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Rektor VŠD (ďalej len vysokej školy) udeľuje medaily osobám a inštitúciám, ktoré sa 

mimoriadnym spôsobom zaslúžili o budovanie a rozvoj vysokej školy, o rozvoj vied, 

vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky vo výchovno-vzdelávacej  

a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce vysokej školy s inými 

vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí. 

 

Čl. 1 

Medailami VŠD sú: 

a) strieborná a zlatá medaila Vysokej školy Danubius, 

b) pamätná medaila Vysokej školy Danubius, 

 

Opis a zobrazenie medailí je v prílohe tejto smernice. 

 

Čl. 2 

(1) Návrhy na udelenie medailí rektorovi môžu predkladať Správna rada VŠD, Akademický 

senát VŠD, prorektori, dekani a senáty fakúlt, a riaditelia samostatných súčastí VŠD. Návrhy 

na udelenie medailí predkladajú oprávnení v termíne najneskôr mesiac pred predpokladaným 

udelením ocenenia. 

(2) O udelení medailí, plakiet a ocenení rozhoduje rektor VŠD s konečnou platnosťou. 

 

Čl. 3 

Návrh na udelenie medaily 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) najvyššie medaily a vyznamenania, ktoré navrhovaný už dostal, pričom sa uvedú všetky 

udelené medaily VŠD, 

d) stupeň medaily, ktorej udelenie sa navrhuje, 
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e) zdôvodnenie udelenia medaily primerané navrhovanému stupňu, 

f) návrh textu dedikácie, ktorá má byť uvedená na diplome. 

 

Čl. 4 

Strieborná medaila VŠD 

Túto medailu možno udeliť: 

a) pracovníkom VŠD za úspešnú vedeckú alebo výchovno-vzdelávaciu prácu s významným 

medzifakultným interdisciplinárnym aspektom, 

b) pracovníkom z externého prostredia (mimo pracovníkov VŠD) ako aj vedeckým, 

vzdelávacím, kultúrnym a hospodárskym inštitúciám za pomoc, ktorá významne prispela k 

rozvoju a dobrému menu vysokej školy. 

 

Čl. 5 

Zlatá medaila VŠD 

Túto medailu možno udeliť: 

a) pracovníkom VŠD za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu, ktorá prispela k 

zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu vysokej školy v celoštátnom či 

 medzinárodnom kontexte, 

b) pracovníkom z externého prostredia ako aj vedeckým, vzdelávacím, kultúrnym a 

hospodárskym inštitúciám za pestovanie dlhodobej spolupráce, ktorá významne prispieva  

k rozvoju a dobrému menu VŠD v celoštátnom, či  medzinárodnom kontexte.  

c) Túto medailu možno udeliť za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok 

trvalej hodnoty pre rozvoj vedy, vzdelanosti a kultúry na Slovensku, pre rozvoj európskej 

vedy, vzdelanosti a kultúry. 

 

Čl. 6 

Pamätné medaily Vysokej školy Danubius 

Tieto medaily sa spravidla udeľujú: 

a) pri významných výročiach vysokej školy pracovníkom, 
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b) pri životných a pracovných jubileách pracovníkov vysokej školy, 

c) pri príležitosti významných domácich i zahraničných návštev hosťom vysokej školy. 

 

Čl. 7 

Všeobecné ustanovenia 

(1) Medailu rovnakého stupňa možno jednému subjektu udeliť len raz. 

(2) Medaily Vysokej školy Danubius spolu s diplomom odovzdáva rektor spravidla  

na zasadnutiach Vedeckej rady VŠD alebo iných slávnostných príležitostiach.  

V odôvodnených prípadoch sa môže rektor pri odovzdávaní medaily s diplomom dať zastúpiť 

prorektorom alebo dekanom. 

(3) Evidenciu o udelených medailách vedie Kancelária rektora VŠD.  

 

Návrhové materiály a kópie udelených diplomov sa ukladajú v Archíve VŠD. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

Toto opatrenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vyhlásenia. 

 

V Sládkovičove, dňa 10. februára 2015 

 

 

prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc. 

poverený vedením 

Vysokej školy Danubius 

 


