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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave 25. 03. 2021 
 

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len STU“) v súlade s článkom 5 bod 1 
Smernice rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave vydáva tento  

Dodatok číslo 2  
k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
(ďalej len „dodatok číslo 2“)  

 
 

Článok I. 
 
Smernica rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  ďalej len „smernica rektora“) sa mení a dopĺňa 
takto: 

1. V článku 1 bod 3 v celom texte sa slovo „univerzity“ nahrádza slovom „STU“ a za slovo 
„poskytuje“ sa vkladá slovo „vysokoškolské“. 

2. V článku 2 bod 1 sa slovo „udeľuje“ nahrádza slovami „môže udeliť“, za slovo „štúdia“ sa 
vkladajú slová „príslušného študijného programu“ a slová „absolventov príslušného“ sa 
nahrádzajú slovami „absolventov daného“. 

3. V článku 2 bod 2 sa slovo „udeľuje“ nahrádza slovami „môže udeliť“, za slovo „štúdia“ sa 
vkladajú slová „príslušného študijného programu“ a slová „absolventov príslušného“ sa 
nahrádzajú slovami „absolventov daného“. 

4. V článku 2 bod 2 písm. c) znie:  

„c) dosiahol počas štúdia príslušného inžinierskeho alebo magisterského študijného 
programu okrem diplomovej práce aj ďalšie vynikajúce výsledky v odbornej činnosti, ktoré 
môže preukázať svojím menom.“. 

5. V článku 2 bod 3 znie: 

„3. V zreteľa hodných prípadoch môže rektor udeliť ocenenie Cena rektora STU 
aj absolventovi bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského študijného programu 
za výnimočné výsledky, ktoré dosiahol počas štúdia príslušného študijného programu 
v odbornej činnosti, pričom jeho VŠP nebol horší ako 1,5.“. 

6. V článku 2 sa vypúšťa bod 4. 

Doterajšie body 5 a 6 sa označujú ako body 4 a 5.  
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7. V článku 2 bod 4 znie: 

„4. Rektor môže udeliť ocenenie Cena rektora STU absolventovi doktorandského 
študijného programu v prípade, ak počas štúdia príslušného doktorandského študijného 
programu súčasne dosiahol nasledovné výsledky: 

a) najmenej dva uverejnené alebo preukázateľne akceptované výstupy tvorivej 
činnosti kategórie A+ v odbore habilitačného konania a inauguračného konania, 
ktorý je priradený k študijnému odboru doktorandského študijného programu 
absolventa. V prípade, ak je k študijnému odboru priradených viac odborov 
habilitačného konania alebo inauguračného konania, berie sa do úvahy odbor 
habilitačného konania a inauguračného konania, v ktorom pôsobí školiteľ 
doktoranda (ďalej len „príslušný odbor HaIK“),  

b) najmenej taký celkový počet uverejnených výstupov tvorivej činnosti kategórie A+ 
alebo A v príslušnom odbore HaIK, ktorý je rovný počtu rokov štandardnej dĺžky 
štúdia príslušného študijného programu,  

c) najmenej tri prednášky na medzinárodných konferenciách prezentované osobne 
vo svetovom jazyku.“. 

8. V článku 2 bod 5 v prvej vete sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“ a za slovo „STU“ sa vkladajú 
slová „absolventovi doktorandského študijného programu“. 

9. V článku 3 bod 1 sa za slovo „poskytuje“ sa vkladá slovo „vysokoškolské“. 

10. V článku 3 bod 2 sa za slovo „odôvodnenie“ vkladajú slová „a v prípade absolventa 
inžinierskeho, magisterského alebo doktorandského študijného programu aj doklady alebo 
elektronické odkazy na dokumenty potvrdzujúce splnenie podmienok pre udelenie 
ocenenia Cena rektora STU“ a na konci sa pripája táto veta: „Doklady alebo elektronické 
odkazy na dokumenty potvrdzujúce splnenie podmienok pre udelenie ocenenia Cena 
rektora STU podľa prvej vety tohto bodu sa doručujú elektronicky.“. 

11. V článku 4 bod 1 sa za slovo „rektora“ vkladá slovo „STU“ a slovo „diplom“ sa nahrádza 
slovami „dvojjazyčný diplom v kombinácii slovenského a anglického jazyka“. 

12. V článku 4 bod 2 sa za slovo „sa“ vkladá slovo „spravidla“. 

13. V článku 4 bod 3 sa slovo „cene“ nahrádza slovami „oceneniu Cena“ a za slovo „rektora“ sa 
vkladá slovo „STU“. 

14. Príloha smernice znie: 
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„Podklad 
k udeleniu ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave absolventovi 

doktorandského študijného programu 
v súlade so smernicou rektora číslo 6/2015 - SR zo dňa 19. 05. 2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „smernica“) 

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

podpis školiteľa 
 
Dátum 
...............................................................  ........................................................  

podpis dekana/riaditeľa inej súčasti STU“. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie: 

„1 Príloha Smernice rektora č. 1/2021-SR Pravidlá na určenie minimálnych kritérií na získanie 
titulu docent a profesor na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.“. 

Výstupy tvorivej činnosti absolventa doktorandského študijného programu 
(ďalej len „doktorand“) dosiahnuté počas štúdia 

Meno, priezvisko, tituly doktoranda  

ID doktoranda:  

Názov študijného programu:  
Názov študijného odboru:  
Názov odboru habilitačného 
konania a inauguračného konania, 
v ktorom pôsobí školiteľ:  

Fakulta/iná súčasť STU:  
Meno, priezvisko, tituly školiteľa:  
Uverejnené alebo preukázateľne akceptované výstupy tvorivej činnosti 
kategórie A+ 1 [čl. 2 bod 4 písm. a) smernice]: (uviesť názov a miesto publikovania, realizácie 

alebo prezentácie) 

Kód 
publikácie 

1.  

2.  

Uverejnené výstupy tvorivej činnosti kategórie A+ alebo A1 [čl. 2 bod 4 písm. b) 
smernice]: (uviesť názov a miesto publikovania, realizácie alebo prezentácie) 

Kód 
publikácie 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Prednášky na medzinárodných konferenciách prezentované osobne vo svetovom jazyku 
[čl. 2 bod 4 písm. c) smernice ]: (uviesť názov prednášky, názov, miesto a termín konania konferencie, jazyk 

v ktorom bola prednáška prezentovaná.)  
1. 

2. 

3. 
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Článok II. 

 

1. Ostatné ustanovenia smernice rektora zostávajú nedotknuté. 

2. Dodatok číslo 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť smernice rektora.  

3. Dodatok číslo 2 nadobúda účinnosť dňom 1. apríl 2021.  

 

 

 

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

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.1  

rektor  

 

                                                        
1 Tento dokument je podpísaný elektronicky. 
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