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Zdôvodnenie: Materiál je predložený ako návrh interného predpisu  
                                       o oceneniach používaných na úrovni STU. 
 
Návrh uznesenia: KR STU schvaľuje alokáciu rozpočtových prostriedkov na 

zabezpečovanie výroby obalov, tubusov, medailí, tlač 
dekrétov/diplomov k udeľovaným titulom 
a oceneniam,  blahoprajných kariet ako aj ich skladovanie  
a evidenciu na pracoviskách v zmysle kompetencií definovaných 
smernicou (kancelária rektora, útvar vedy a výskumu). 

 
KR STU schvaľuje k termínu platnosti interného predpisu: 
a ) používanie pôvodných obalov/tubusov/kaziet k niektorým 
oceneniam a udeleným titulom  do ich úplného spotrebovania. 
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                                                   6. zasadnutie KR STU, 27.06.2022 
 Smernica rektora STU – Pravidlá na tlač dekrétov, diplomov a ocenení vydávaných na STU v Bratislave 

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 

Materiál je predložený ako návrh interného predpisu o oceneniach, udeľovaných na úrovni STU. 
Aktuálne udeľované ocenenia – ich diplomy/dekréty aj obaly majú rozdielny formát, vizuál, aj používaný 
materiál. Cieľom procesu a tejto smernice je zjednotenie ich vizuálnej podoby. 
 
Medzi oceneniami v pripravovanom formáte zatiaľ nie sú zahrnuté Cena rektora a Študent roka (ocenenia 
týkajúce sa študentov). Pre ich účely sú používané existujúce tlačivá s ochrannými prvkami, pričom šablóny tlačív 
sú implementované do AIS a udelené ocenenia sú tak študentom v systéme automaticky zaevidované. 
 
Každé ocenenie má vytvorenú vlastnú šablónu, do ktorej sa prostredníctvom sotfvéru Afinity Publisher vpíšu 
aktuálne údaje oceneného. 
Diplomy a dekréty budú predtlačené vopred (hlavička, vodoznak) a pripravené na používanie na príslušných 
sekretariátoch. 
 
Na prácu so softvérom a šablónami je potrebné krátke zaškolenie pracovníkov. Toto školenie bude 
zrealizované v spolupráci s autorom návrhov pripravovaných ocenení, loga aj GM STU (doc. Mgr. art. Juraj 
Blaško, ArtD.). 
Obaly, tubusy a kazety budú rovnako vyrobené vopred a pripravené na používanie na príslušných 
sekretariátoch. 
 
Pre účely vyhotovovania dekrétov/diplomov budú  zakúpené 2 licencie softvéru, ktoré budú k dispozícii na 
sekretariáte prorektora pre vedu a výskum (1) a v kancelárii rektora (1).  
 
Dekréty a diplomy k titulom a oceneniam, ku ktorým je celá agenda v kompetencii prorektora pre vedu 
a výskum, bude vyhotovovať jeho sekretariát (napr. Dr.h.c., DrSc, docent, emeritný profesor, hosťujúci profesor, 
vedec roka,…). V prípade, ak ich vyhotovenie nebude možné na tomto pracovisku, zabezpečí ho kancelária 
rektora. 
Dekréty a diplomy k oceneniam, ktorých udeľovanie je v priamej kompetencii rektora, bude vyhotovovať  
kancelária rektora (napr. Medaila Jura Hronca, Cena S. Mikovíniho, učiteľ roka/cena rektora za mimoriadne 
výsledky vo vzdelávacej činnosti, Žena vo vede …). 
Blahoprajné/ďakovné karty môžu vytvárať obe pracoviská, a to v zmysle požadaviek a podľa pokynov 
jednotlivých členov Vedenia STU. 

Navrhovaný termín platnosti interného predpisu a používania zjednoteného formátu ocenení: od 1. 9. 2022 
Zdôvodnenie: 

- zakúpenie softvéru a nasadenie šablón 
- zaškolenie pracovníkov 
- príprava a potlač dekrétov/diplomov 
- príprava a potlač obalov/tubusov na ocenenia 

 
Obaly/tubusy/kazety k niektorým oceneniam a udeleným titulom sú v súčasnosti ešte stále  
k dispozícii v určitých množstvách. Je potrebné zvážiť, či budú používané naďalej, t.j. do ich úplného 
spotrebovania, alebo či k navrhovanému termínu platnosti interného predpisu pristúpime  
k používaniu v ich kompletne novej úprave. 
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                                                   6. zasadnutie KR STU, 27.06.2022 
 Smernica rektora STU – Pravidlá na tlač dekrétov, diplomov a ocenení vydávaných na STU v Bratislave 

prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
 

V súvislosti s prípravou smernice a používaním ocenení je potrebné doriešiť nasledovné: 
- primerane upraviť interné predpisy a následne aj Štatút STU 

(doplniť do neho Medailu Jura Hronca, aktualizovať znenie Štatútu S. Mikovíniho …) 
- definovať, ktoré pracoviská v rámci R-STU budú mať alokované rozpočtové prostriedky na 

zabezpečovanie výroby obalov, tubusov, medailí, tlač dekrétov/diplomov k udeľovaným titulom 
a oceneniam, blahoprajných kariet  vrátane ich skladovania a evidencie (kancelária rektora, útvar 
vedy a výskumu) 

- pre udeľovanie Ceny S. Mikovíniho je tiež  potrebné mať na zreteli nevyhnutnú časovú rezervu, ako aj 
finančné prostriedky (v zmysle jej štatútu ide o “vecný umelecký dar”, ktorého zhotovenie si vyžaduje 
oslovenie vybraného autora, časový priestor ako aj finančné prostriedky na jeho vyhotovenie). 

 
 


