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Úplné znenie
Smernice rektora
číslo 6/2015-SR
zo dňa 19. 05. 2015
Pravidlá udeľovania
ocenenia Cena rektora
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku č. 1
Dátum:

26. 09. 2016
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava
V Bratislave 19. 05. 2015
Číslo 6/2015-SR
Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len „rektor“) v súlade s článkom
32 bod 5 Štatútu STU 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
ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave:

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Smernica rektora „Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej
univerzity 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 ocenenia Cena rektora STU (ďalej tiež
„ocenenie“) absolventom.
2. Ocenenie Cena rektora STU sa udeľuje absolventom bakalárskych, inžinierskych,
magisterských alebo doktorandských študijných programov na STU na základe rozhodnutia
rektora1.
3. O udelení Ceny rektora STU rozhoduje rektor na návrh 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.

Článok 2
Podmienky udelenia ocenenia Cena rektora STU
1.
Ocenenie Cena rektora STU udeľuje rektor absolventovi bakalárskeho študijného
programu, ktorý dosiahol najlepší vážený študijný priemer (ďalej len „VŠP“) 2 za celé obdobie
štúdia spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu, pričom súčasne
absolvent:
1
2

Čl. 32 bod 5 Štatútu STU.
Čl. 16 bod 6 Študijného poriadku STU.
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a) dosiahol VŠP za celé štúdium nie horší ako 1,2 vrátane,
b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako C a
c) štátne skúšky absolvoval s hodnotením A.
2.
Ocenenie „Cena rektora STU“ udeľuje rektor absolventovi inžinierskeho alebo
magisterského študijného programu, ktorý dosiahol najlepší VŠP za celé obdobie štúdia
spomedzi všetkých absolventov príslušného študijného programu, pričom súčasne
absolvent:
a) dosiahol VŠP za celé štúdium nie horší ako 1,2 vrátane,
b) štátne skúšky absolvoval s hodnotením A a
c) dosiahol ďalšie vynikajúce výsledky v odbornej činnosti.
3.
V zreteľa hodných prípadoch môže rektor udeliť ocenenie Cena rektora STU aj
absolventom bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského štúdia za výnimočné
výsledky dosiahnuté počas štúdia v odbornej činnosti, pričom dosiahol VŠP nie horší ako 1,5.
4.
Pri študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho alebo magisterského
štúdia s veľkým počtom absolventov sa môže udeliť primerane viac cien rektora.
5.
Rektor rozhodne o udelení ocenenia Cena rektora STU najlepšiemu absolventovi
doktorandského študijného programu v prípade, ak počas svojho štúdia dosiahol
nasledovné výsledky:
a) najmenej dve publikácie kategórie A, ktoré sú uverejnené, prípadne aspoň
akceptované alebo dve umelecké diela alebo dva umelecké výkony
kategórie A (podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností
vysokej školy, ďalej len „kritériá akreditácie VVUČ“) v príslušnom študijnom
odbore,
b) najmenej taký počet publikácii, prípadne umeleckých diel alebo umeleckých
výkonov aspoň kategórie B (podľa kritérií akreditácie VVUČ) v príslušnom
študijnom odbore, ktorý je rovný počtu rokov štandardnej dĺžky štúdia
príslušného študijného programu,
c) najmenej tri prednášky na medzinárodných konferenciách prezentované
osobne vo svetovom jazyku.
6.
Údaje o splnení jednotlivých podmienok ustanovených v bode 5 tohto článku sa
uvádzajú v podklade pre udelenie ocenenia Cena rektora STU, ktorého vzor tvorí prílohu
tejto smernice. Podklad pre udelenie ocenenia Cena rektora STU podľa prvej vety tohto bodu
sa prikladá k návrhu na udelenie ocenenia Cena rektora STU podľa článku 3 bod 2 tejto
smernice.
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Článok 3
Postup pri udeľovaní ocenenia Cena rektora STU
1.
Písomný návrh na udelenie ocenenia Cena rektora STU v danom akademickom
roku predkladá rektorovi príslušný dekan fakulty alebo riaditeľ inej súčasti STU, ktorá
poskytuje vzdelávanie (ďalej len „návrh na udelenie ocenenia“).
2.
Návrh na udelenie ocenenia, ktorý obsahuje odôvodnenie, sa rektorovi doručuje
prostredníctvom Útvaru vzdelávania a starostlivosti o študentov Rektorátu STU, a to
najneskôr do 2 týždňov odo dňa splnenia poslednej z podmienok ustanovených pre riadne
skončenie štúdia daného študijného programu, spolu s návrhom na priznanie mimoriadneho
štipendia. V prípade absolventa doktorandského študijného programu je potrebné predložiť
aj vyplnený „Podklad k udeleniu ocenenia Cena rektora STU absolventovi doktorandského
študijného programu“ (príloha tejto smernice).
Článok 4
Forma a odovzdávanie ocenenia Cena rektora STU
1.

Ocenenie Cena rektora sa vydáva ako diplom s minimálne nasledovnými údajmi:
a) meno, priezvisko a tituly absolventa,
b) text: „...za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia
bakalárskeho/ inžinierskeho/ magisterského/ doktorandského študijného
programu...“ alebo „...za vynikajúce výsledky dosiahnuté počas štúdia
bakalárskeho/ inžinierskeho/ magisterského/ doktorandského študijného
programu...“, pričom sa doplní názov príslušného študijného programu,
c) dátum schválenia návrhu na udelenie ocenenia „Cena rektora STU“
rektorom,
d) podpis rektora.

2.
Oznámenie o udelení ocenenia Cena rektora STU a odovzdanie ocenenia Cena
rektora STU sa uskutočňuje na slávnostnom akademickom obrade - promóciách, na ktorých
si ocenení absolventi bakalárskych, inžinierskych, magisterských alebo doktorandských
študijných programov prevezmú diplom podľa tejto smernice spolu s ďalšími dokladmi
o absolvovaní štúdia.
STU4.

3.

K cene rektora môže rektor priznať aj mimoriadne štipendium z vlastných zdrojov

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.
Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe
číslovaných, rektorom podpísaných, dodatkov k smernici.

4

Čl. 7 bod 3 písm. b) v spojení s čl. 8 bod 2 písm. a) Štipendijného poriadku STU.
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2.
Ruší sa smernica rektora číslo 4/2014-SR zo dňa 05. 03. 2014 „Pravidlá
udeľovania Ceny rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“.
3.

Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom 1. jún 2015.

4.

Dodatok číslo 1 k tejto smernici nadobúda účinnosť dňom 26. september 2016.

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 5
rektor

5

Podpísaný ako príloha a neoddeliteľná súčasť Dodatku číslo 1k smernici rektora číslo 6/2015-SR zo dňa 19. 05.
2015 Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
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Príloha
k smernici rektora číslo 6/2015 - SR zo dňa 19. 05. 2015
Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v znení dodatku č. 1
Vzor tlačiva:
Podklad k udeleniu ocenenia
Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
absolventovi doktorandského študijného programu
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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 dodatku č. 1 (ďalej len „smernica“)

Publikačná činnosť absolventa doktorandského študijného programu
(ďalej len „doktorand“) dosiahnutá počas štúdia
Meno, priezvisko, tituly doktoranda
ID doktoranda:
Názov študijného programu:
Názov študijného odboru:
Fakulta/iná súčasť STU:
školiteľ:

Publikácie, umelecké diela alebo umelecké výkony kategórie A1 [čl. 2 bod 5
písm. a) smernice]: uviesť názov a miesto publikovania, realizácie alebo prezentácie

Kód
publikácie

Publikácie, umelecké diela alebo umelecké výkony aspoň kategórie B1 [ čl. 2 bod
5 písm. b) smernice]: uviesť názov a miesto publikovania, realizácie alebo prezentácie

Kód
publikácie

Prednášky na medzinárodných konferenciách prezentované osobne vo svetovom jazyku
[čl. 2 bod 5 písm. c) smernice ]:
uviesť názov prednášky, názov, miesto a termín konania konferencie, jazyk v ktorom bola prednáška prezentovaná

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

...................................................................
podpis školiteľa

Dátum ...............................................................v

...................................................................
podpis dekana/riaditeľa inej súčasti STU

1

podľa Kritérií na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej
akreditácie činností vysokej školy
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