DrSc“ vkladá bodka. 

2. V článku 3 bod 2 znie: 

„(2) Počet členov OK je spolu s predsedom OK najmenej päť. Ak OK zastrešuje viaceré 
doktorandské študijné programy, každý študijný program je v OK primerane zastúpený. 
Ak sa na uskutočňovaní doktorandského študijného programu (študijných programov) 
podieľa externá vzdelávacia inštitúcia, táto je v OK primerane zastúpená. Ak sa študijné 
programy líšia len formou alebo jazykom uskutočňovania, pre účel tohto bodu sa 
považujú za jeden študijný program.“. 

3. V článku 3 bod 3 sa číslo „8“ nahrádza číslom „7“. 

4. V článku 3 bod 4 sa slová „vedecko-pedagogickú“ nahrádzajú slovami „aktuálnu 
vedecko/umelecko-pedagogickú“. 

5. V článku 3 sa vypúšťa bod 6. 

Doterajšie body 7 až 9 sa označujú ako body 6 až 8. 

6. V článku 3 bod 6 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo 6“. 

7. V článku 3 bod 6 písm. b) sa za slovo programu vkladá čiarka. 

8. V článku 3 bod 7 znie: 

„(7) Na doplnenie počtu členov OK podľa bodu 2 tohto článku dekan zašle rektorovi 
žiadosť o doplnenie členov OK spolu s návrhom na vymenovanie za člena OK podľa 
bodu 4 tohto článku. Vzor žiadosti o doplnenie členov OK tvorí prílohu č. 4 tejto 
smernice. Po schválení vo Vedeckej rade STU rektor vymenuje nového člena OK a to 
najviac na dobu zriadenia OK podľa čl. 2 bod 7 tejto smernice.“.   
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9. V článku 4 bod 1 sa slovo „menovacích“ nahrádza slovom „vymenúvacích“. 

10. V článku 4 bod 3 sa slovo „menovacie“ nahrádza slovom „vymenúvacie“. 

11. V článku 4 za bod 3 sa vkladá nový bod 4, ktorý znie: 

„(4) Voľba predsedu OK podľa bodov 1 až 3 tohto článku prebieha tajným 
hlasovaním.“. 

Doterajšie body 4 až 6 sa označujú ako body 5 až 7. 

12. V článku 4 bod 6 znie: 

„(6) Predseda OK je vymenovaný na dobu členstva v OK podľa čl. 3 bod 5 tejto 
smernice.“. 

13. V článku 4 bod 7 znie: 

„(7) Rektor je oprávnený odvolať predsedu OK na základe odôvodnenej žiadosti 
dekana, resp. dekanov dotknutých fakúlt, ak ide o OK pôsobiacu pre doktorandské 
študijné programy uskutočňované na viacerých fakultách podľa čl. 2 bod 4 tejto 
smernice. Odvolaný predseda OK zostáva naďalej členom príslušnej OK a jeho členstvo 
zaniká v súlade s čl. 3 bod 6 tejto smernice.“. 

14. Článok 4 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie: 

„(8) Ak predsedovi OK zaniklo členstvo v OK podľa čl. 3 bod 6 tejto smernice alebo bol 
odvolaný podľa bodu 7 tohto článku, dekan fakulty, na ktorej má adresu príslušná OK, 
resp. rektor, do jedného mesiaca odo dňa zániku členstva predsedu OK v príslušnej OK 
alebo odvolania predsedu OK zvolá zasadnutie OK a zúčastní sa voľby nového predsedu 
OK z členov OK. Rektor vymenuje nového predsedu OK v zmysle bodu 4 tohto článku 
a to na dobu podľa bodu 6 tohto článku.“. 

15. V článku 5 bod 1 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „v súlade s čl. 4 
vnútorného predpisu č. 9/2021 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského 
štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“. 

16. V článku 5 sa vypúšťajú body 2 a 3. 

Doterajšie body 4 a 5 sa označujú ako body 2 a 3. 

17. V článku 5 bod 2 sa slovo „doktoranda“ nahrádza slovami „študenta doktorandského 
študijného programu (ďalej len „doktorand“)“. 

18. V článku 5 bod 3 znie: 

„(3) OK sa môže členiť na pracovné skupiny podľa čl. 9 bod 1 tejto smernice.“. 

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie: 

„13 § 54 ods. 4 zákona.“. 

20. V článku 6 bod 2 znie: 

„(2) Školiteľ predkladá navrhované témy dizertačných prác prostredníctvom 
Akademického informačného systému (ďalej len „AIS“) v slovenskom a anglickom 
jazyku. Školiteľ vloží do AIS navrhované témy dizertačných prác s ich krátkou anotáciou 
najmenej 10 týždňov pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na štúdium 
doktorandských študijných programov.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.  
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21. V článku 6 bod 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšie požiadavky kladené 
na školiteľa v súlade s čl. 5 Vnútorného predpisu č. 9/2021 Vnútorný systém 
zabezpečenia kvality doktorandského štúdia na Slovenskej technickej univerzita 
v Bratislave“. 

22. V článku 6 bod 4 znie: 

„(4) Predseda OK návrh tém dizertačných prác postúpi dekanovi. Najneskôr 10 dní 
pred termínom konania prijímacej skúšky predseda OK zašle dekanovi návrh najmenej 
trojčlennej skúšobnej komisie na zverejnenú tému dizertačnej práce.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa. 

23. V článku 6 bod 5 prvej vete sa slovo „IŠP“ nahrádza slovami „individuálny študijný plán 
(ďalej len „IŠP“)“. 

24. V článku 7 bod 2 sa slová „je predmetom hodnotenia“ nahrádzajú slovami 
„doktorandského študijného programu (ďalej tiež „doktorandské štúdium“) sa 
hodnotí“. 

25. V článku 7 bod 4 celom texte sa slovo „štúdia“ nahrádza slovami „doktorandského 
štúdia“. 

26. V článku 7 bod 5 celom texte sa za slovo „uskutočňovania“ vkladá slovo 
„doktorandských“ a vypúšťa sa posledná veta. 

27. V článku 7 za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie: 

„(6) OK schvaľuje návrh garanta doktorandského študijného programu na vylúčenie 
doktoranda zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek16a.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie: 

„16a Čl. 33 bod 5 Študijného poriadku STU.“. 

Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8. 

28. V článku 7 sa vypúšťa bod 8. 

29. V článku 8 bod 1 písm. a) sa na konci vypúšťajú slová: „po menovaní oponentov 
dekanom21 predseda OK odovzdá administratívnej zložke pracoviska, kde je doktorand 
zapísaný, adresár inštitúcií na rozoslanie autoreferátu písomnou, prípadne 
elektronickou formou,“. 

30. V článku 8 bod 1 za písmeno a) sa vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) po vymenovaní oponentov dekanom21 predseda OK odovzdá administratívnej 
zložke pracoviska, kde je doktorand zapísaný, adresár inštitúcií na rozoslanie 
autoreferátu písomnou, prípadne elektronickou formou,“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie: 

„21 Čl. 41 bod 8 Študijného poriadku STU.“. 

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c). 
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31. Za časť štvrtú „Organizačný a rokovací poriadok odborovej komisie“ sa vkladá nový 
článok 9, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Článok 9 
Členenie odborovej komisie 

(1) Ak do pôsobnosti OK patrí viac doktorandských študijných programov, OK sa 
môže členiť na pracovné skupiny OK podľa doktorandských študijných programov, 
ktoré zastrešuje (ďalej len „programové komisie“). Členenie OK na programové komisie 
je v kompetencii príslušnej OK. 

(2) Rozsah činnosti programovej komisie OK podľa bodu 1 tohto článku určuje 
príslušná OK. 

(3) Programová komisia môže byť zložená len z členov príslušnej OK. Člen OK môže 
byť členom viacerých programových komisií príslušnej OK. 

(4) Programová komisia pre doktorandský študijný program má adresu na fakulte, 
na ktorej sa príslušný doktorandský študijný program uskutočňuje. 

(5) Pre administratívne účely môže mať OK, resp. programová komisia tajomníka. 
Tajomník nemusí byť členom OK, v takom prípade nemá práva a povinnosti člena OK.“. 

32. Nadpis článku 10 znie: 

„Pôsobnosť predsedu odborovej komisie a predsedu programovej komisie“. 

33. Doterajší text článku 10 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodmi 2 až 7, ktoré znejú: 

„(2) Ak sa OK člení na programové komisie podľa čl. 9 bodu 1 tejto smernice, každá 
programová komisia má svojho predsedu programovej komisie, ktorý zastupuje 
príslušnú programovú komisiu navonok.  

(3) Predseda programovej komisie je zvolený z členov príslušnej programovej 
komisie tajným hlasovaním členov programovej komisie na prvom zasadnutí 
programovej komisie, ktorú zvoláva predseda OK. Predseda OK sa zúčastní prvého 
zasadnutia programovej komisie. 

(4) Člen programovej komisie je právoplatne zvolený za predsedu programovej 
komisie, ak získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov príslušnej programovej 
komisie. Následne predseda OK vymenuje predsedu programovej komisie a vyzve ho 
k začatiu činnosti programovej komisie.  

(5) Funkčné obdobie predsedu programovej komisie je najviac na dobu členstva v 
OK podľa čl. 3 bod 5 tejto smernice. 

(6) Na predsedu programovej komisie sa primerane uplatňujú ustanovenia čl. 4 
bodov 7 a 8 tejto smernice. 

(7) Predseda programovej komisie najmä: 

a) zastupuje predsedu OK pri zabezpečovaní administratívnych úkonov 
súvisiacich s doktorandskými študijnými programami, ktoré spadajú pod 
príslušnú programovú komisiu, 

b) riadi a koordinuje činnosť programovej komisie, 

c) zvoláva, určuje program a vedie zasadnutia programovej komisie.“.  
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34. V článku 11 bod 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a príslušnej programovej 
komisie, ak je jej členom“. 

35. V článku 11 bod 4 sa číslo „7“ nahrádza číslom „6“ a písmeno „b“ sa nahrádza 
písmenom „c“. 

36. Za článkom 11 sa označenie „Článok 13“ mení na „Článok 12“. 

37. Nadpis článku 12 znie: 

„Zasadnutie odborovej komisie a programovej komisie“. 

38. V článku 12 bod 1 sa vypúšťa posledná veta.  

39. V článku 12 za bod 1 sa vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) Zasadnutie programovej komisie písomne alebo elektronicky zvoláva predseda 
programovej komisie alebo vo výnimočných prípadoch predseda OK, a to aspoň 14 
kalendárnych dní pred termínom konania zasadnutia programovej komisie. Zasadnutie 
programovej komisie vedie predseda programovej komisie, resp. ním poverený člen 
programovej komisie. 

(3) Zasadnutie OK alebo programovej komisie (ďalej tiež „komisia“) je možné 
uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej 
a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti jej členov.“. 

Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 4 až 9. 

40. V článku 12 body 4 až 7 celom texte sa slovo „OK“ nahrádza slovom „komisia“ 
v príslušnom tvare. 

41. V článku 12 bod 7 sa slová „v sídle“ nahrádzajú slovami „na adrese“. 

42. V článku 13 bod 1 sa slovo „Zoznamy“ nahrádza slovom „Evidencia“ a v celom texte sa 
slovo „OK“ nahrádza slovom „komisia“ v príslušnom tvare. 

43. Prílohy č. 1 až 4 znejú: 
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„Príloha číslo 1 

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) 
(názov súčasti univerzity) 

 

Žiadosť o zriadenie odborovej komisie 

študijného odboru doktorandského študijného programu 

 

V súlade s čl. 2 bod 6 smernice rektora č. 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU v znení dodatku č. 1 (ďalej len „smernica“) žiadam o zriadenie odborovej komisie 

študijného odboru  

(názov študijného oboru/kombinácie dvoch študijných odborov)....................................................... 

 ......................................................................................................................................................  

na dobu platnosti akreditácie doktorandských študijných programov, ktoré budú patriť do pôsobnosti 

príslušnej odborovej komisie. 

 

Doktorandské študijné programy uskutočňované v príslušnom študijnom odbore, ktoré budú patriť 

do pôsobnosti odborovej komisie: 

 

1. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, 

jazyk uskutočňovania) ..............................................................................................................  

na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa1externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie) .............. . 

 

2. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, 

jazyk uskutočňovania) ..............................................................................................................  

na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa1 externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie) .............. . 

 

3. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, 

jazyk uskutočňovania) ..............................................................................................................  

na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa1 externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie) .............. . 

 

4. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, 

jazyk uskutočňovania) ..............................................................................................................  

na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa1 externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie).................. . 

 

Dátum ..................................................  

 ............................................................. 

podpis dekana fakulty 

                                                        
1 Uviesť jednu z možností. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
(názov súčasti univerzity) 

 

Zoznam osôb navrhnutých na vymenovanie za člena odborovej komisie 
 

študijného odboru/kombinácie dvoch študijných odborov: 

(názov študijného oboru/kombinácie dvoch študijných odborov) .....................................................  

 ......................................................................................................................................................  

pre doktorandské študijné programy1: 

1. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID) ......................................................  

2. (názov doktorandského študijného programu a jeho ID) ......................................................  

 

Osoby navrhované na vymenovanie za člena odborovej komisie:  

pre študijný odbor2: 

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

pre študijný odbor2: 

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.    
2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Dátum ..................................................  

 .............................................................  

podpis dekana fakulty 

Schválené vo Vedeckej rade STU dňa3:  

 

 ...............................................................  

podpis predsedu Vedeckej rady STU 

                                                        
1
 Uviesť študijné programy, ktoré budú patriť do pôsobnosti príslušnej odborovej komisie. 

2
 Pri kombinácii dvoch študijných odborov uviesť samostatne navrhovaných členov pre jednotlivé študijné odbory. 

3
 Vyplní sa a podpíše po schválení vo Vedeckej rade STU. 
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Príloha číslo 2 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) 
(názov súčasti univerzity) 

 

Žiadosť o zaradenie nového doktorandského študijného programu do pôsobnosti 

už zriadenej odborovej komisie a doplnenie členov odborovej komisie 

študijného odboru doktorandského študijného programu 

 

V súlade s čl. 2 bod 10 smernice rektora č. 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU v znení dodatku č. 1 žiadam o zaradenie dole uvedeného nového 

doktorandského študijného programu/študijných programov do pôsobnosti odborovej komisie 

a doplnenie členov odborovej komisie študijného odboru  

(názov študijného oboru/kombinácie dvoch študijných odborov) .....................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 

doktorandský študijný program/študijné programy1 : 

(názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, 
jazyk uskutočňovania) ....................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  
na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa2 externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie) ..................... 

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

Dátum ..................................................  

 ............................................................. 

podpis dekana fakulty 

                                                        
1
 Uviesť nový študijný program, resp. študijné programy, ktoré budú patriť do pôsobnosti príslušnej odborovej komisie. 

2
 Uviesť jednu z možností. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
(názov súčasti univerzity) 

 

Zoznam osôb navrhnutých na doplnenie členov odborovej komisie 

 

študijného odboru: 

(názov študijného oboru/kombinácie dvoch študijných odborov) .....................................................  

 

pre doktorandský študijný program/študijné programy1: 

(názov doktorandského študijného programu a jeho ID) ..................................................................  

 

 

adresa odborovej komisie: (názov súčasti univerzity) 

  

predseda odborovej komisie: (tituly, meno, priezvisko) 

 

Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie2:  

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

Dátum ..................................................   ................................................................ 

podpis dekana fakulty 

 

 

 

 

Schválené vo Vedeckej rade STU dňa3:  

 

 ................................................................ 

podpis predsedu Vedeckej rady STU 

 

                                                        
1
 Uviesť nový študijný program, resp. študijné programy, ktoré budú patriť do pôsobnosti príslušnej odborovej komisie. 

2
 Pri kombinácii dvoch študijných odborov uviesť samostatne navrhovaných členov pre jednotlivé študijné odbory. 

3
 Vyplní sa a podpíše po schválení vo Vedeckej rade STU. 
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Príloha číslo 3 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) 
(názov súčasti univerzity) 

 

Návrh na vymenovanie za člena odborovej komisie študijného odboru 

doktorandského študijného programu 

 

vypracovaný v zmysle čl. 3 bod 4 Smernice rektora č. 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských 

študijných programov na STU v znení dodatku číslo 1 (ďalej len „smernica“) 

 

Študijného odboru/kombinácie dvoch študijných odborov:  ........ ............................................................ 

Meno a priezvisko s titulmi:  ............... ...................................................................................................... 

Adresa zamestnávateľa:  ................ ........................................................................................................... 

Rok narodenia: .......................... ................................................................................................................ 

Doba členstva v odborovej komisii v súlade s čl. 3 bod 5 smernice  

 

Súčasťou návrhu je VUPCH navrhovaného člena. 

 

 

Dátum ..................................................  

 

 

 ................................................................ 

podpis dekana fakulty
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Príloha číslo 4 
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) 
(názov súčasti univerzity) 

 

Žiadosť o doplnenie členov odborovej komisie 

študijného odboru doktorandského študijného programu 

 

V súlade s čl. 3 bod 7 smernice rektora č. 5/2021-SR Odborová komisia doktorandských študijných 

programov na STU v znení dodatku číslo 1 zo dňa (ďalej len „smernica“) žiadam o doplnenie členov 

odborovej komisie študijného odboru  

(názov študijného oboru/kombinácie študijných odborov) ......................................................................... 

 

adresa odborovej komisie: (názov súčasti univerzity) 

 

 

pre doktorandský študijný program/študijné programy1: 
(názov doktorandského študijného programu a jeho ID, forma štúdia, štandardná dĺžka štúdia, jazyk 

uskutočňovania) ....................................................................................................................................... 

na uskutočňovaní sa nepodieľa/podieľa2 externá vzdelávacia inštitúcia: (názov inštitúcie) ...............................  

 

 

 

 

 

Dátum ..................................................  

 

 .............................................................  

podpis dekana fakulty  

                                                        
1 Uviesť študijný program, resp. študijné programy, pre ktoré sa majú doplniť noví členovia odborovej komisie. 
2 Uviesť jednu z možností. 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave 
(názov súčasti univerzity) 

 

Zoznam osôb navrhovaných na doplnenie odborovej komisie 

 

študijného odboru: 

(názov študijného oboru/kombinácie dvoch študijných odborov) .....................................................  

 

pre doktorandský študijný program/študijné programy1: 
(názov doktorandského študijného programu a jeho ID) ..................................................................  

 

 

adresa odborovej komisie: (názov súčasti univerzity) 

  

predseda odborovej komisie: (tituly, meno, priezvisko) 

 

Osoby navrhované na doplnenie členov odborovej komisie2:  

Č. Titul, meno, priezvisko Pracovisko 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

 

 

 

Dátum ..................................................  

 .............................................................  

podpis dekana fakulty 

 

 

 

 

Schválené vo Vedeckej rade STU dňa3:  

 

................................................................  

podpis predsedu Vedeckej rady STU 

 

                                                        
1 Uviesť študijný program, resp. študijné programy, pre ktoré sa majú doplniť noví členovia odborovej komisie. 
2 Pri kombinácii dvoch študijných odborov uviesť samostatne navrhovaných členov pre jednotlivé študijné odbory. 
3 Vyplní sa a podpíše po schválení vo Vedeckej rade STU.“. 
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Článok II. 
 
1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 1 k smernici rektora nadobúda platnosť dňom jeho vydania a účinnosť 
dňom 1. február 2022.  

 
 
 

................................................................................ 
Dr. h. c., prof. h. c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

rektor 
 


