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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej tiež „STU“) v súlade s článkom 5 bod 
1 smernice rektora číslo 10/2015-SR zo dňa 04. 11. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Študent 
roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  
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nasledovný 
 

Dodatok číslo 1 
k smernici rektora číslo 10/2015-SR zo dňa 04. 11. 2015 

Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 
(ďalej len „dodatok číslo 1 k smernici rektora“) 

 
Článok 1 

 
Smernica rektora číslo 10/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Študent roka na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa takto: 

1. V článku 1 bod 3 písmeno f) sa slová „konanú v prospech“ nahrádzajú slovami „pri rozvoji 
alebo propagácii“. 

2. V článku 2 bod 2 písmeno h) sa slová „konaná v prospech“ nahrádzajú slovami „pri rozvoji 
alebo propagácii“. 

3. V článku 3 bod 1 znie: 
„(1) Návrh na udelenie ocenenia predkladá rektorovi dekan fakulty alebo predseda 
Akademického senátu STU; tým nie je dotknuté právo rektora rozhodnúť o udelení 
ocenenia aj bez návrhu dekana fakulty alebo predsedu Akademického senátu STU.“.  

4. V článku 4 bod 1 znie: 
„(1) V rámci ocenenia sa poskytuje diplom rektora v slovenskom a anglickom jazyku.“. 

5. V článku 4 sa vypúšťa bod 2. Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4.  

6. V článku 4 bod 4 sa slovo „je“ nahrádza slovami „môže byť“. 

 

Článok 2 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 1 k smernici rektora tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Dodatok číslo 1 k smernici rektora nadobúda účinnosť dňom 9. september 2020.  

 
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1 

rektor  

                                                 
1 Tento dokument bol podpísaný elektronicky. 
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