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Prvá časť 

Základné ustanovenia 
 

Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
1. Zásady udeľovania ocenení na Univerzite J. Selyeho (ďalej len „zásady“) upravujú kritériá, 

podmienky a postup pri udeľovaní ocenení za rozvoj Univerzity J. Selyeho podľa Čl. 32 
Štatútu Univerzity J. Selyeho (ďalej len „univerzita“). 

2. Tieto zásady sú záväzné pre udeľovanie ocenení rektorom Univerzity J. Selyeho (ďalej len 
„rektor“) a Vedeckou radou Univerzity J. Selyeho (ďalej len „vedecká rada univerzity“). 
Fakulty si môžu osobitne upraviť podmienky udeľovania ocenení orgánmi akademickej 
samosprávy fakúlt. 

 

Čl. 2 

Ocenenia na Univerzite J. Selyeho 
1. Rektor môže udeliť za významné prínosy o rozvoj univerzity, o rozvoj vedy, vzdelávania, 

umenia, kultúry a športu, za zásluhy o rozvoj spolupráce univerzity s inými vysokými 
školami a inými právnickými osobami, a to aj zahraničnými tieto ocenenia: 

a) cenu rektora, 
b) pamätnú medailu, 

c) zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu. 

 

 

Druhá časť 

Ocenenia a pamätné medaily 
 

Čl. 3 

Cena rektora Univerzity J. Selyeho 
1. Rektor môže udeliť Cenu rektora Univerzity J. Selyeho (ďalej len „cena rektora“) tvorivým 

zamestnancom univerzity za významný prínos pre univerzitu. 
2. Rektor môže udeliť cenu rektora študentom a absolventom univerzity za vynikajúce 

študijné výsledky a za reprezentáciu univerzity. 

 

Čl. 4 

Cena rektora udeľovaná zamestnancom univerzity 
1. Cenu rektora udeľuje rektor tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos vo 

vedných oblastiach, ktoré prislúchajú akreditovaným študijným programom na Univerzite 
J. Selyeho.  

2. Cena rektora sa môže udeliť za významný prínos vo vede, podkladom čoho je vedecká 
monografia v renomovanom vydavateľstve alebo vedecký článok uverejnený vo vedeckom 
časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až Q4. Monografia alebo 
vedecký článok by mal byť publikovaný, resp. zaevidovaný v akademickom roku, za ktorý 
sa cena udeľuje. 

3. Návrh na udelenie ceny rektora predkladajú dekani fakúlt. Rektor môže udeliť cenu rektora 
aj z vlastného podnetu.  

4. Návrh sa predkladá rektorovi najneskôr do 1. septembra príslušného kalendárneho roka. K 
návrhu musí byť pripojená monografická práca, článok podľa bodu 2. Čl. 4 alebo výsledok 
(zdôvodnenie) iných aktivít, za ktoré má byť cena rektora udelená. Po prerokovaní návrhov 
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na Kolégiu rektora Univerzity J. Selyeho predloží rektorovi návrh na udelenie ceny rektora 
prorektor pre vedu, výskum a akreditácie. 

5. Cena rektora sa odovzdáva na slávnostnom otvorení akademického roka. Ocenenému sa 
odovzdáva diplom s uvedením mena, priezviska, titulu, vedeckej hodnosti. Na diplome sa 
uvedie dátum a podpis rektora. 

 

Čl. 5 

Cena rektora udeľovaná študentom a absolventom univerzity 
1. Cenu rektora udeľuje rektor študentom a absolventom univerzity v študijných programoch 

všetkých troch stupňov za vynikajúce študijné výsledky, úspešnú reprezentáciu univerzity 
alebo za šírenie jej dobrého mena. 

2. Návrh na udelenie ceny rektora predkladajú dekani fakúlt rektorovi. Cena rektora sa 
udeľuje v príslušnom akademickom roku. 

3. Ocenenému sa odovzdáva diplom s uvedením mena, priezviska, titulu a dôvodu udelenia. 
Na diplome sa uvedie dátum a podpis rektora. 

 

Čl. 6 

Pamätná medaila Univerzity J. Selyeho 
1. Pamätnú medailu Univerzity J. Selyeho (ďalej len „pamätná medaila“) môže udeliť rektor 

zamestnancom univerzity a iným významným osobnostiam za celoživotné dielo, 
spoločenský význam práce alebo ako ocenenie ich osobnosti, ďalej vedeckým, 
vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za rozvíjanie dlhodobej spolupráce 
s univerzitou.  

2. Pamätná medaila sa spravidla udeľuje: 
a) pri životných a pracovných jubileách zamestnancom univerzity, 
b) pri slávnostných príležitostiach a výročiach univerzity,  
c) pri príležitosti významných zahraničných a domácich návštev hosťom univerzity. 

3. Návrh na udelenie pamätnej medaily predkladajú rektorovi členovia vedeckej rady 
univerzity, predseda Akademického senátu Univerzity J. Selyeho a dekani fakúlt. 
Predložené návrhy schvaľuje rektor. Rektor môže udeliť pamätnú medailu aj z vlastného 
podnetu.  

4. Udelenie pamätnej medaily nie je podmienené udelením iných druhov ocenenia. 

5. S udelením pamätnej medaily nie je spojená finančná odmena.  

 

Čl. 7 

Zlatá, strieborná a bronzová medaila Univerzity J. Selyeho 
1. Rektor môže udeliť zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu Univerzity J. Selyeho (ďalej 

len „medaila“): 
a) zamestnancom univerzity za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá 

prispela k zvýšeniu vedeckého a vzdelávacieho kreditu univerzity v celoštátnom alebo v 
medzinárodnom kontexte a iným významným osobnostiam,  

b) súčasným a bývalým zamestnancom univerzity za zásluhy o rozvoj univerzity,  
c) vedeckým, vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za rozvíjanie dlhodobej 

spolupráce, ktoré prispeli k rozvoju a dobrému menu univerzity. 
2. Medaila sa spravidla udeľuje: 

a) pri životných a pracovných jubileách zamestnancom univerzity, 
b) pri slávnostných príležitostiach a výročiach univerzity,  
c) pri príležitosti významných návštev hosťom univerzity. 
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3. Návrh na udelenie medaily predkladajú rektorovi členovia vedeckej rady univerzity, 
predseda Akademického senátu Univerzity J. Selyeho a dekani fakúlt. Rektor môže udeliť 
medaily aj z vlastného podnetu. 

4. Pre udelenie zlatej a striebornej medaily nie je podmienkou udelenie predchádzajúcich 
stupňov ocenenia. 

5. S udelením medaily nie je spojená finančná odmena.  

 

Tretia časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

Čl. 8 

Spoločné ustanovenia 
1. Evidenciu ocenení vedie útvar prorektora pre vedu, výskum a akreditácie v elektronickom 

systéme správy registratúry. 

 

Čl. 9 

Záverečné ustanovenia 
1. Zásady udeľovania  ocenení na Univerzite J. Selyeho boli schválené na zasadnutí Vedeckej 

rady Univerzity J. Selyeho dňa 17. 12. 2013. 

2. Zásady nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpisu rektorom Univerzity J. Selyeho. 

 

 

V Komárne dňa 17. 12. 2013 
 

       

     

         
 

                doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

                            predseda Vedeckej rady a rektor UJS 


