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Vedenie  
13. 01. 2020 
 
 

Návrh smernice rektora  
Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom 
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 
Predkladá: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 
 
Vypracoval: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

prorektorka 
 

 
Zdôvodnenie: Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je vypracovaný v súlade so 

zámermi rektora STU v oblasti rozvoja a skvalitnenia vzdelávacej 

činnosti na STU a v súlade s článkom 3 bod 1 písm. b) v spojení 

s článkom 5 bod 3 Smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania 

interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. 

 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania 

ocenení učiteľom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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1. zasadnutie V STU, 13.01.2020 
Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 
 

V Bratislave dd. mm. 20rr 
Číslo xx/20rr-SR 

 
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „rektor“) v súlade s článkom 32 
bod 5 Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení a s článkom 3 bod 
1 písm. b) v spojení s článkom 5 bod 3 Smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania 
interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

vydáva 
 
nasledovnú smernicu rektora  
 

 
Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Smernica rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave (ďalej len 

„smernica“) je vnútorná organizačná a riadiaca norma Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (ďalej len „STU“) vydaná rektorom, ktorá upravuje podrobnosti týkajúce sa 

udeľovania ocenení Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti 

a Učiteľ roka učiteľom STU. 

2. Ocenenie Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti sa udeľuje 

učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj STU, o rozvoj 

vzdelanosti, získali vynikajúce a významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

prispeli k rozvoju STU, jej propagácie vo vzťahu k verejnosti a prispeli k spolupráci s 

inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. 

3. O udelení ocenenia Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti 

rozhoduje rektor na základe návrhu príslušného dekana fakulty alebo riaditeľa inej 

súčasti univerzity, ktorá poskytuje vzdelávanie; tým nie je dotknuté právo rektora 

rozhodnúť o udelení ocenenia aj bez návrhu dekana fakulty alebo riaditeľa inej súčasti 

univerzity, ktorá poskytuje vzdelávanie. 

4. Ocenenie Učiteľ roka sa udeľuje učiteľom, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili 

o rozvoj vzdelanosti, získali vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, 

zaviedli inovačné prístupy do vzdelávacieho procesu, majú vynikajúci prístup ku 

študentom, prispeli k rozvoju fakulty a jej propagácie vo vzťahu k verejnosti. 

5. O udelení ocenenia Učiteľ roka rozhoduje rektor na základe výsledkov hlasovania 

študentov STU.  
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1. zasadnutie V STU, 13.01.2020 
Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Čl. 2 

Podmienky udelenia ocenenia 
Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti  

 

1. Ocenenie Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti možno udeliť 
učiteľovi STU za: 
a) mimoriadne zásluhy pri budovaní a rozvoji STU, 
b) mimoriadne zásluhy pri rozvoji vzdelanosti, 
c) významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré prispeli k zvýšeniu 

kreditu STU, 
d) inovatívne metódy a prístupy použité vo vzdelávacom procese, 
e) mimoriadne zásluhy pri propagácii STU a štúdia na STU, 
f) mimoriadny príspevok k spolupráci s inými vysokými školami a inštitúciami doma 

a v zahraničí.  
 

Čl. 3 

Podmienky udelenia ocenenia Učiteľ roka 

 

1. Ocenenie Učiteľ roka možno udeliť učiteľom STU za: 
a) mimoriadne zásluhy pri rozvoji vzdelanosti, 
b) vynikajúce výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, ktoré prispeli k zvýšeniu 

kreditu STU,  
c) inovatívne metódy a prístupy použité vo vzdelávacom procese,  
d) mimoriadne zásluhy pri propagácii štúdia na STU. 

 
Čl. 4 

Postup pri udeľovaní ocenenia 
Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti  

 

1. Písomný návrh na udelenie ocenenia Cena rektora za mimoriadne výsledky vo 
vzdelávacej činnosti (ďalej len „návrh na udelenie ceny rektora“) predkladá rektorovi 
predseda akademického senátu STU, prorektor, dekan fakulty STU a riaditeľ inej 
súčasti STU, ktorá poskytuje vzdelávanie.  

2. Návrh na udelenie ceny rektora, ktorý obsahuje odôvodnenie, predkladá oprávnená 
osoba rektorovi prostredníctvom prorektora pre vzdelávanie, mobility a starostlivosť 
o študentov (ďalej len „prorektora pre vzdelávanie“) do 28. februára kalendárneho 
roka, v ktorom sa ocenenie udeľuje.  

3. O udelení ceny rektora rozhoduje s konečnou platnosťou rektor STU.  

4. Ocenenie Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti možno 
jednému subjektu udeliť len raz. 
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1. zasadnutie V STU, 13.01.2020 
Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Čl. 5 

Postup pri udeľovaní ocenenia Učiteľ roka 

 

1. Písomný návrh na udelenie ocenenia Učiteľ roka (ďalej len „návrh na ocenenie“) 
predkladá rektorovi predseda študentskej časti Akademického senátu (ďalej len „AS“) 
STU na základe výsledkov elektronickej ankety študentov STU (ďalej len „ankety“). 

2. V ankete študenti vyberajú učiteľa, ktorému môže udelené ocenenie, spomedzi 
učiteľov navrhnutých za jednotlivé fakulty a ďalšie súčasti univerzity, ktoré poskytujú 
vzdelávanie. 

3. Za každú fakultu alebo súčasť STU, ktorá poskytuje vzdelávanie, môže byť navrhnutý 
najviac jeden učiteľ. 

4. Návrh na ocenenie, ktorý obsahuje odôvodnenie, predkladá predsedovi študentskej 
časti STU za fakultu predseda študentskej časti AS príslušnej fakulty a za súčasť STU, 
ktorá poskytuje vzdelávanie, zástupca študentov. 

5. Návrhy na ocenenia predkladajú oprávnené osoby predsedovi študentskej časti AS STU 
do 31. januára kalendárneho roka, ktorý nasleduje za kalendárnym rokom, za ktoré sa 
ocenenie udeľuje.  

6. Elektronické hlasovanie o udelení ocenenia Učiteľ roka sa realizuje do 25. februára 
kalendárneho roka, ktorý nasleduje za kalendárnym rokom, za ktoré sa ocenenie 
udeľuje.  

7. Nominovaným/nominovanými na udelenie ocenenia Učiteľ roka sa stáva učiteľ 
s najväčším počtom získaných hlasov a v prípade rovnosti hlasov učitelia s najväčším 
počtom získaných hlasov. 

8. Návrh na ocenenie, ktorý obsahuje súhrn výsledkov ankety, predkladá rektorovi 
prostredníctvom prorektora pre vzdelávanie predseda študentskej časti AS STU do 
28. februára kalendárneho roka, ktorý nasleduje za kalendárnym rokom, za ktoré sa 
ocenenie udeľuje.  

9. O udelení ocenenia Učiteľ roka rozhoduje s konečnou platnosťou rektor STU. 

10. Ocenenie Učiteľ roka možno jednému subjektu udeliť len raz.  

 

Čl. 6 

Forma návrhu 

 

1. Návrh na udelenie ocenenia Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej 
činnosti a návrh na udelenie ocenenia Učiteľ roka sa predkladá písomne a musí 
obsahovať: 
a) základné údaje navrhovaného (meno a priezvisko, tituly, pracovisko), 

b) zdôvodnenie udelenia ocenenia. 
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1. zasadnutie V STU, 13.01.2020 
Návrh smernice rektora Pravidlá udeľovania ocenení učiteľom STU v Bratislave 

doc. Ing. Monika Bakošová, PhD. 

Čl. 7 

Forma a odovzdávanie ocenení 

 

1. Ocenenie Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti a ocenenie 
Učiteľ roka sa udeľuje spravidla raz ročne.  

2. Ocenenie Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti a ocenenie 
Učiteľ roka sa vydáva ako diplom s minimálne nasledovnými údajmi:  
a) meno, priezvisko a tituly oceneného, 
b) text: ... Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti / Učiteľ roka, 
c) dátum schválenia návrhu na udelenie ocenenia, 
d) podpis rektora. 

3. Oznámenie o udelení ocenenia Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej 
činnosti a ocenenia Učiteľ roka sa uskutočňuje spravidla na akademickej slávnosti, na 
ktorej si ocenení učitelia prevezmú diplom podľa tejto smernice. 

4. V odôvodnených prípadoch môže rektora pri odovzdávaní ocenenia zastúpiť prorektor.  

5. Evidenciu o udelených oceneniach vedie Útvar ľudských zdrojov.  

6. K oceneniu Cena rektora za mimoriadne výsledky vo vzdelávacej činnosti a oceneniu 
Učiteľ roka môže rektor priznať aj mimoriadnu odmenu zo zdrojov STU. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe číslovaných, 
rektorom podpísaných, dodatkov k smernici. 

2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom dd.mm.20rr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dd. mm. 20rr 

 

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. 

rektor 

 


