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Úvodné ustanovenie 
 
   V súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „univerzita“) a v 
zmysle Štipendijného poriadku univerzity vydávam toto opatrenie o udeľovaní akademickej 
pochvaly a ceny rektora študentom a absolventom univerzity. 
 
 

Čl. 1 
Akademická pochvala rektora za osobitne príkladné plnenie študijných povinností 

 
   Rektor môže udeliť akademickú pochvalu za osobitne príkladné plnenie študijných 
povinností študentom a absolventom univerzity, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky 
alebo vynikajúce výsledky v odbornej vedeckej činnosti alebo výskumnej činnosti. 
 
 

Čl. 2 
Akademická pochvala rektora udeľovaná absolventovi 

 
   (1) Akademickú pochvalu rektora za príkladné plnenie študijných povinností možno udeliť 
ako prejav osobitného uznania absolventovi univerzity, ktorý dosiahol za celé vysokoškolské 
štúdium vrátane štátnej skúšky prospech  v ý b o r n e  (A) na prvý termín. 

 

   (2) Návrh na udelenie akademickej pochvaly predkladajú rektorovi dekani fakúlt, ak ide o 
absolventa študijného programu uskutočňovaného na fakulte, a to v dvoch exemplároch 
v termíne do piatich dní od vykonania poslednej štátnej skúšky. Vzor návrhu obsahuje Príloha 
č. 1 tohoto opatrenia. 

 

   (3) Akademická pochvala sa odovzdáva absolventovi pri slávnostnej promócii. 
 

   (4) Udelenie akademickej  pochvaly  sa  osvedčuje  diplomom,  ktorý  podpisuje  rektor. 
S udelením akademickej pochvaly môže byť spojené priznanie jednorazového štipendia v 
zmysle vnútorného predpisu univerzity1). 
  

 
Čl. 3 

Akademická pochvala rektora udeľovaná študentovi 
 

   (1) Akademickú pochvalu rektora za príkladné plnenie študijných povinností možno udeliť 
ako prejav osobitného uznania študentovi univerzity, ktorý najmä: 
a) je autorom alebo spoluautorom práce, ktorá predstavuje výnimočný prínos v oblasti vedy, 

výskumu alebo umenia,  
b) aktívne sa podieľal na práci v oblasti metodiky výučby v učiteľských smeroch štúdia a 

v tejto oblasti dosiahol výnimočné výsledky, 
c) prostredníctvom  výnimočného  športového  výkonu  dosiahol  popredné  umiestnenie 

v celoštátnych alebo medzinárodných športových podujatiach (súťažiach, mítingoch, 
olympiádach a pod.). 

 

   (2) Návrh  na  udelenie  akademickej  pochvaly,  ktorý  obsahuje  konkrétne  zhodnotenie 
výsledkov študenta podľa predchádzajúceho odseku, predkladajú rektorovi dekani fakúlt, ak 
ide o študijný program uskutočňovaný na fakulte, minimálne pätnásť dní pred stanoveným 

                                                 
1) Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave. 



  

dátumom jej udelenia. Rektor môže udeliť túto pochvalu aj z vlastnej iniciatívy. Vzor návrhu 
obsahuje Príloha č. 2 tohoto opatrenia. 

 

   (3) Akademickú  pochvalu  podľa  ods. 1  udeľuje  rektor  každoročne  najmä pri príležitosti 
Medzinárodného dňa študentstva (17. november).  

 

   (4) Udelenie akademickej  pochvaly  sa  osvedčuje  diplomom,  ktorý  podpisuje  rektor. 
S udelením akademickej pochvaly môže byť spojené priznanie jednorazového štipendia. 

 
 

Čl. 4 
Akademická pochvala rektora za príkladný občiansky postoj 

 
   (1) Rektor  môže  udeliť  akademickú  pochvalu  za  príkladný  občiansky  postoj študentom 
univerzity, ktorí svojím prejavom, činom alebo iným spôsobom preukázali vysoký stupeň 
morálky a občianskeho uvedomenia a prispeli tak k šíreniu dobrého mena univerzity. 

 

   (2) Návrh na udelenie akademickej pochvaly podľa čl. 4, s konkrétnym opisom príkladného 
občianskeho postoja študenta, predkladajú rektorovi dekani fakúlt do 30 dní od skutočnosti 
alebo udalosti, ktorá je dôvodom na udelenie pochvaly. Rektor  môže udeliť túto pochvalu aj 
z vlastnej iniciatívy. Vzor návrhu obsahuje Príloha č. 3 tohoto opatrenia. 

 

   (3) Akademická pochvala podľa čl. 4 sa osvedčuje formou diplomu, ktorý podpisuje rektor. 
S udelením akademickej pochvaly môže byť spojené priznanie jednorazového štipendia. 

 
 

Čl. 5 
Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu 

 
   (1) Rektor  môže  udeliť  cenu  rektora  za  diplomovú  prácu  výnimočnej  kvality  tomu 
absolventovi univerzity, ktorého diplomová práca bola komisiou pre štátne skúšky v danom 
študijnom odbore/programe vysoko ohodnotená najmä z týchto hľadísk: 
a) originálny prístup k spracovaniu témy, 
b) prínos a možnosti praktického využitia získaných výsledkov, resp. poznatkov, 
c) výnimočný prínos v oblasti vedy, výskumu a umenia. 
Spolu s priznaním ceny rektora absolventovi univerzity môže rektor udeliť ocenenie aj 
vedúcemu diplomovej práce, pod vedením ktorého práca vznikla. 

 

   (2) Návrh  na  udelenie  ceny  rektora  predkladajú  rektorovi  dekani fakúlt,  ak  ide  o prácu 
v študijnom programe uskutočňovanom na fakulte, a to v dvoch exemplároch po vykonaní 
štátnej skúšky autora práce, najneskôr však 2 týždne pred dňom konania promócie. Rektor 
môže udeliť cenu rektora aj z vlastného podnetu. Vzor návrhu obsahuje Príloha č. 4 tohoto 
opatrenia. 

 

   (3) Z predložených návrhov rektor vyberie práce na priznanie ceny rektora s prihliadnutím 
na počet akreditovaných študijných odborov/programov na fakulte, ako aj na počet jej 
absolventov. 

 

   (4) Udelenie ceny rektora sa osvedčuje diplomom, ktorý podpisuje rektor. S udelením ceny 
rektora môže byť spojené aj priznanie jednorazového štipendia. Ocenenie pre vedúceho 
diplomovej práce pozostáva z listu rektora, ku ktorému môže byť pripojená aj finančná 
odmena. 
 

   (5) Cena rektora sa odovzdáva autorovi ocenenej práce na slávnostnej promócii. 
 



  

Čl. 6 
Akademická pochvala dekana a cena dekana 

 
   (1) Dekani fakúlt univerzity môžu udeliť  študentom za príkladné plnenie študijných alebo 
občianskych povinností a za absolvovanie štúdia s vyznamenaním akademickú pochvalu 
dekana. 
 

   (2) Dekani  fakúlt  univerzity  môžu  udeliť  študentom za vynikajúcu diplomovú prácu cenu 
dekana. 
 

   (3) Akademickú  pochvalu  dekana  a  cenu  dekana  je  možné  udeliť  počas  slávnostnej 
promócie absolventov.   
 

   (4) Iné ceny a pochvaly študentom alebo absolventom sa udeľujú pri vhodnej príležitosti, 
nie však počas akademických obradov.  

 
 

Čl. 7 
Organizačné zabezpečenie udeľovania pochvál 

 
   (1) Návrhy akademických pochvál a ceny rektora, týkajúce sa študentov resp. absolventov, 
ktorí neštudovali študijný program uskutočňovaný na fakulte, predkladajú rektorovi vedúci 
resp. riaditelia tých súčastí univerzity, na ktorých sa príslušný študijný program uskutočňuje.  

 

   (2) Organizačné  a administratívne  práce  spojené  s  udeľovaním  akademických  pochvál 
rektora a ceny rektora zabezpečuje Pedagogické oddelenie Rektorátu univerzity, ktoré vedie 
aj evidenciu o udelených pochvalách. Výšku jednorazových štipendií a ocenenie určuje rektor 
UK. Práce súvisiace s udelením pochvaly zabezpečuje Pedagogické oddelenie Rektorátu 
univerzity v spolupráci s fakultami takto: 
a) Študijné oddelenie fakulty zabezpečuje vypracovanie návrhov dekana na udelenie pochvál 

a ceny rektora a ich predloženie Pedagogickému oddeleniu Rektorátu univerzity v termíne 
určenom týmto opatrením. Študijné oddelenie fakulty zabezpečuje tiež účasť odmenených 
na slávnostnom prijatí u rektora a založenie odpisu schváleného návrhu do osobného spisu 
študenta.  

b) Pedagogické oddelenie Rektorátu univerzity kontroluje predkladané návrhy fakúlt a súčastí 
a predkladá ich rektorovi, vyhotovuje návrhy pochvál a ceny rektora udelených rektorom z 
vlastného podnetu alebo udelených študentom resp. absolventom, ktorí neštudovali 
študijný program uskutočňovaný na fakulte, vedie evidenciu udelených pochvál a cien, 
predkladá zoznamy ocenených študentov, resp. absolventov Ekonomicko-finančnému 
oddeleniu Rektorátu univerzity, organizačne zabezpečuje slávnostné odovzdávanie 
diplomov. 

c) Ekonomicko-finančné  oddelenie  Rektorátu  univerzity  vystaví  príkaz  na  úhradu 
jednorazového štipendia pre jednotlivých študentov, resp. absolventov podľa predložených 
zoznamov a odmeny pre vedúcich ocenených diplomových prác.  

 

   (3) Výška jednorazových štipendií a ocenení sa upravuje každoročne. Ak sa neupraví, platia 
nasledovné sumy: 
a) Akademická pochvala udeľovaná absolventovi:               10.000,- Sk 
b) Akademická pochvala udeľovaná študentovi:          5.000,- Sk 
c) Akademická pochvala za príkladný občiansky postoj:      5.000,- Sk 
d) Cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu  
     – absolvent:                                                                          5.000,- Sk 
     – ocenenie vedúcemu diplomovej práce:                                       3.000,- Sk. 



  

 
Čl. 8 

Účinnosť 
 

(1) Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2002.  
 

   (2) Prijatím tohto opatrenia strácajú platnosť Smernica rektora UK č. 4/2001 o udeľovaní 
Ceny rektora UK za vynikajúcu diplomovú prácu a Smernica rektora UK č. 6/1997 
o udeľovaní akademickej pochvaly rektora UK študentom a  absolventom Univerzity 
Komenského. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 21. 08. 2002                                         prof. Ing. Ferdinand Devínsky, DrSc. 
                                                                                                          rektor UK 
 
 
 
 
 
 
Prílohy: 4 



  

          Príloha č. 1 
 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 
FAKULTA............................. 

___________________________________________________________________________ 
Číslo:  
 
 

Návrh na udelenie akademickej pochvaly rektora  
za príkladné plnenie študijných povinností absolventovi univerzity 

 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Študijný odbor/program: 
Forma štúdia:  
 
Potvrdzujem, že menovaný(-á) dosiahol (-hla) počas vysokoškolského štúdia zo všetkých 
absolvovaných predmetov vrátane štátnej skúšky hodnotenie  v ý b o r n e (A) na prvý termín.  
 
Na základe dosiahnutých vynikajúcich študijných výsledkov mu (jej) navrhujem udeliť podľa 
čl. 2 Opatrenia rektora UK č. 4/2002 a v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského 
v Bratislave. 
 
 

a k a d e m i c k ú  p o c h v a l u  r e k t o r a  
 
 
V ................................dňa ....................... 
 
 
     ..........................................  
 podpis dekana a pečiatka  
___________________________________________________________________________ 
 
Rozhodnutie rektora: 
S c h v a ľ u j e m  –  n e s c h v a ľ u j e m  predložený návrh. 
 
 
V Bratislave dňa ........................................... 
 
 ...........................................  
 rektor univerzity 



  

          Príloha č. 2  
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA............................. 
___________________________________________________________________________ 
Číslo:  
 

Návrh na udelenie akademickej pochvaly rektora 
za príkladné plnenie študijných povinností študentovi univerzity 

 
1. Meno a priezvisko: 
2. Dátum a miesto narodenia: 
3. Študijný odbor/program :  
4. Ročník (semester): 
5. Oblasť,  za ktorú  sa  navrhuje  priznanie  akademickej  pochvaly  (zdôvodnenie rozpíšte v 

prílohe): 
 
A. Individuálna alebo tímová práca na riešiteľskej úlohe v študijnom odbore :  

a) publikačná činnosť  
b) názov úlohy 
c) prínos pre rozvoj študijného odboru/programu 

B. Autorstvo, resp. spoluautorstvo prác v oblasti vedy, výskumu, umenia: 
a) publikačná činnosť  
b) názov práce  
c) prínos pre rozvoj vedy, umenia  

C. Tvorivá činnosť v oblasti metodiky výučby v učiteľských študijných odboroch: 
a) publikačná činnosť  
b) názov práce  
c) prínos pre rozvoj metodík výučby  

D. Umiestnenie v  
národnej   celoštátnej   medzinárodnej 
súťaži   mítingu  olympiáde 
 
Akademickú pochvalu rektora univerzity navrhujem udeliť podľa čl. 3 Opatrenia rektora UK 
č. 4/2002 a v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
V Bratislave dňa .............................. 
 
 ......................................... 
 podpis dekana a pečiatka 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Rozhodnutie rektora: 
S c h v a ľ u j e m  –  n e s c h v a ľ u j e m  predložený návrh. 
 
V Bratislave dňa ...........................................  
 ............................................... 
                                                                                                          rektor univerzity  



  

          Príloha č. 3 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA............................. 
___________________________________________________________________________ 
Číslo:  
 
 
 

Návrh na udelenie akademickej pochvaly rektora 
za príkladný občiansky postoj 

 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Študijný odbor/program: 
Forma štúdia: 
Zdôvodnenie návrhu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akademickú pochvalu rektora univerzity navrhujem udeliť podľa čl. 4 Opatrenia rektora UK 
č. 4/2002 a v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave.  
 
 
 
V Bratislave dňa .............................. 
 .......................................... 
 podpis dekana a pečiatka 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Rozhodnutie rektora: 
S c h v a ľ u j e m  –  n e s c h v a ľ u j e m  predložený návrh. 
 
 
V Bratislave dňa ........................................... 
 ............................................... 
                                                                                                          rektor univerzity 
 



  

          Príloha č. 4 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA............................. 
___________________________________________________________________________ 
Číslo:  
 
 
 

Návrh na udelenie ceny rektora za vynikajúcu diplomovú prácu 
 
 

Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Študijný odbor/program: 
Názov diplomovej práce: 
 
 
Meno, priezvisko a tituly vedúceho diplomovej práce: 
 
 
Stručné zdôvodnenie návrhu: 
 
 
 
 
 
 
Cenu rektora univerzity za vynikajúcu diplomovú prácu navrhujem udeliť podľa čl. 5 
Opatrenia rektora UK č. 4/2002 a v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského v 
Bratislave.  
 
 
Prílohy: Kópie posudkov oponenta a vedúceho diplomovej práce 
   1 ks diplomovej práce k nahliadnutiu (vráti sa po hodnotení na fakultu) 
 
 
 
V Bratislave dňa .............................. 
 ......................................... 
 podpis dekana a pečiatka 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Rozhodnutie rektora: 
S c h v a ľ u j e m  –  n e s c h v a ľ u j e m  predložený návrh. 
 
 
V Bratislave dňa ........................................... 
 ............................................... 
                                                                                                         rektor univerzity 


