
Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľky gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Gymnázia Metodova v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľky gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Gymnázia Grösslingová v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľky gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Gymnázia Jána Papánka v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľa gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Gymnázia Ladislava Sáru v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľky gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Gymnázia Ivana Horvátha v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľa gymnázia 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Športového gymnázia Ostredková 
v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 

2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 



Neinvestičný fond 

Univerzita Komenského n.f. 

Šafárikovo nám. 6 

818 06  Bratislava 

Prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

na odporúčanie riaditeľky lýcea 

udeľuje 

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

študentke/študentovi Evanjelického lýcea v Bratislave 

za mimoriadne kvalitné výsledky a aktivity v školskom roku 
2014/2015. 

           doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
 prorektor pre rozvoj 

„Ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále 
rýchlejšie než ten, ktorý blúdi bez cieľa.“   
    Gotthold Ephraim Lessing 


