
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S M E R N I C A  č. 184  

 

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA 
CENY REKTORA ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 ZA VYNIKAJÚCE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY A  
ZA NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ PRÁCU 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovateľ: oddelenie pre vzdelávanie 
 
 
 
 
 
 
 

Žilina, máj 2019 



Žilinská univerzita v Žiline (ďalej aj “UNIZA“) vydáva tieto 

 

 

Pravidlá udeľovania Ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline 

za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú 

prácu 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Táto smernica UNIZA „Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline  

za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu“ (ďalej len „smernica“) je 

vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom Žilinskej univerzity v Žiline, 

ktorá upravuje podrobnosti udeľovania: 

a) ceny  rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia a priznávania a 

poskytovania štipendia z vlastných zdrojov univerzity/fakúlt v zmysle čl. 5 Štipendijného 

poriadku UNIZA, 

b) ceny rektora za najlepšiu diplomovú prácu a priznávania a poskytovania štipendia  

z vlastných zdrojov univerzity v zmysle čl. 5 Štipendijného poriadku UNIZA. 
 

 

Článok 2 

Podmienky udelenia Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky 

 

1. Rektor UNIZA udeľuje cenu rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia 

absolventovi bakalárskeho študijného  programu v prípade, ak absolvent: 

a) dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium od 1,00 do 1,15 vrátane, 

b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako C,  

c) vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A – výborne. 

Všetky podmienky uvedené v písmene a) až c) tohto bodu musia byť splnené súčasne. 

 
2. Rektor UNIZA udeľuje cenu rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia 

absolventovi inžinierskeho alebo magisterského študijného programu v prípade, ak 

absolvent: 

a) dosiahol vážený študijný priemer za celé štúdium od 1,00 do 1,15 vrátane, 

b) počas celého štúdia nebol hodnotený horším klasifikačným stupňom ako B, 

c) vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou A - výborne. 

Všetky podmienky uvedené v písmene a) až c) tohto bodu musia byť splnené súčasne. 

 
3. Rektor UNIZA udeľuje cenu rektora za vynikajúce študijné výsledky počas celého štúdia 

absolventovi doktorandského študijného programu v prípade, ak ako študent podal 

písomnú žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce počas trvania štandardnej dĺžky 

štúdia a súčasne dosiahol počas svojho štúdia nasledovné výsledky: 

a) jednu publikáciu kategórie A, ktorá je publikovaná v niektorom časopise, ktorý je 

uvedený v Journal Citation Report na Web of Science a ktorý je aspoň v kvartile Q3. 

Táto publikácie je buď uverejnená, prípadne aspoň akceptovaná (prijatá  

na publikovanie) alebo jedno umelecké dielo 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 vednom odbore, 

b) päť publikácií, prípadne päť umeleckých diel alebo umeleckých výkonov aspoň 

kategórie B (podľa kritérií akreditácie VVUČ) v príslušnom vednom odbore, 

c) tri prednášky na medzinárodných zahraničných konferenciách prezentovaných osobne 

vo svetovom jazyku. 

 

Súčasne musia byť splnené všetky tri podmienky uvedené v písmene a), b) a c). 

 

4. Údaje o splnení jednotlivých podmienok ustanovených v odseku 3 tohto článku sa 

uvádzajú v podklade pre udelenie Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky, ktorého 

vzor tvorí prílohu tejto smernice (Príloha č. 1). 

 

 

Článok 3 

Náležitosti Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky 

 

1. Absolvent, ktorému rektor udelil Cenu rektora za vynikajúce študijné výsledky v zmysle 

čl. 2 tejto smernice je ocenený: 

a) diplomom,  

b) jednorazovým mimoriadnym štipendiom v súlade s čl. 5 Štipendijného poriadku UNIZA  

vo výške: 

 250 € absolventovi bakalárskeho štúdia 

 350 € absolventovi inžinierskeho/magisterského štúdia 

 450 € absolventovi doktorandského štúdia. 

 
2. Diplom podľa odseku 1 písm. a) tohto článku obsahuje nasledovné údaje:  

a) meno, priezvisko a tituly absolventa, 

b) text: „...za vynikajúce výsledky v štúdiu počas celého štúdia (bakalárskeho, 

inžinierskeho, magisterského, doktorandského)  študijného programu“, 

c) dátum a miesto schválenia návrhu na udelenie Ceny rektora za vynikajúce študijné 

výsledky rektorom, 

d) podpis rektora. 

 

3. Výška štipendia podľa odseku 1 písm. b) tohto článku je diferencovaná podľa stupňa 

absolvovaného vysokoškolského štúdia. 
 

 

Článok 4 

Postup pri udeľovaní Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky 

 

 

1. Písomný návrh na udelenie Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky v danom 

akademickom roku predkladá rektorovi dekan fakulty alebo riaditeľ inej súčasti UNIZA 

uskutočňujúci príslušný študijný program. 

 
2. Návrh na udelenie ceny rektora podľa odseku 1 tohto článku sa predkladá 

prostredníctvom oddelenia pre vzdelávanie rektorátu UNIZA neodkladne po splnení 

poslednej z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia daného študijného 

programu.  



K návrhu na udelenie ceny rektora absolventovi doktorandského študijného programu 

sa prikladá tiež podklad podľa čl. 2 odsek 4 tejto smernice. Vzor podkladu tvorí prílohu 

tejto smernice. 

 
3. Oddelenie pre  vzdelávanie  rektorátu  UNIZA po  rozhodnutí  rektora o udelení ceny 

rektora za vynikajúce študijné výsledky: 

a) zabezpečí prípravu diplomov oceneným absolventom v zmysle čl. 3 odsek 1 písm. a)  

a odsek 2 tejto smernice, 

b) vykoná administratívne úkony spojené s priznaním a poskytnutím štipendií z rozpočtu 

jednotlivých fakúlt alebo iných súčastí uskutočňujúcich príslušný študijný program 

oceneným absolventom v zmysle čl. 3 odsek 1 písm. b) tejto smernice, 

c) vedie evidenciu a ukladá dokumentáciu týkajúcu sa udelených cien rektora (vrátane 

rozhodnutí rektora o udelení ceny rektora), 

d) študijnému oddeleniu príslušnej súčasti UNIZA zasiela fotokópiu rozhodnutia rektora  

o udelení Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky. 

 

4. Študijné oddelenie príslušnej súčasti UNIZA zakladá fotokópiu rozhodnutia o udelení Ceny 

rektora za vynikajúce študijné výsledky do osobného spisu študenta. 

 

 

Článok 5 

Odovzdanie Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky 
 

1. Oznámenie o udelení Ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky a odovzdanie ceny sa 

uskutočňuje na slávnostnom akademickom obrade – promóciách, na ktorých si ocenení 

absolventi bakalárskych, inžinierskych, magisterských alebo doktorandských študijných 

programov prevezmú diplom podľa čl. 3 odsek 1 písm. a) tejto smernice spolu s ďalšími 

dokladmi o absolvovaní štúdia. 

 

 
Článok 6 

Cena rektora za najlepšiu diplomovú prácu 

 

1. Rektor UNIZA udeľuje absolventom inžinierskych alebo magisterských študijných programov 

na návrh príslušnej fakulty Cenu rektora za najlepšiu diplomovú prácu. 

 

2. Najlepšia diplomová práca za každú fakultu je ocenená: 

a) diplomom,  

b) jednorazovým mimoriadnym štipendiom v súlade s čl. 5 Štipendijného poriadku UNIZA 

vo výške 500 € z účelovo vyčlenených prostriedkov v rozpočte univerzity. 

 

3. Dekan fakulty na základe návrhov vyberie pre ocenenie rektorom jednu diplomovú prácu  

za fakultu. Písomný návrh na ocenenie diplomovej práce v danom akademickom roku 

predkladá dekan fakulty alebo riaditeľ súčasti univerzity, ktorá študijný program uskutočňuje, 

rektorovi cestou oddelenia pre vzdelávanie. 

 

4. Oddelenie pre vzdelávanie po rozhodnutí rektora o udelení Ceny rektora za najlepšie 

diplomové práce vykoná úkony: 

a) zabezpečí prípravu diplomov oceneným absolventom v zmysle čl. 6 odsek 2 písm. a)  

smernice, 



b) vykoná administratívne úkony spojené s priznaním a poskytnutím štipendií z účelovo 

vyčlenených prostriedkov v rozpočte univerzity oceneným absolventom v zmysle čl. 6 

odsek 2 písm. b) tejto smernice, 

c) vedie evidenciu a ukladá dokumentáciu týkajúcu sa udelených cien rektora za  najlepšie 

diplomové práce (vrátane rozhodnutí rektora o udelení ocenenia), 

d) študijnému  oddeleniu  príslušnej  súčasti UNIZA  zasiela fotokópiu  rozhodnutia  rektora  

o udelení ceny rektora za najlepšie diplomové práce. 

 

5. Diplom podľa odseku 2 písm. a) článku 6 obsahuje nasledovné údaje:  

a) meno, priezvisko a tituly absolventa, 

b) text: „...za  najlepšiu diplomovú prácu na fakulte/ústave...“, 

c) dátum a miesto schválenia návrhu na udelenie Ceny rektora za najlepšiu diplomovú prácu 

rektorom, 

d) podpis rektora. 

 

6. Odporúčania pre výber diplomovej práce na ocenenie Cenou rektora za najlepšiu diplomovú 

prácu: 

 kvalitné a metodologicky správne spracovanie práce,  

 významný prínos pre rozvoj odboru, 

 prínos pre prax, využiteľnosť v praxi, ekonomický prínos alebo spoločenský prínos, 

 originalita, aktuálnosť a inovatívnosť témy, 

 práca obsahuje spoločensky zodpovedné riešenia, riešenia podporujúce udržateľnosť 

zdrojov, riešenia rešpektujúce ochranu prírody a človeka,  

 kvalita prezentácie pri obhajobe,  

 nadštandardné hodnotenie oponentom, príp. skúšobnou komisiou. 

 

7. Oznámenie o udelení Ceny rektora za najlepšiu diplomovú prácu a odovzdanie ceny sa 

uskutočňuje na slávnostnom akademickom obrade – promóciách, na ktorých si ocenení 

absolventi inžinierskych/magisterských študijných programov prevezmú diplom podľa čl. 6 

odsek 2 písm. a) tejto smernice spolu s ďalšími dokladmi o absolvovaní štúdia. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

2. Akékoľvek  zmeny  a doplnenia  tejto  smernice  sú  možné  len  na  základe číslovaných 

a rektorom podpísaných dodatkov k smernici. 

 

3. Touto smernicou sa ruší Smernica č. 134 Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej 

univerzity v Žiline zo dňa 2.11.2015. 

 

4. Súčasťou smernice je jej príloha č. 1: 

 Príloha č. 1:  Podklad pre udelenie ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky  
                     absolventovi doktorandského štúdia 

 

 

V Žiline 27. 05. 2019 

 prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 

  rektor



Príloha č. 1 k Smernici č. 184  

 

  Vzor 

Podklad pre udelenie ceny rektora za vynikajúce študijné výsledky absolventovi 
doktorandského štúdia 

 
 
 
 
Plnenie jednotlivých podmienok ustanovených v čl. 2 odsek 3 pre udelenie Ceny rektora 
UNIZA absolventovi doktorandského študijného programu: 
Meno doktoranda: ......................................................................................... 

 
a/ jedna publikácia kategórie A, ktorá je uverejnená, prípadne aspoň akceptovaná alebo jedno 
umelecké dielo 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 vednom odbore: 

 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok vydania: ......................................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis): ...............................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: ..........................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN: ......................................................................................  

 
b/ päť publikácii, prípadne päť umeleckých diel alebo umeleckých výkonov aspoň kategórie 
B (podľa kritérií akreditácie VVUČ) v príslušnom vednom odbore: 

 
 

1) 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok vydania: ......................................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis): ...............................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: ..........................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  

 
2) 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok vydania: ......................................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis): ...............................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: ..........................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  

 
3) 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok vydania: ......................................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis): ...............................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: ..........................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  



4) 
Autor (spoluautori): ............................................................................  
Rok vydania:......................................................................................  
Názov:  ...........................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis): ...............................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: .........................................................  
Rozsah strán .....................................................................................  
ISBN, ISSN: ...........................................................................................  

 
5) 
Autor (spoluautori): ............................................................................  
Rok vydania:......................................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopis: ................................  
Miesto vydania/Vydavateľstvo: ..........................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN: ......................................................................................  

 
c/ tri prednášky na medzinárodných zahraničných konferenciách prezentovaných osobne  
vo svetovom jazyku: 

 
1) 
Autor (spoluautori):: ...........................................................................  
Rok prezentácie: ...............................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov konferencie: ................................................................................  
Miesto konania: .................................................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  
Kópia správy zo služobnej cesty 

 
2) 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok prezentácie: ...............................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov konferencie: ................................................................................  
Miesto konania: .................................................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  
Kópia správy zo služobnej cesty 

 
3) 
Autor (spoluautori): ................................................................................  
Rok prezentácie: ...............................................................................  
Názov: ...............................................................................................  
Názov konferencie: ................................................................................  
Miesto konania: .................................................................................  
Rozsah strán: ....................................................................................  
ISBN, ISSN:.......................................................................................  
Kópia správy zo služobnej cesty 

Podklady za fakultu spracoval: 

 


