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ŠTATÚT 
Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu 

 
 

Úvodné ustanovenie 
 
V súlade s Dlhodobým zámerom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len 
„UPJŠ v Košiciach“)  a v nadväznosti na ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o 
vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

v y d á v a m 
 

Štatút Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos 
učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti 
vedy a výskumu (ďalej len „Cena rektora“) s cieľom udržania a zvýšenia kvality vedeckého 
výskumu a samostatnej tvorivej činnosti učiteľov a vedeckých pracovníkov UPJŠ 
v Košiciach. 
 
 

Článok 1 
Cena rektora  

 
1. Cena rektora sa udeľuje každoročne vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom 

(ďalej len „zamestnanci“) UPJŠ v Košiciach za preukázateľnú vedecko-výskumnú činnosť 
v období posledných troch kalendárnych rokov. Hodnotia sa komplexne nasledovné 
aktivity: 

 
 grantové aktivity; 
 publikačná a patentová činnosť, jej ohlasy; 
 získané ocenenia; 
 vedecký prínos zamestnanca. 
 

2. Udelenie Ceny rektora je spojené s finančnou odmenou. Výšku finančnej odmeny určuje 
rektor UPJŠ v Košiciach.  

 
3. Cena rektora v danom roku sa udeľuje maximálne trom zamestnancom UPJŠ 

v Košiciach. 
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4. Cenu rektora je možné opakovane udeliť jednému zamestnancovi UPJŠ v Košiciach, a to 
raz za štyri roky.  

 
5. Výber ocenených realizuje Komisia pre udelenie Ceny rektora, ktorú menuje a odvoláva 

rektor UPJŠ v Košiciach. Jej predsedom je prorektor pre vedu a výskum UPJŠ v 
Košiciach a členmi sú zástupcovia fakúlt UPJŠ v Košiciach (jeden člen za každú fakultu).  

 
 
 

Článok 2 
Organizačné zabezpečenie udeľovania Ceny rektora  

 
1. Návrh na Cenu rektora môže predložiť každý člen akademickej obce UPJŠ v Košiciach. 

Jeden člen akademickej obce môže v danom roku predložiť iba jeden návrh. Člen 
akademickej obce nemôže navrhnúť sám seba.  

 
2. Predkladanie návrhov sa uskutočňuje do 30. apríla daného kalendárneho roka na Referát 

pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ v Košiciach, resp. podateľne Rektorátu UPJŠ v 
Košiciach. Vzor návrhu obsahuje príloha tohto štatútu.  

 
3. Organizačné a administratívne práce spojené s  udeľovaním Ceny rektora zabezpečuje 

Referát pre vedu a výskum Rektorátu UPJŠ v Košiciach, ktorý vedie aj evidenciu 
o udelenej cene. 

 
4. Cena rektora pozostáva z: 
 

 listiny Ceny rektora; 
 finančnej odmeny. 
 

 
 

Článok 3 
Listina Ceny rektora  

 
Listina o udelení Ceny rektora obsahuje tieto údaje: 
 

 meno a priezvisko, tituly oceneného; 
 pracovisko oceneného; 
 predpis, podľa ktorého sa udelenie Ceny rektora uskutočnilo; 
 dátum schválenia rektorom UPJŠ v Košiciach; 
 podpis rektora UPJŠ v Košiciach; 
 odtlačok pečiatky UPJŠ v Košiciach. 
 

 
 
 

Článok 4 
Odovzdanie Ceny rektora  

 
Cena rektora UPJŠ v Košiciach sa odovzdáva na slávnostnom otvorení nového 
akademického roka.  
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Článok 5 
Platnosť a účinnosť 

 
1. Štatút Ceny rektora nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu rektorom UPJŠ v 

Košiciach. 

2. Nadobudnutím účinnosti Štatútu Ceny rektora uvedeného v ods. 1 tohto článku sa ruší 
Štatút Ceny rektora zo dňa 21. 03. 2007, č. j.: 1061/2007 v znení jeho Dodatku č. 1 zo 
dňa 26. 03. 2008, č. j.: 917/2008. 

 
 

 
 
 
 
                                                            prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r. 
               rektor UPJŠ v Košiciach 


