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Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

 

 12/2022 Smernica 
Cena rektora  za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

1. Cena rektora UKF za vedeckú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť sa udeľuje spôsobom 
stanoveným touto smernicou. 

2. Poslaním udeľovania Ceny rektora je verejné ocenenie a prezentácia mimoriadnych 
výsledkov zamestnancov UKF na ustanovený pracovný čas a  doktorandov v dennej forme 
štúdia vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 

3. Cena rektora je spojená s finančnou odmenou, výšku ktorej určuje rektor. Zamestnancom 
sa cena udeľuje  formou priznania mimoriadnych odmien, doktorandom v dennej forme 
štúdia formou priznania motivačných štipendií. 

4. Rektor má právo cenu v niektorej kategórii v bežnom roku neudeliť. 

 

Čl. 2 
Cena rektora za vedecké a odborné výstupy  publikačnej činnosti 

v medzinárodných  indexovaných databázach 

1. Rektor udeľuje cenu za originálne vedecké a odborné články v časopisoch ako aj vedecké 
monografie, resp. kapitoly vo vedeckých monografiách v rozsahu minimálne 3 AH, 
evidované v medzinárodných indexovaných databázach Web of Science (WOS) a Scopus. 
Podmienkou ocenenia vedeckej monografie, resp. kapitoly vo vedeckej monografii je 
rozsah minimálne 1AH na autora. 

2. Nevyhnutnou podmienkou na udelenie ceny je evidencia  výstupu vo vyššie uvedených 
indexovaných medzinárodných databázach, knižničnom informačnom systéme KIS-UKF, 
Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a uvedenie oficiálnej afiliácie 
univerzity vo výstupe.  

3. Podklady pre cenu v tejto kategórii pripravuje Univerzitná knižnica v spolupráci 
s Oddelením pre vedeckovýskumnú činnosť Rektorátu na základe údajov v indexovaných 
databázach a knižničného informačného systému KIS-UKF spravidla raz ročne k 30. 
septembru kalendárneho roka. 

 

Čl. 3 
Cena rektora za monografiu, kapitolu v monografii a knižnú publikáciu  

1. Rektor udeľuje cenu okrem publikácií podľa čl. 2, ods. 1,  v rozsahu stanovenom týmto 
článkom, za vedecké a umelecké monografie, kapitoly vo vedeckých a umeleckých 
monografiách a knižné publikácie. 
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2. Cena v tejto kategórii sa udeľuje spravidla na návrh dekana fakulty za najlepší výstup 
autora, resp. autorského kolektívu z príslušnej fakulty.  

 

Čl. 4 
Cena rektora za pedagogický výstup publikačnej činnosti 

1. Rektor udeľuje cenu za učebnicu pre základné, stredné, resp. vysoké školy. 

2. Cena v tejto kategórii sa udeľuje spravidla na návrh dekana fakulty za najlepší výstup 
autora, resp. autorského kolektívu z príslušnej fakulty.  

 

Čl. 5 
Cena rektora za umelecký výstup publikačnej činnosti 

1. Cena rektora v tejto kategórii sa udeľuje za konkrétne dielo alebo umelecký výkon 
zaznamenaný v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) v oblasti 
výtvarného, hudobného a dramatického umenia. 

2. Cena v tejto kategórii sa udeľuje spravidla na návrh dekana fakulty realizujúcej umeleckú 
činnosť za najlepší umelecký výstup autora, resp. autorského kolektívu z príslušnej 
fakulty.  

 

Čl. 6 
Cena rektora za  projektovú činnosť 

1. Cena rektora sa udeľuje za najvýznamnejšie výskumné, edukačné, prípadne rozvojové 
projekty zodpovedným riešiteľom, inštitucionálnemu koordinátorovi alebo riešiteľskému 
kolektívu zamestnancov UKF, ktorí v uplynulom kalendárnom roku úspešne ukončili 
riešenie projektov  zaznamenaných v informačnom systéme Portál UKF – Projekty. 

2. Cena v tejto kategórii sa udeľuje spravidla na návrh dekana fakulty za najlepší projekt 
riešiteľského kolektívu z príslušnej fakulty.  

 

Čl. 7 
Organizačné zabezpečenie 

1. Predkladanie návrhov na Cenu rektora podľa čl. 3, 4, 5 a 6,  sa uskutočňuje spravidla raz 
ročne do 31. mája príslušného kalendárneho roka na Oddelenie pre vedeckovýskumnú 
činnosť UKF vrátane písomného zdôvodnenia návrhu a doručenia jedného výtlačku 
(exempláru) danej publikácie, certifikátu o úspešnom splnení cieľov projektu, resp. 
ďalšieho dokladu o výkone v oblasti výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. 

2. Predložené návrhy posúdi hodnotiaca komisia, ktorú menuje rektor univerzity.  

3. Organizačné a administratívne práce spojené s udeľovaním Ceny rektora zabezpečuje 
Oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť UKF, ktoré vedie aj evidenciu o udelenej cene.  

4. Cena rektora pozostáva z diplomu a finančnej odmeny a je odovzdávaná s výnimkou ceny 
podľa čl. 2 spravidla pri otvorení akademického roka, resp. pri inej slávnostnej príležitosti.  
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Čl. 8 
Iné ustanovenie 

1. Týmto dňom sa ruší Smernica č. 18/2019 Smernica Oceňovanie zamestnancov UKF 
a doktorandov v dennej forme štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej a umeleckej 
činnosti zo dňa 11. júna 2019 . 

2. Táto smernica sa týka všetkých cien rektora udeľovaných odo dňa jej platnosti a účinnosti.   

3. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4. apríla 2022. 

 

 

 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  
                    rektor 


