
S M E R N I C A 

rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2014 

„Cena Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom 
Trnavskej univerzity v Trnave“ 

 

 

 
Čl. 1 

 

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave (ďalej len „rektor univerzity“) udeľuje cenu Antona 
Hajduka, prvého rektora obnovenej Trnavskej univerzity v Trnave, za vynikajúce výsledky 
v tvorivej činnosti (ďalej len „cena“) pracovníkom univerzity, ktorí získali mimoriadne 
výsledky vo vedeckej, výskumnej a umeleckej činnosti a tým prispeli k rozvoju univerzity. 

 

Čl. 2 

 
(1) Cena sa udeľuje vo forme medaily s diplomom maximálne trom najlepším pracovníkom 

univerzity spravidla v nepárnom kalendárnom roku. 
(2) Súčasťou ceny je finančná odmena. 

 

Čl. 3 

 
(1) Návrhy na udelenie ceny môžu rektorovi univerzity predkladať prorektori Trnavskej 

univerzity v Trnave, dekani fakúlt a riaditelia samostatných súčastí univerzity a členovia 
Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave a akademických senátov fakúlt. 
Návrhy na udelenie ceny predkladajú oprávnení na základe výzvy, ktorú prostredníctvom 
webového sídla univerzity zverejní prorektor Trnavskej univerzity v Trnave pre vedu 
a výskum. 

(2) O udelení ceny rozhoduje rektor univerzity po predchádzajúcom prerokovaní návrhu v 
Grantovej komisii Trnavskej univerzity v Trnave. 

 

Čl. 4 

 
      Návrh na udelenie ceny sa predkladá písomne a musí obsahovať: 
a) základné údaje navrhovaného (meno, tituly, dátum narodenia, absolvovaná vysoká škola, 
      vedný odbor a pracovisko s úplnou adresou), 
b) krátku charakteristiku profesionálnej kariéry navrhovaného, 
c) ocenenia, ktoré navrhovaný už dostal, pričom sa uvedú všetky ocenenia udelené 

univerzitou, 
d) podrobné zdôvodnenie návrhu s uvedením výsledkov vo vede, výskume a umení, ktoré 

dosiahol pracovník navrhovaný na cenu. 
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Čl. 5 

 
Cenu odovzdáva rektor univerzity spravidla na zasadnutiach Vedeckej rady Trnavskej 
univerzity v Trnave alebo pri iných slávnostných príležitostiach. 
 

Čl. 6 

 

Smernica bola schválená Kolégiom rektora Trnavskej univerzity v Trnave dňa 17. júna 2014 a 
nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia na úradnej výveske univerzity. 

 

Čl. 7 

 

Zrušuje sa Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 6/2007 „Cena Antona Hajduka 
za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti udeľovaná rektorom Trnavskej univerzity 
v Trnave“ zo dňa 25. 6. 2007. 

 

 

 

 

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 
rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 
 

 
 
 
Táto smernica bola vyhlásená na úradnej výveske univerzity dňa 1. 7. 2014.  


