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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3
a ods. 4 Organizačného poriadku UK smernicu, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet
UK.
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Rektor UK v súlade so Štatútom UK (čl. 7) udeľuje medaily osobám a inštitúciám, ktoré
sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj UK, o rozvoj vied, vzdelanosti,
akademických slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce UK s inými vysokými školami a
inštitúciami doma a v zahraničí.
(2) Medailami UK sú:
a)
b)
c)
d)
e)

bronzová, strieborná a zlatá medaila UK,
veľká strieborná a veľká zlatá medaila UK,
pamätná medaila UK (medené, resp. strieborné vyhotovenie),
pamätná medaila k 95. výročiu založenia UK,
pamätná plaketa J. A. Komenského.

Opis a zobrazenie medailí je v prílohe tejto smernice.
Čl. 2
Rozhodovanie o návrhu na udelenie medaily
(1) Návrhy na udelenie medailí môže rektorovi predkladať Akademický senát UK, prorektori
UK, dekani fakúlt UK, akademické senáty fakúlt UK a riaditelia samostatne
hospodáriacich súčastí UK (ďalej len „predkladatelia“). Návrhy na udelenie medailí
doručia predkladatelia rektorovi v termíne najneskôr mesiac pred predpokladaným
udelením ocenenia.
(2) O udelení medailí a plakiet rozhoduje rektor UK s konečnou platnosťou.
(3) V odôvodnených prípadoch môže rektor na základe návrhu alebo z vlastného podnetu
rozhodnúť o udelení medailí podľa čl. 1 tejto smernice aj subjektom neuvedeným v čl. 4 až
10.
Čl. 3
Obsah návrhu na udelenie medaily
Návrh na udelenie medaily sa predkladá písomne a musí obsahovať:
a) základné údaje navrhovaného (meno, priezvisko, tituly, dátum narodenia, absolvovaná
vysoká škola, vedný odbor a pracovisko s úplnou adresou),
b) krátku charakteristiku profesionálnej kariéry navrhovaného,
c) najvyššie medaily a vyznamenania, ktoré navrhovaný už dostal, pričom sa uvedú
všetky udelené medaily UK,
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d) stupeň, resp. druh medaily, ktorej udelenie sa navrhuje,
e) podrobné zdôvodnenie udelenia medaily primerané navrhovanému stupňu,
f) návrh textu dedikácie, ktorá má byť uvedená na diplome.
Čl. 4
Bronzová medaila UK
Túto medailu možno udeliť:
a) zamestnancom UK za úspešnú vedeckú alebo výchovno-vzdelávaciu prácu s
významným medzifakultným interdisciplinárnym aspektom,
b) osobnostiam vedeckého, kultúrneho a hospodárskeho života, ako aj vedeckým,
vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za pomoc, ktorou významne
prispeli k rozvoju a dobrému menu UK.
Čl. 5
Strieborná medaila UK
Túto medailu možno udeliť:
a) zamestnancom UK za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k
zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu UK v celoštátnom kontexte,
b) osobnostiam vedeckého, kultúrneho a hospodárskeho života, ako aj vedeckým,
vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za pestovanie dlhodobej
spolupráce, ktorá významne prispieva k rozvoju a dobrému menu UK v celoštátnom
kontexte.
Čl. 6
Zlatá medaila UK
Túto medailu možno udeliť:
a) zamestnancom UK za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k
zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu UK v medzinárodnom kontexte,
b) osobnostiam vedeckého, kultúrneho a hospodárskeho života, ako aj vedeckým,
vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za pestovanie dlhodobej
spolupráce, ktorá významne prispieva k rozvoju a dobrému menu UK v
medzinárodnom kontexte.
Čl. 7
Veľká strieborná medaila UK
Túto medailu možno udeliť osobnostiam vedeckého, kultúrneho a hospodárskeho života za
celoživotné dielo, ktorým vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj vedy,
vzdelanosti a kultúry na Slovensku.
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Čl. 8
Veľká zlatá medaila UK
Túto medailu možno udeliť osobnostiam vedeckého, kultúrneho a hospodárskeho života za
celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj
európskej vedy, vzdelanosti a kultúry.
Čl. 9
Pamätné medaily UK
Tieto medaily sa spravidla udeľujú:
a) pri významných výročiach UK zamestnancom UK,
b) pri životných a pracovných jubileách zamestnancov UK,
c) pri príležitosti významných domácich i zahraničných návštev hosťom UK.
Čl. 10
Pamätná plaketa J. A. Komenského
Túto plaketu možno udeliť:
a) za úspešnú pedagogickú prácu so zvláštnym zreteľom na rozvíjanie odkazu J. A.
Komenského,
b) za úspešnú vedeckú prácu v oblasti komeniológie.
Čl. 11
Všeobecné ustanovenia
(1) Medailu rovnakého druhu a stupňa možno jednému subjektu udeliť len raz.
(2) Medaily UK spolu s diplomom odovzdáva rektor spravidla na zasadnutiach Vedeckej rady
UK alebo pri iných slávnostných príležitostiach. V odôvodnených prípadoch sa môže
rektor pri odovzdávaní medaily s diplomom dať zastúpiť prorektorom alebo dekanom.
(3) Evidenciu o udelených medailách vedie Kancelária rektora UK. Návrhové materiály a
kópie udelených diplomov sa ukladajú v Archíve UK.
Čl. 12
Záverečné ustanovenia
(1) Prijatím tejto smernice stráca platnosť Opatrenie rektora Univerzity Komenského č.
23/2002 – Udeľovanie medailí a plakiet Univerzity Komenského.
(2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
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(3) Súčasťou smernice je príloha č. 1.

V Bratislave 16. decembra 2015
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 25/2015 Smernici rektora UK
Bronzová medaila Univerzity Komenského
averz: reliéf poprsia Komenského v ľavom profile s kruhopisom UNIVERSITAS
COMENIANA BRATISLAVENSIS
reverz: reliéf Bratislavy (pohľad na Dunaj a hradný kopec) v popredí bratislavský mestský
znak s lipovými ratolesťami, hore kruhopis CONDITA A. MCMXIX
povrchová úprava: patinovaný tombak
priemer: 50 mm
signovanie: A. PETER na lícnej strane

„Nová“ bronzová medaila Univerzity Komenského
averz: reliéf Komenského poprsia s glóbusom, perom, knihami a obrazmi Amsterdamu a
Uhorského brodu; kruhopis: I. A. COMENIUS UNIVERSITAS COMENIANA
reverz: zmes bratislavských architektonických motívov s fasádou hlavnej budovy Univerzity
Komenského v popredí, v hornej časti je znak mesta Bratislavy, dolu nápis Bratislava
povrchová úprava: patinovaný tombak
priemer: 70 mm
signovanie: chýba (autor je W.Schiffer)
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Strieborná medaila Univerzity Komenského
averz: reliéf poprsia Komenského v poloprofile s kruhopisom I. A. COMENIUS MAGISTER
NATIONUM UNIVERSITAS COMENIANA
na pozadí text v piatich riadkoch MCM/XIX/BRATI/SLA/VENSIS
reverz: reliéf postavy panovníka v dlhom plášti s korunou, žezlom a jablkom s kruhopisom
ACADEMIA ISTROPOLITANA MATHIAS REX vpravo na štvorcovom Štíte letopočet
MCDLXV
povrchová úprava: patinované striebro
priemer: 50 mm
signovanie: KULICH.68. na reverze

„Nová“ strieborná medaila Univerzity Komenského
všetko ako Nová bronzová medaila Univerzity Komenského, jedine povrchová úprava:
patinované striebro
signovanie: chýba (autor je W. Schiffer)
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Zlatá medaila Univerzity Komenského
všetko ako Strieborná medaila Univerzity Komenského jedine povrchová úprava: lesklé
zlátenie

„Nová“ zlatá medaila Univerzity Komenského
všetko ako Nová bronzová medaila Univerzity Komenského, jedine povrchová úprava:
leštené zlato
signovanie: chýba (autor je W. Schiffer)

Veľká strieborná medaila Univerzity Komenského
všetko ako Strieborná medaila Univerzity Komenského
priemer: 70 mm
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Veľká zlatá medaila Univerzity Komenského
všetko ako Strieborná medaila Univerzity Komenského jedine povrchová úprava: leštené
zlato
priemer: 70 mm

Pamätná medaila Univerzity Komenského
averz: reliéf priečelia historickej budovy Univerzity na Šafárikovom námestí + medailón
hlavy
Komenského,
kruhopis
po
obvode
UNIVERSITAS
COMENIANA
BRATISLAVENSIS CONDITA MCMXIX
reverz: silueta Bratislavy v spodnej polovici, hlavica žezla rektora UK so štátnym znakom a s
kruhopisom SIMPLEX RATIO VERITATIS v hornej polovici
materiál: patinovaná meď, patinované striebro
priemer: 70 mm
signovanie: Mincovňa Kremnica a I. OSTROVSKÝ na reverze
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Pamätná medaila k 95. výročiu založenia UK 2014
averz: Portrét J. A. Komenského z pravej strany podľa medaily O. Španiela z r. 1924.
Kruhopis v latinčine: UNIVERSITAS COMENIANA BRATISLAVENSIS MCMXIX (Univerzita
Komenského v Bratislave - 1919).
reverz: Reliéf priečelia historickej budovy Univerzity Komenského. Kruhopis: 95. VÝROČIE
ZALOŽENIA UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE *. Exergue (text na hrane
medaily): latinský nápis: SIMPLEX RATIO VERITATIS 1919 – 2014 (Jednoduchá je cesta
pravdy 1919 - 2014).
Rozmery: priemer 60 mm
Materiál: postriebrený tombak

Pamätná plaketa J. A. Komenského
averz: reliéf hlavy Komenského s nápisom J. A. KOMENSKÝ
reverz: hladký
povrchová úprava: patinovaný tombak
priemer: 79 mm
signovanie: S. BIROŠ na lícnej strane
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