
CENA PROFESORA 

Mariana Gúčika

Sila talentu je v tom, že je 

v spoločnosti rozpoznateľný!



Cieľ a cieľová skupina

Cieľ: Podpora aktivít študentov a študentiek, ktorí 

preukážu výnimočné študijné výsledky, kreatívne myslenie, 

nápaditosť, schopnosť riešiť problémy, sociálnu citlivosť 

a podnikateľského ducha tým, že sa to prejaví v ich 

merateľných výkonoch už počas štúdia, a pričinia sa tak 

o prezentáciu Ekonomickej fakulty UMB na verejnosti.

Cieľová skupina: Jednotlivci - študenti a študentky 

denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB.

Cena je spojená s udelením peňažnej odmeny 

a diplomu.



Kategórie

Cena sa udeľuje za aktivity s merateľnými výsledkami minimálne 

počas dvoch rokov v nasledovných kategóriách: 

a) Aktívne zapojenie študenta/ky do vedecko-výskumnej činnosti na 

fakulte s merateľnými výsledkami (napr. kvalitný publikačný výstup).

b) Využívanie nových vedeckých poznatkov v štúdiu a vo výskumnej 

činnosti, ktorá reaguje na potreby hospodárskej praxe alebo 

edukácie (napr. organizovanie vedeckého podujatia, mobilná 

aplikácia využiteľná v edukačnom procese).

c) Založenie start-upu s inovatívnou činnosťou  a výsledkami 

dosiahnutými už počas štúdia. 

d) Verejno-prospešná činnosť popri štúdiu spojená so šírením dobrého 

mena študijného odboru a Ekonomickej fakulty UMB doma 

a v zahraničí (napr. významná neplatená tvorivá stáž).



Podmienky uchádzania 

sa o cenu
a) O cenu sa môže uchádzať študent/ka na základe projektu, ktorý 

opisuje aktivitu podľa kategórie a, b, c alebo d predloženého 

navrhovateľom – vedúcim/ou katedry, ktorý/á vypracuje návrh 

(príloha).  

b) Projekt hodnotí expertná komisia, ktorú vymenuje správca Ceny 

podľa nasledovných kritérií:

Kritérium Bodová preferencia 

Inovatívnosť projektu v oblasti vedy a uplatnenie jej výsledkov 

v hospodárskej praxi alebo edukačnom procese

0 - 40

Prepojenie teórie a relevantnej praxe 0 - 20

Projekt, ktorého výstupy je možné využiť opakovane v hospodárskej 

praxi alebo v edukácii  (multiplikácia)

0 - 20

Študijný prospech predkladateľa projektu  0 - 10

Formálna stránka navrhovaného projektu 0 - 10



Podmienky uchádzania 

sa o cenu

c) O výške odmeny rozhodne správca Ceny na základe odporúčania 

expertnej komisie. 

d) Správca Ceny vedie agendu projektov a udelených cien. 

e) Nie je možné podporiť aktivity, ktoré odmeňuje rektor UMB alebo 

dekan Ekonomickej fakulty UMB, resp. boli už predmetom ocenenia 

inou inštitúciou.   

f) Návrh na Cenu sa podáva elektronicky na adresu správcu vždy do 

30. 6. bežného roka. 

g) Nominant/ka projektu dostane k odmene aj diplom, ktorý udelí dekan 

fakulty a správca Ceny pri vhodnej príležitosti.

h) Cena sa udeľuje od akademického roku 2017/18, nie so spiatočnou 

platnosťou a  nie je na ňu nárok. 



Návrh adresujte na: e-mail: cena.gucik@umb.sk

K návrhu priložte nasledovné prílohy:

Výstup z AIS o študijných výsledkoch

Doklad o aktívnej znalosti dvoch cudzích jazykov 

Stanovisko realizátora výsledkov projektu v praxi alebo 

v edukačnom procese

Vyplnená tabuľka Návrh na Cenu profesora Gúčika (príloha)



Príloha

Návrh na Cenu profesora Gúčika

Projekt (kategória)

Navrhovateľ/ka

Meno

Katedra

Údaje o nominantovi/ke

Meno a priezvisko

Ročník štúdia

Študijný odbor 

Angažovanosť v štúdiu

a v práci na fakulte

Odôvodnenie projektu

Banská Bystrica dňa Meno a podpis navrhovateľa 


