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ZÁSADY UDEĽOVANIA MEDAILÍ A ĎALŠÍCH OCENENÍ
AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE
Akademický senát Akadémie Policajného zboru v Bratislave sa podľa § 15 ods. 1 písm. l)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a podľa čl. 36 ods. 2
Štatútu Akadémie Policajného zboru v Bratislave uzniesol na týchto zásadách udeľovania medailí
a ďalších ocenení Akadémie Policajného zboru ako na jej vnútornom predpise.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú udeľovanie pamätných medailí (ďalej len „medaila“) a ďalších ocenení
Akadémie Policajného zboru v Bratislave (ďalej len „akadémia“) členom akademickej obce a
zamestnancom akadémie, ktorí dlhodobo dosahujú veľmi dobré pracovné výsledky, ako aj iným
osobám, ktoré sa významnou mierou pričinili o rozvoj vedy, vzdelanosti alebo akademických
slobôd, pri významných výročiach akadémie alebo iných významných udalostiach, ako aj pri
príležitosti významných pracovných a životných výročí. Medaily a ďalšie ocenenia môžu byť
udelené aj osobám a inštitúciám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj akadémie.
Prvá časť
Udeľovanie medailí akadémie
Čl. 2
Medaila akadémie
(1) Medaila akadémie sa udeľuje v troch stupňoch:
- zlatá
- strieborná
- bronzová
(2) Evidenciu udelených medailí akadémie vedie rektorát podľa poradových čísel a stupňov
medailí v osobitnej matrike. Z každého vzoru udeľovaných medailí akadémie sú tri kusy trvalo
uložené v archíve akadémie.
Čl. 3
Kritériá udeľovania jednotlivých stupňov medailí
(1) Zlatú medailu možno udeliť:
a) najvýznamnejším osobnostiam akadémie spravidla za rozsiahle celoživotné dielo alebo pri
iných významných udalostiach, pričom ich pracovná činnosť na akadémii by mala byť spravidla
najmenej 15 rokov,
b) najvýznamnejším slovenským a zahraničným osobnostiam a inštitúciám, ktoré významne
prispeli k rozvoju spoločnosti, vedy, vzdelanosti a rozvoju akadémie.
(2) Striebornú medailu možno udeliť:
a) zamestnancom akadémie pri životnom jubileu najmenej 50 rokov veku, pri odchode do
dôchodku alebo pri iných významných udalostiach, pričom ich pracovná činnosť na akadémii
by mala byť spravidla najmenej 10 rokov,
b) významným osobnostiam a inštitúciám, ktoré významne prispeli k rozvoju vedy, vzdelanosti
a rozvoju akadémie.
(3) Bronzovú medailu možno udeliť:
a) zamestnancom a pracoviskám akadémie za vynikajúce pracovné výsledky, zamestnancom pri
životnom jubileu najmenej 40 rokov veku alebo pri iných významných udalostiach, pričom ich
pracovná činnosť na akadémii by mala byť spravidla najmenej 5 rokov,
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b) osobnostiam z iných inštitúcií a inštitúciám pri príležitostiach hodných osobitného zreteľa.
Čl. 4
Návrh na udelenie medaily akadémie
Návrh na udelenie medaily akadémie spolu s uvedením stupňa a odôvodnením je oprávnený
podať:
- akademický senát,
- vedecká rada,
- rektor,
- prorektori.
Čl. 5
Udelenie medaily akadémie
(1) O udelení medaily akadémie rozhoduje rektor po prerokovaní návrhu v akademickom senáte
akadémie.
(2) Medaily akadémie odovzdáva v mene akadémie rektor alebo ním poverený prorektor, a to
slávnostným spôsobom. Súčasne sa odovzdáva diplom o udelení medaily akadémie.
Druhá časť
Udeľovanie ďalších ocenení akadémie
Čl. 6
Ďalšie ocenenia akadémie
(1) Ďalšími oceneniami akadémie (ďalej len „ocenenia“) sú:
-

pamätná plaketa
pamätný list
ďakovný list
diplom
pochvala
cena rektora
(2) Evidenciu udelených ocenení vedie organizačný a personálny odbor akadémie.
Čl. 7
Kritériá udeľovania jednotlivých stupňov ocenení
(1) Pamätnú plaketu možno udeliť:

a) Vedecko-pedagogickým zamestnancom akadémie za dosahovanie vynikajúcich výsledkov
v oblasti pedagogickej a vedeckej práce, vynikajúcu prezentáciu akadémie, rozvoj spolupráce
s inými vzdelávacími inštitúciami na Slovensku i v zahraničí alebo pri iných významných
udalostiach. Udelenie pamätnej plakety môže byť spojené s finančným ohodnotením.
b) Ostatným zamestnancom akadémie za dosahovanie vynikajúcich pracovných výsledkov,
vynikajúcu prezentáciu akadémie alebo pri iných významných udalostiach. Udelenie pamätnej
plakety môže byť spojené s finančným ohodnotením.
c) Najlepším absolventom akadémie a študentom dosahujúcim vynikajúce výsledky v oblasti
výchovno-vzdelávacieho procesu, ŠVOČ alebo v záujmovej činnosti v spojení s reprezentáciu
akadémie na verejnosti/prípadne v zahraničí a za vykonanie mimoriadneho činu v prospech
spoločnosti. Udelenie pamätnej plakety môže byť spojené s finančným ohodnotením.
(2) Pamätný list možno udeliť zaslúžilým vedecko-pedagogickým odborným a iným
zamestnancom akadémie, ako aj významným osobnostiam a pracovníkom iných inštitúcií, pri
príležitosti životného jubilea, odchodu do dôchodku alebo pri iných významných udalostiach
a výročiach, pokiaľ neboli ocenení medailou alebo pamätnou plaketou.
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(3) Ďakovný list možno udeliť vedecko-pedagogickým a iným zamestnancom akadémie,
osobám a inštitúciám, ako aj študentom akadémie pri slávnostnej príležitosti (otvorenie školského
roka, dosiahnutie pracovného a životného jubilea a pod.) a za významné výsledky v pedagogickej,
vedeckovýskumnej práci, za knižné a učebnicové publikácie, popularizáciu a reprezentáciu
akadémie, pokiaľ neboli ocenení medailou, pamätnou plaketou alebo pamätným listom.
(4) Diplom možno udeliť vedecko-pedagogickým a iným zamestnancom a študentom akadémie,
ako aj iným osobám a študentom iných vysokých škôl za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov
v ŠVOČ, v oblasti športovej a kultúrnej reprezentácie akadémie, ako aj v rámci umiestnenia sa na
popredných miestach na športových, kultúrnych a iných podujatiach organizovaných akadémiou
v rámci mimovyučovacej činnosti, pokiaľ neboli ocenení medailou, pamätnou plaketou, pamätným
listom alebo ďakovným listom.
(5) Pochvalu možno udeliť študentovi za príkladné plnenie študijných alebo občianskych
povinností a reprezentáciu školy.
(6) Cenu rektora možno udeliť študentovi, ktorý absolvoval štúdium s vyznamenaním alebo sa
významne zapájal do vedeckej činnosti akadémie.
(7) S ocenením podľa ods. 3, 4, 5 a 6 môže byť spojený peňažný alebo vecný dar.
Čl. 8
Návrh na udelenie ocenení
Návrh na udelenie ocenení akadémie spolu s uvedením stupňa ocenenia a odôvodnením je
oprávnený podať:
-

predseda akademického senátu,
rektor,
prorektori,
kvestor,
vedúci pracovísk.
Čl. 9
Udelenie ocenenia akadémie

(1) O udelení ocenenia akadémie rozhoduje rektor. Návrh na udelenie ocenenia v zmysle čl. 7
ods. 1 až 3 možno podať po jeho predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte.
(2) Ocenenia akadémie odovzdáva v mene akadémie rektor alebo ním poverený prorektor,
prípadne iný poverený vedúci zamestnanec a to slávnostným spôsobom.
Tretiačasť
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1) Doplniť a meniť tieto zásady je možné len schválením akademického senátu akadémie.
(2) Dňom účinnosti týchto „Zásad udeľovania medailí a ďalších ocenení Akadémie Policajného
zboru v Bratislave“ sa zrušujú „Zásady udeľovania medailí a ďalších ocenení Akadémie
Policajného zboru v Bratislave“ schválené v akademickom senáte dňa 16. 9. 2002.
(3) Tieto zásady boli schválené akademickým senátom dňa 20. 11. 2006.
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