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Ocenenia

Smernica dekana MTF STU č. 1/2009
OCENENIA
Čl. I
Preambula
Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave ako jej štatutárny zástupca
udeľuje ocenenia zamestnancom a študentom MTF STU, inštitúciám a osobnostiam verejného,
vedeckého a spoločenského života za úspechy dosiahnuté v pedagogickej a vedeckovýskumnej práci
pre fakultu, za mimoriadne zásluhy o rozvoj fakulty a propagáciu jej dobrého mena.

Čl. II
Navrhovatelia ocenení
Návrhy na ocenenia vymenované v čl. IV navrhujú samosprávne orgány MTF STU (dekan
fakulty, akademický senát fakulty, vedecká rada fakulty). Zamestnankyne/zamestnanci podávajú
návrhy na ocenenia prostredníctvom vedúcich zamestnancov fakulty v zmysle zákona 131/2002 Z. z.
a študentky/študenti fakulty prostredníctvom svojich študentských organizácií.
Všetky návrhy sa predkladajú dekanovi fakulty.

Čl. III
Schvaľovanie ocenení
Návrhy na ocenenia schvaľuje dekan fakulty po prerokovaní vo Vedení MTF STU.

Čl. IV
Druhy ocenení
1)

Jednotlivcom, inštitúciám a organizáciám (fyzickým a právnickým osobám)
• „Medaila Materiálovotechnologickej fakulty STU“,
ako najvyššiu poctu a ocenenie dlhodobých mimoriadnych úspechov v pedagogickej
práci, zásluh o rozvoj vedy a vzdelania, zásluh o šírenie dobrého mena fakulty doma
a
v zahraničí a všestrannú podporu jej činnosti. S medailou súčasne odovzdáva diplom,
v ktorom sa uvedie meno oceneného, stručný dôvod udelenia, dátum udelenia a poradové
číslo medaily. Odovzdáva ju dekan alebo ním poverený člen vedenia MTF STU.
• „Pamätný list dekana MTF STU“,
ako poctu a ocenenie úspechov v pedagogickej praxi, zásluh o rozvoj vedy a vzdelania,
zásluh o dobré meno fakulty a podporu jej činnosti. V pamätnom liste sa uvedie meno
oceneného, stručný dôvod udelenia, dátum udelenia a podpis dekana fakulty. Odovzdáva
ho dekan fakulty alebo ním poverený člen vedenia MTF STU.
• „Ďakovný list dekana MTF STU“,
ako vyjadrenie vďaky za konkrétnu aktivitu v prospech rozvoja a propagácie fakulty.
Odovzdáva ho dekan fakulty alebo ním poverený člen vedenia MTF STU.
• „Čestné členstvo vo Vedeckej rade MTF STU“,
ako vyjadrenie spolupatričnosti a identifikácie sa s fakultou v oblasti vedy, techniky, jej
rozvoja a šírenia jej dobrého mena doma a v zahraničí. Čestný člen Vedeckej rady MTF
STU nie je členom vedeckej rady fakulty v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. § 29, ale má
právo sa zúčastňovať zasadnutí Vedeckej rady MTF STU bez práva hlasovania, má
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prístup ku všetkým podkladom prerokúvaným vo Vedeckej rade a má právo vyjadrovať sa
ústne i písomne k jednotlivým bodom jej programu. O čestnom členstve vo Vedeckej
rade MTF STU sa odovzdáva dekrét, v ktorom sa uvedie meno oceneného, dátum udelenia
a trvanie čestného členstva. Odovzdáva ho dekan alebo ním poverený člen vedenia MTF
STU.

2)

Študentom a absolventom fakulty
• „Cena dekana MTF STU“,
ako ocenenie za celkové dosiahnuté študijné výsledky dosahované počas štúdia na
bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia.
• „Pochvalné uznanie dekana MTF STU“
za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu na príslušnom stupni štúdia.
Bližšie podmienky udeľovania Ceny dekana a Pochvalného uznania dekana určuje interný
predpis o kritériách priznávania motivačného štipendia študentom MTF STU.

Čl. V
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Touto smernicou sa ruší predpis „Rozhodnutie dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU
o zriadení ocenení fakulty“ zo dňa 10. 5. 2005.
2. Evidencia ocenení podľa Čl. IV sa vedie a vizuálny štýl sa spravuje na Odbore akademických
činností MTF STU.
3. Táto smernica nadobúda účinnosť 10.03.2009.

V Trnave dňa 10. 03. 2009

prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík v.r.
dekan fakulty
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