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Smernica dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky č. 3 /2019 
 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len 
„dekan“) vydáva nasledovnú smernicu dekana 

 
 

Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty elektrotechniky a 
informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Smernica dekana „Pravidlá udeľovania ocenenia Cena dekana Fakulty elektrotechniky a 

informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „smernica“) je vnútorná 
organizačná a riadiaca norma Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave (ďalej len „ FEI STU“) vydaná dekanom, ktorá upravuje podrobnosti 
týkajúce sa udeľovania ocenenia Cena dekana FEI STU (ďalej tiež „ocenenie“) absolventom. 

2. Ocenenie Cena dekana FEI STU sa udeľuje absolventom bakalárskych a inžinierskych študijných 
programov na FEI STU. 

 
 

Čl. 2 
Podmienky pre udelenie ocenenia 

 
1. Absolvent bakalárskeho štúdia získa Cenu dekana FEI STU za vynikajúce plnenie 

študijných povinností, ak: 

• počas celého štúdia bol hodnotený klasifikačným stupňom A až C, 

• štátnu skúšku absolvoval s hodnotením A, 

• dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium nie horší ako 1,50 vrátane. 
 
2. Absolvent inžinierskeho štúdia získa Cenu dekana FEI STU za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, ak: 

• počas celého štúdia bol hodnotený klasifikačným stupňom A až C, 

• štátnu skúšku absolvoval s hodnotením A, 

• dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium nie horší ako 1,25 vrátane. 
 
 

Čl. 3 
Odovzdanie ocenenia 

 
1. Ocenenie Cena dekana FEI STU sa vydáva ako diplom.  

2. Oznámenie o udelení ocenenia Cena dekana FEI STU a odovzdanie ocenenia sa uskutoční na 
promóciách, na ktorých si ocenení absolventi prevezmú diplom spolu s ďalšími dokladmi 
o absolvovaní štúdia. 

3. K Cene dekana FEI STU môže dekan priznať aj mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov FEI 
STU v Bratislave. 
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Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe číslovaných, dekanom 

odpísaných, dodatkov k smernici.                                                

2. Ruší sa smernica dekana č. 2/2009 zo dňa 16.03.2009 „Smernica dekana Fakulty elektrotechniky a 
informatiky č. 2/2009 Udeľovanie Ceny dekana.  

3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 1. júna 2019.  

 
 
V Bratislave 7.5.2019 
 

 
prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
dekan FEI STU v Bratislave 


