
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA 

CENY DEKANKY FAKULTY HUMANITNÝCH VIED 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 ZA VYNIKAJÚCE ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY A  

ZA NAJLEPŠIU BAKALÁRSKU A DIPLOMOVÚ PRÁCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovateľ: Študijné oddelenie FHV UNIZA 
 

 
 

 

 
 

VP/113/2020 

Žilina, 2020 



  
 

 

Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej aj “FHV UNIZA“) vydáva tieto 

 

Pravidlá udeľovania Ceny dekanky  

Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline  

za vynikajúce študijné výsledky  

a za najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Tieto pravidlá FHV UNIZA „Pravidlá udeľovania ceny dekanky Fakulty humanitných vied 

Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu bakalársku a 

diplomovú prácu“ (ďalej len „pravidlá“) sú interným dokumentom FHV UNIZA vydaným 

dekankou, ktorý upravuje podrobnosti udeľovania: 

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

poskytovania štipendia z vlastných zdrojov fakulty, 

b) ceny dekanky za najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu a priznávania a poskytovania 

štipendia z vlastných zdrojov fakulty. 

 

 

Článok 2 

Podmienky udelenia Ceny dekanky  

za vynikajúce študijné výsledky 

 

1. Dekanka FHV UNIZA udeľuje cenu dekanky 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. Dekanka FHV UNIZA udeľuje cenu dekanky za vynikajúce študijné výsledky počas celého 

štúdia absolventovi 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. Dekanka FHV UNIZA udeľuje cenu dekanky 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. Táto publikácia je buď 

uverejnená, prípadne aspoň akceptovaná (prijatá na publikovanie) v príslušnom vednom 

odbore, 

b) päť publikácií, aspoň kategórie B v príslušnom vednom odbore, 

c) tri prednášky na medzinárodných zahraničných konferenciách prezentovaných osobne vo 

svetovom jazyku. 

Súčasne musia byť splnené podmienky uvedené v písmene a) a b) alebo a) a c). 

 

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

v podklade pre udelenie Ceny dekanky za vynikajúce študijné výsledky- 

 

 

Článok 3 

Náležitosti Ceny dekanky za vynikajúce študijné výsledky 

 

1. Absolvent, ktorému dekanka FHV UNIZA udelila Cenu dekanky za vynikajúce študijné 

výsledky v zmysle čl. 2 tejto smernice je ocenený: 

a) diplomom,  

b) jednorazovým mimoriadnym štipendiom vo výške: 

 200 € absolventovi bakalárskeho štúdia, 

 250 € absolventovi inžinierskeho/magisterského štúdia, 

 300 € 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, magisterského, 

doktorandského)  študijného programu...“, 

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



  
 

 

výsledky dekankou, 

d) podpis dekanky. 

 

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

absolvovaného vysokoškolského štúdia. 

 

 

Článok 4 

Postup pri udeľovaní Ceny dekanky za vynikajúce študijné výsledky 

 

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

akademickom roku predkladá dekanke prodekanka pre vzdelávanie a marketing. 

 

2. Pri rovnosti študijných výsledkov sa zohľadnia ďalšie skutočnosti, napr. odborné aktivity počas 

štúdia, téma a úroveň spracovania záverečnej práce, absolvovanie študijného pobytu alebo 

stáže v zahraničí a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa.  

 

3. Návrh na udelenie ceny dekanky podľa odseku 1 tohto článku sa predkladá prostredníctvom 

Študijného oddelenia FHV UNIZA po splnení poslednej z podmienok predpísaných na riadne 

skončenie štúdia daného študijného programu.  

 

4. Študijné oddelenie FHV UNIZA po  rozhodnutí  dekanky o udelení ceny dekanky za vynikajúce 

študijné výsledky: 

a) zabezpečí prípravu diplomov oceneným absolventom, 

b) vykoná administratívne úkony spojené s priznaním a poskytnutím štipendií, 

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

rozhodnutí dekanky o udelení ceny dekanky), 

 

5. Študijné oddelenie FHV UNIZA zakladá fotokópiu rozhodnutia o udelení Ceny dekanky za 

vynikajúce študijné výsledky do osobného spisu študenta. 

 

 

Článok 5 

Odovzdanie Ceny dekanky za vynikajúce študijné výsledky 

 

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

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

ocenení absolventi bakalárskych, 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 dekanky za najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu 

 

1.  Dekanka FHV UNIZA udeľuje absolventom bakalárskych alebo magisterských študijných 

programov na návrh príslušnej katedry Cenu dekanky za najlepšiu bakalársku a Cenu dekanky 

za najlepšiu diplomovú prácu. 

 

2. Najlepšia bakalárska práca za FHV UNIZA je ocenená: 

a) diplomom, 

b) jednorazovým mimoriadnym štipendiom vo výške 200 € 

 

3. Najlepšia diplomová práca za FHV UNIZA je ocenená: 

a) diplomom,  

b) jednorazovým mimoriadnym štipendiom vo výške 250 €  

 

4. Dekanka fakulty na základe návrhov vyberie pre ocenenie dekankou jednu bakalársku prácu a 

jednu diplomovú prácu za fakultu. Písomný návrh na ocenenie bakalárskej a diplomovej práce 

v danom akademickom roku predkladajú vedúci katedier dekanke prostredníctvom Študijného 

oddelenia. 

 

5. Študijné oddelenie po rozhodnutí dekanky o udelení Ceny dekanky za najlepšiu bakalársku a 

diplomovú prácu vykoná úkony: 

a) zabezpečí prípravu diplomov oceneným absolventom, 

b) vykoná administratívne úkony spojené s priznaním a poskytnutím štipendií, 

c) vedie evidenciu a ukladá dokumentáciu týkajúcu sa udelených cien dekanky za  najlepšiu 

bakalársku a diplomovú prácu (vrátane rozhodnutí dekanky o udelení ocenenia), 

 

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

a) meno, priezvisko a tituly absolventa, 

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

c) dátum a miesto schválenia návrhu na udelenie Ceny dekanky za najlepšiu bakalársku a 

diplomovú prácu dekankou, 

d) podpis dekanky. 

 

7. Odporúčania pre výber bakalárskej alebo diplomovej práce na ocenenie Cenou dekanky za 

najlepšiu bakalársku alebo 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,  

 kvalita prezentácie pri obhajobe,  

 nadštandardné hodnotenie oponentom, príp. skúšobnou komisiou. 

 

8. Oznámenie o udelení Ceny dekanky za najlepšiu bakalársku alebo diplomovú prácu a 

odovzdanie ceny sa uskutočňuje spravidla na slávnostnom akademickom obrade – 

promóciách, na ktorých si ocenení absolventi bakalárskych/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. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom podpisu dekanky a účinnosť dňom zverejnenia. 

 

2. Akékoľvek  zmeny  a doplnenia  týchto pravidiel  sú  možné  len  na  základe číslovaných a 

dekankou podpísaných dodatkov k pravidlám. 

 

 

V Žiline 28. 08. 2020 PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

  dekanka 


