
 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTATÚT 

CENY REKTORA KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 

 

1. Cieľom Ceny rektora je oceniť tých vedecko-výskumných, administratívnych, odborných, 

pedagogických pracovníkov KU a ďalšie významné osobnosti Slovenskej republiky i cudzích štátnych 

príslušníkov, ktorí sa svojou prácou a činnosťou zaslúžili o pozdvihnutie, budovanie, zviditeľnenie a 

rozvoj KU doma alebo v zahraničí. 

 

2. Cena rektora sa udeľuje za: 

2.1 najlepšiu knižnú alebo časopiseckú publikáciu roka. V tejto kategórii sa cena rektora udeľuje s 

prihliadnutím k nasledujúcim kritériám: odborná a vedecká alebo umelecká úroveň publikácie, 

nakladateľstvo, v ktorom bola publikácia vydaná, jazyk vydania knihy alebo časopisu, ohlas na 

publikáciu u odbornej, vedeckej alebo umeleckej verejnosti doma a v zahraničí. 

2.2 mimoriadne výsledky vo výskumnej a vývojovej činnosti. V tejto kategórii sa cena rektora udeľuje 

s prihliadnutím k nasledujúcim kritériám: publikačná činnosť alebo verejne prezentované 

výstupy, dosiahnutie dôležitých výsledkov, objavov, patentov vo vede, výskume a vývojovej 

činnosti, ku ktorým sa viaže široký medzinárodný ohlas. 

2.3 prínos v oblasti kultúry a umenia. V tejto kategórii sa cena rektora udeľuje s prihliadnutím  

k nasledujúcim kritériám: prestížne umelecké aktivity a diela z oblasti hudby, literatúry 

a výtvarného umenia, vytvorenie a vybudovanie umeleckého smeru, školy. 

2.4 mimoriadne výsledky v pedagogickej činnosti a prínos v oblasti vzdelávania. V tejto kategórii sa 

cena rektora udeľuje s prihliadnutím k nasledujúcim kritériám: dĺžka a kvalita pedagogického 

pôsobenia, zásluhy o vybudovanie nového študijného odboru, katedry, fakulty a vychovanie novej 

generácie odborníkov vo vedecko-pedagogickej oblasti v ktorej kandidát pôsobí /pôsobil.  

2.5 budovanie a napomáhanie rozvoju KU. V tejto kategórii sa cena rektora udeľuje s prihliadnutím  

k nasledujúcim kritériám: dlhoročná pedagogická a vedecká činnosť na KU, podpora a angažovanosť 

pri budovaní KU, prispenie k vybudovaniu štruktúry a vhodných podmienok pre rast a rozvoj KU. 

 

3. Návrhy na udelenie tejto ceny v oblastiach 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 spolu s odôvodnením udelenia ceny 

predkladajú prorektori a dekani fakúlt do 15. februára kalendárneho roka podľa hore uvedených 

kritérií. Nominácie kandidátov spolu so zdôvodnením sa podávajú písomnou a elektronickou formou 

prorektorovi pre výskum a umenie. 

 

4. Návrhy pre udelenie tejto ceny v oblasti 2.5. môžu predložiť dekani fakúlt, kvestor a riaditelia súčastí 

KU do 15. februára kalendárneho roka. Nominácie kandidátov spolu so zdôvodnením sa podávajú 

písomnou a elektronickou formou prorektorovi pre výskum a umenie. 
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5. Cena rektora KU sa môže udeliť jednotlivcom, kolektívom alebo inštitúciám a tiež „In memoriam“. 

 

 

6. Predložené návrhy na udelenie ceny rektora KU posúdi komisia menovaná rektorom KU v zložení: 

prorektor pre výskum a umenie, ktorý je predsedom komisie, prorektor pre vzdelávanie  

a dekani fakúlt, kvestor. Rektor KU priznáva cenu na základe písomného stanoviska komisie, ktoré mu 

predkladá jej predseda. 

 

7. Cena rektora sa neudeľuje každoročne vo všetkých kategóriách, ale iba vtedy a len v tých oblastiach, 

v ktorých bola zaznamenaná výnimočnosť, jedinečnosť , originálnosť a kvalita. 

 

8. Cena rektora KU sa odovzdáva spravidla na slávnostnom zhromaždení akademickej obce KU na 

začiatku nového akademického roka alebo na inom slávnostnom zhromaždení  počas roka a pozostáva 

z: 

- medaily,  

- písomného dekrétu, 

- finančnej odmeny. 

 

9. Mená ocenených sú zverejnené na webovom sídle KU.  Kópie dekrétov vydaných laureátom sa 

archivujú na rektoráte KU  - oddelenie pre vedu, v súlade s Registratúrnym poriadkom KU. 

 

10. Ustanovenia tohto štatútu sa aplikujú prvýkrát pri udeľovaní výročnej ceny rektora KU za rok 2013.  

 

 

Uvedením tohto štatútu do platnosti sa ruší predchádzajúci Štatút výročnej ceny rektora KU za vedeckú 

a umeleckú činnosť zo dňa 8. marca 2010. 

 

   

 

 

                                                                                      
prof. Tadeusz Zasępa, PhD. 

 

 

 

Prílohy: 

 

Formulár na podávanie návrhov kandidátov na Cenu rektora KU 



FORMULÁR  

NA PODANIE NÁVRHU KANDIDÁTOV NA CENU REKTORA KU 

 

Navrhovateľ 
 
(meno, priezvisko, tituly, pracovisko) 

 

Navrhovaný kandidát na Cenu 
rektora KU 
 
(jednotlivec, kolektív, inštitúcia, In 
memoriam  - meno, priezvisko, tituly, 
pracovisko) 

 

Kategória v ktorej sa navrhuje 
ocenenie 
 
(2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.5) 

 

Zdôvodnenie podaného návrhu 
 
(podľa bodu 2. Štatútu výročnej Ceny 
rektora KU) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentácia o splnení kritérií 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum podania návrhu  

 

 

......................................................... 

podpis 


