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ŠTATÚT CENY REKTORA TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE 
pre študentov, absolventov, pedagogických, vedecko-výskumných 

a ostatných zamestnancov Technickej univerzity vo Zvolene 

 
 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Štatút Ceny rektora Technickej univerzity vo Zvolene (ďalej aj „Cena rektora TU“) 

je vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom, ktorá upravuje 
podrobnosti udeľovania Ceny rektora TU vo Zvolene. 
 

(2) Rektor udeľuje Cenu rektora TU študentom a absolventom TU vo Zvolene za: 
a) vynikajúce výsledky v štúdiu,  
b) za prácu vo vedecko-výskumnej, umeleckej a odbornej činnosti, 
c) za príkladný občiansky postoj, 
d) za podanie výnimočného športového výkonu alebo za iný významný prínos pre 

univerzitu. 
Kritériá a podmienky udeľovania Ceny rektora TU pre študentov a absolventov sú 
upravené v článku 2 a 3 tohto štatútu. 
 

(3) Rektor udeľuje Cenu rektora TU pre pedagogických, vedecko-výskumných 
a ostatných zamestnancov TU vo Zvolene za: 
a) najlepšie publikácie knižného charakteru, 
b) vedecký, umelecký alebo vedecko-umelecký prínos zamestnanca, 
c) za príkladný občiansky postoj alebo za iný významný prínos pre univerzitu. 
Podmienky udeľovania Ceny rektora TU pre pedagogických, vedecko-výskumných 
a ostatných zamestnancov TU vo Zvolene sú upravené v článku 4 tohto štatútu. 
 
 

Článok 2 
Udeľovanie Ceny rektora TU študentom 

 
(1) Rektor udeľuje Cenu rektora TU ako prejav osobitného uznania študentom počas 

ich štúdia na Technickej univerzite vo Zvolene.  
 

(2) Cena rektora TU pre študentov na I. stupni štúdia za vynikajúce výsledky 
v štúdiu:  

 rektor udeľuje Cenu rektora TU študentom bakalárskeho študijného 
programu, ktorí dosahujú vynikajúce študijné výsledky. Vážený študijný 
priemer u oceneného študenta bol do 1,20 vrátane za hodnotený 
akademický rok, pričom v predchádzajúcom akademickom roku, ktorý 
dovtedy absolvoval, musel byť jeho vážený študijný priemer do 1,30 
vrátane. 
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(3) Cena rektora TU pre študentov na II. stupni štúdia za vynikajúce výsledky 

v štúdiu:  

 rektor udeľuje Cenu rektora TU študentom inžinierskeho a magisterského  
študijného programu, ktorí dosahujú vynikajúce študijné výsledky. Vážený 
študijný priemer u oceneného študenta bol do 1,10 vrátane za hodnotený 
akademický rok, pričom v predchádzajúcom akademickom roku, ktorý 
dovtedy absolvoval, musel byť jeho vážený študijný priemer do 1,20 
vrátane. 

 
(4) Rektor môže udeliť Cenu rektora TU pre študentov na III. stupni štúdia za 

vynikajúce výsledky vo vedecko-výskumnej, umeleckej alebo odbornej činnosti 
za hodnotený akademický rok. 
 

(5) Cenu možno udeliť študentovi po absolvovaní minimálne jedného roka štúdia.  
Študent, ktorému bola udelená cena predchádzajúci rok, môže byť ocenený aj 
nasledujúci rok, ak spĺňa kritériá. Na Cenu rektora TU majú nárok len tí študenti, 
ktorí sú v čase jej udelenia členmi akademickej obce TU. 

 
(6) Rektor môže udeliť Cenu rektora TU za príkladný občiansky postoj, za podanie 

výnimočného športového výkonu alebo za iný významný prínos pre univerzitu 
študentom, ktorí svojim prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázali vysoký 
stupeň morálky a občianskeho uvedomenia a prispeli tak k šíreniu dobrého mena 
univerzity. 

 
(7) Návrhy na udelenie Ceny rektora TU študentom predkladá dekan fakulty, 

v prípade univerzitných študijných programov prorektor pre pedagogickú prácu, 
podľa prílohy č. 1 v termíne do 31. októbra príslušného akademického roka. 

 
(8) Cena sa udeľuje každý rok spravidla ku Dňu boja za slobodu a demokraciu, 

prípadne k významného výročiu TU, ak tak rozhodne rektor. Udelenie ceny sa 
osvedčuje diplomom, ktorý obsahuje meno študenta, názov vysokej školy, dátum 
jej udelenia a podpis rektora. S udelením ceny je spojené mimoriadne 
štipendium, ktorého výšku schvaľuje vedenie TU.  

 
(9) Organizačné a administratívne práce spojené s udelením Ceny rektora TU pre 

študentov zabezpečuje Referát pre pedagogickú prácu rektorátu TU, ktorý vedie 
aj evidenciu o udelených cenách.   

 
 

Článok 3 
Udelenie Ceny rektora TU absolventom  

 
(1) Rektor udeľuje Cenu rektora TU ako prejav osobitného uznania absolventom 

bakalárskeho študijného programu v prípade, ak absolvent v štandardnej dĺžke 
štúdia: 
a) dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium do 1,20 vrátane, 
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b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako D, 
c) mal celkový výsledok štátnej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom A. 

 
(2) Rektor udeľuje Cenu rektora TU ako prejav osobitného uznania absolventom 

inžinierskeho a magisterského študijného programu v prípade, ak absolvent 
v štandardnej dĺžke štúdia:  
a) dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium do 1,10 vrátane, 
b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako C, 
c) mal celkový výsledok štátnej skúšky hodnotený klasifikačným stupňom A. 

 
(3) Rektor môže udeliť Cenu rektora TU ako prejav osobitného uznania absolventom 

doktorandského študijného programu v prípade, ak absolvent počas štandardnej 
dĺžky štúdia dosiahol významné výsledky vo vedecko-výskumnej alebo umeleckej 
činnosti. 
  

(4) Návrhy na udelenie  Ceny rektora TU absolventom predkladá dekan fakulty, 
v prípade univerzitných študijných programov prorektor pre pedagogickú prácu, 
do 5 dní po ukončení štúdia v štruktúre podľa prílohy č. 1. 
 

(5) Udelenie ceny je spojené s odovzdaním  medaily a diplomu, ktorý obsahuje meno 
a priezvisko oceneného, názov vysokej školy a fakulty, na ktorej absolvent 
študoval, dátum jej udelenia a podpis rektora. S udelením ceny je spojené 
mimoriadne štipendium, ktorého výšku schvaľuje vedenie TU. Cena rektora TU sa 
udeľuje absolventom pri príležitosti ich promócií. 

 
(6) Organizačné a administratívne práce spojené s udelením Ceny rektora TU pre 

absolventov zabezpečuje Referát pre pedagogickú prácu rektorátu TU, ktorý vedie 
aj evidenciu o udelených cenách. 

 
 

Článok 4 
Cena rektora pre pedagogických, vedecko-výskumných 

 a ostatných zamestnancov TU 
 
(1) Pre podporu tvorivej publikačnej činnosti môže rektor každoročne udeliť Cenu 

rektora TU zamestnancovi za najlepšie publikácie knižného charakteru (napr. 
učebnice, skriptá alebo učebné texty, vedecké, umelecké alebo odborné 
monografie, redakčné alebo zostavovateľské práce, e-learningové moduly a pod.)  

 
(2) Rektor môže udeliť Cenu rektora TU zamestnancovi za vedecký, umelecký alebo 

vedecko-umelecký prínos (napr. za významnú publikačnú, umeleckú alebo 
patentovú činnosť a jej ohlasy, za grantové aktivity, za získané ocenenia, za 
dizajny, za publikácie s vysokým impakt faktorom, za množstvo databázových 
publikácií a pod.) 

 
(3) Rektor môže udeliť Cenu rektora TU za príkladný občiansky postoj alebo iný 

významný prínos pre univerzitu zamestnancovi, ktorý svojim prejavom, činom 
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alebo iným spôsobom preukázal vysoký stupeň morálky a občianskeho 
uvedomenia a prispel tak k šíreniu dobrého mena univerzity. 
 

(4) Návrhy na udelenie Ceny rektora TU pre pedagogických, vedecko-výskumných 
a ostatných zamestnancov predkladá dekan fakulty alebo vedúci organizačnej 
súčasti podľa prílohy č. 2 v termíne do 31. augusta príslušného akademického 
roka. Návrh musí obsahovať stručné zdôvodnenie.  

 
(5) O udelení ceny rozhoduje rektor. Udelenie ceny sa potvrdzuje diplomom, ktorý 

obsahuje meno a priezvisko oceneného (ocenených), presný názov a dôvod 
ocenenia a dátum jej udelenia. Diplom podpisuje rektor TU. S udelením ceny je 
spojená finančná odmena, ktorého výšku určuje rektor po prerokovaní vo vedení 
TU. 

 
(6) Cena rektora TU sa udeľuje pedagogickým, vedecko-výskumným a ostatným 

zamestnancom, resp. bývalým zamestnancom TU spravidla pri príležitosti 
slávnostného otvorenia akademického roka. Tomu istému zamestnancovi možno 
udeliť Cenu rektora TU v rovnakej kategórii maximálne raz za päť rokov. 

 
(7) Organizačné a administratívne práce spojené s udelením Ceny rektora TU pre 

pedagogických, vedecko-výskumných a ostatných zamestnancov zabezpečuje 
Referát pre vedecko-výskumnú činnosť rektorátu TU, ktorý vedie aj evidenciu 
o udelených cenách. 

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenie 
 

(1) Štatút Ceny rektora TU vo Zvolene nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia 
vo vedení TU 16. septembra 2014. 

 
(2) Zároveň tento štatút ruší Štatút Ceny rektora TU vo Zvolene zo dňa 10. novembra 

2008. 
 
 
Vo Zvolene, dňa 16. septembra 2014 
 
 

      prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
                                               rektor TU 


