
ŠTATÚT 
medaily Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 

„ARTIS STUDIUM PRAEMIAT“ 
 

Vychádzajúc z tradície slávnej Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, založenej 
v roku 1762 cisárovnou Máriou Teréziou, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach 
oceňuje vynikajúce študijné výsledky a vedeckú prácu študentov udelením medaily Hutníckej 
fakulty Technickej univerzity v Košiciach „ARTIS STUDIUM PRAEMIAT“.

1. Medaila má priemer 40 mm. Na averze je kópia obdobnej medaily udeľovanej 
Banskou akadémiou. Je na nej nápis ARTIS STUDIUM PRAEMIAT a výjav 
z laboratória skúšobne. Na reverze je znak Hutníckej fakulty a nápis HUTNÍCKA 
FAKULTA TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH. 

 
2. Medailu udeľuje dekan pri príležitosti ukončenia štúdia 

a) absolventom inžinierskeho štúdia, ktorí štúdium ukončili s vyznamenaním, t.j. 
počas celého štúdia dosiahli študijný priemer do 1,50, neboli zo žiadneho 
predmetu hodnotení známkou „dobre“ a štátnu skúšku vykonali s prospechom 
„výborne“, 

b) absolventom inžinierskeho štúdia za najlepšiu diplomovú prácu v danom 
študijnom programe (špecializácii) študijného odboru, a to na základe návrhu 
predsedu komisie pre štátne skúšky, 

c) absolventom doktorandského štúdia. 
 

3. Medailu odovzdáva oceneným dekan pri slávnostnej promócii absolventov 
inžinierskeho štúdia a pri slávnostnej promócii absolventov doktorandského štúdia na 
Hutníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. 

 
4. Medaila môže byť udelená výlučne absolventom Hutníckej fakulty uvedeným v ods.2. 

 
5. Evidenciu udelených medailí vedie sekretariát dekana. 

 
Tento štatút bol schválený v Akademickom senáte Hutníckej fakulty dňa ........................a 
nadobúda účinnosť dňom 1. 1.2005.

.......................................................                              ....................................................... 
 Prof. Ing. Karel Tomášek, CSc.                                       Prof. Ing. Jozef Kijac, CSc. 
 dekan HF TU v Košiciach                                         predseda Akademického senátu 
 HF TU v Košiciach 



TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH – HUTNÍCKA FAKULTA

INTERNÁ SMERNICA HF 
pre ocenenie najlepšej diplomovej práce udelením medaily   

ARTIS STUDIUM PRAEMIAT 
 

Táto smernica stanovuje podmienky pre ocenenie absolventa Hutníckej fakulty a udelenie 
medaily ARTIS STUDIUM PRAEMIAT za najlepšiu diplomovú prácu v danom študijnom programe 
(špecializácii)  príslušného študijného odboru. 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 Medaila sa udeľuje  absolventom inžinierskeho štúdia. Ocenenie sa udeľuje  za prácu 
vysokej odbornej kvality.  

 
Článok 2 

Návrh na udelenie  ocenenia  
1. Predseda  komisie pre štátne skúšky môže podať návrh na udelenia ocenenia diplomovej práce 

obhajovanej pred komisiou, ktorej predsedá. Na ocenenie môže navrhnúť len jednu diplomovú 
prácu študenta, buď dennej, alebo externej formy štúdia.    

2. Práca navrhnutá na ocenenie musí spĺňať:
- vysoká kvalita obhajovanej práce musí odpovedať výborným odborným znalostiam absolventa 

v danej problematike, 
- preukázateľný osobný a odborný prínos študenta k  riešeniu problematiky obhajovanej práce, 
- obhajoba práce musí byť ohodnotená všetkými členmi komisie známkou výborne a aj recenzné 

posudky musia byť so známkou výborne. 
3. O návrhu  ocenenia diplomovej práce sa rozhoduje až po celkovom vyhodnotení štátnych skúšok 

príslušného študijného programu. S návrhom predsedu komisie pre štátne skúšky musia súhlasiť
všetci prítomní členovia komisie, v ktorej bola práca obhajovaná.  

4. Výsledok  hlasovania a návrh na ocenenie musí byť uvedený v zápisnici o štátnych skúškach, 
ktorá slúži ako písomný doklad. 

5. Vedúci katedry, zodpovedný za organizáciu štátnych skúšok v danom študijnom programe, 
odovzdá spolu s materiálmi zo štátnej skúšky a zápisnicou, v ktorej je návrh na ocenenie, i jeden 
exemplár diplomovej práce spolu s jej recenznými posudkami na študijný referát do 24 hod. od 
skončenia  štátnej skúšky.  

6. Sumárny návrh na ocenenie diplomových prác za všetky študijné programy predkladá dekanovi 
fakulty študijný referát, a to do 3 dní od konania termínu posledných  riadnych štátnych skúšok 
konaných na Hutníckej fakulte v danom akademickom roku.  

 
Článok 3 

 Schválenie návrhu a ocenenie 

1. Dekan Hutníckej fakulty 3 dni pred dátumom slávnostnej promócie absolventov inžinierskeho 
štúdia rozhodne na základe predložených materiálov a prizná ocenenie len tým predloženým 
prácam, ktoré budú po odbornej stránke na najvyššej úrovni. 

2. Medailu „ARTIS STUDIUM PRAEMIAT“ ako ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu odovzdá 
dekan absolventom pri slávnostnej promócii.  

 

Košice dňa
Prof. Ing. Karel  T o m á š e k, CSc. 

 dekan HF 
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