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Š t a t ú t     o c e n e n i a 
„Vynikajúci pedagóg“ 

 
 Škola v minulom a ani v modernom a technicky vyspelom svete nemôže dobre fungovať bez 
učiteľa, pedagóga. Učiteľ svojou osobnosťou a profesionalitou dodáva škole dimenziu, ktorú nemožno 
nahradiť modernými informačnými technológiami a inými technickými prostriedkami. Povolanie učiteľa je 
poslaním a súčasne službou budúcnosti.  

Ocenenie ,,Vynikajúci pedagóg“ je prejavom verejného uznania, má za cieľ spoločensky 
a morálne oceniť prácu, aktivity a prínos jednotlivcov - pedagógov  pre rozvoj školstva, výchovy a 
vzdelávania v mikroregióne Handlovskej doliny.  
 
Vyhlasovateľom ocenenia je Združenie obcí Handlovskej doliny, (ďalej len „vyhlasovateľ“), 
zastúpené predsedom združenia, ktorý je oprávnený vystupovať v mene vyhlasovateľa.    
   
Spôsob vyhlásenia ocenenia: 
Vyhlasovateľ do 31. januára  požiada vhodným spôsobom určený okruh inštitúcii a spoločenských 
skupín o  navrhnutie kandidátov na udelenie ocenenia. Oslovené budú tieto subjekty: 

1. Materské školy mikroregiónu Handlovskej doliny 
2. Základné školy mikroregiónu Handlovskej doliny 
3. Stredné školy mikroregiónu Handlovskej doliny 
4. Základné umelecké školy mikroregiónu Handlovskej doliny 
5. Školské zariadenia mikroregiónu Handlovskej doliny 
6. Zriaďovatelia škôl a školských zariadení mikroregiónu Handlovskej doliny 
7. Verejnosť 

 
Článok I. 

Základné ustanovenia 
 

1. Ocenenie „Vynikajúci pedagóg“  je profesijným uznaním za výsledky profesijnej činnosti ako 
i osobného prínosu v  prospech rozvoja školstva, výchovy a vzdelávania v mikroregióne 
Handlovskej doliny.   

2. Ocenenie je udeľované v týchto kategóriách za: 
a) celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania,  
b) prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese,  
c) prínos a prácu v oblasti  výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou,  
d) osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť 
e) vynikajúci mladý pedagóg do 35 rokov 

      Ocenenie možno udeliť aj in memoriam. 
3. Návrh na udelenie ocenenia je potrebné doručiť vždy najneskôr do 14. februára  kalendárneho roka 

zapisovateľovi hodnotiacej komisie. Každá oslovená organizácia môže podať maximálne dva 
návrhy. 

4. Z doručených návrhov vyberie hodnotiaca komisia päť, ktoré vyhlási za nominácie. Ročne možno 
udeliť najviac päť cien. O výnimke môže rozhodnúť  vyhlasovateľ, na základe odporúčania 
hodnotiacej komisie. 

5. Predseda hodnotiacej komisie zorganizuje bezodkladné stretnutie, najneskôr do 25. februára 
kalendárneho roka. Riadi hlasovanie členov komisie o predložených návrhoch tak, aby vyhlasovateľ 
mohol o udelení cien rozhodnúť do 10. marca a odovzdať ich pri príležitosti osláv Dňa učiteľov 
mikroregiónu Handlovskej doliny.  

6. Každý člen komisie má vo všeobecnom hlasovaní členov jeden hlas. Spôsob a pravidlá hlasovania 
sú uvedené v Článku IV. – Hodnotiaca komisia. 

7. Ocenenie nemožno udeliť: 
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a) opakovane, tej istej osobe v tej istej kategórií po dobu existencie odovzdávania ocenenia, 
b) členovi hodnotiacej komisie, ktorá o  nomináciách a návrhoch na ceny rozhoduje, 
c) za činnosť, ktorá bola už predtým odmenená, 
d) kolektívom. 

8. Obsahom ocenenia ,,Vynikajúci pedagóg“ je diplom, na ktorom je uvedené meno a priezvisko 
nositeľa ocenenia, kategória ocenenia a dátum udelenia, tak ako je uvedené v Prílohe tohto Štatútu.  

9. Odporúčaním je diplom vyhotoviť z trvalého materiálu (napr. kov, drevo, plast, sklo) v darčekovom 
prevedení. 

 
Článok II. 

Návrhy na ocenenie 
 

1. Návrh na ocenenie musí obsahovať:  
a) meno a priezvisko kandidáta, titul, dátum a miesto narodenia, adresu bydliska povolanie 
alebo zamestnanie, 
b) stručnú charakteristiku kandidáta a jeho práce, 
c) kategóriu a dôvod nominácie,  
d) konkrétny popis činnosti, za ktorú je kandidát navrhovaný na ocenenie v prospech rozvoja 
školstva, výchovy a vzdelávania, 
e) adresu navrhovateľa a kontakt na osobu poverenú zastupovať navrhujúci subjekt vrátane 
telefónneho, prípadne e-mailového spojenia. 

2. Návrh sa podáva v písomnej podobe, (osobne alebo poštou), alebo v elektronickej forme. So 
všetkými údajmi sa nakladá v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
v znení neskorších predpisov. 

3. Hodnotiaca komisia prerokúva len tie návrhy, ktoré obsahujú všetky náležitosti uvedené v 
článku II. tohto Štatútu. 

4. Hodnotiaca komisia si môže vyžiadať ďalšie posudky, stanoviská a vyjadrenia pre posúdenie 
návrhu. 

 
Článok III. 

Organizačné zabezpečenie 
 

1. Organizačné a administratívne práce spojené s prácou hodnotiacej komisie vykonáva jej 
zapisovateľ. Sústreďuje písomnú agendu a podklady, archivuje všetku dokumentáciu. 

2. Z dôvodu zachovania kontinuity, spracovania a  archivovania administratívnej agendy funkciu 
zapisovateľa vykonáva odborný zamestnanec Spoločného školského úradu v Handlovej.  Za 
svoju činnosť zodpovedá predsedovi  komisie. 

3. Združenie obcí handlovskej doliny  každoročne zakomponuje do svojho rozpočtu finančné 
prostriedky na udelenie ocenenia. 

4. Mesto Handlová každoročne zakomponuje do svojho rozpočtu finančné prostriedky na 
realizáciu slávnostného programu. 

 
 

Článok IV. 
Hodnotiaca komisia 

 

1. Na posúdenie návrhov na udelenie ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ zriaďuje vyhlasovateľ 
hodnotiacu komisiu ako svoj poradný orgán pre posudzovanie návrhov.  

2. Vyhlasovateľ do 31. januára písomne osloví subjekty uvedené v bode 3., aby navrhli svojich 
zástupcov do Hodnotiacej komisie. Členov hodnotiacej komisie určuje vyhlasovateľ, na základe ich 
predchádzajúceho súhlasu s členstvom v hodnotiacej komisii. Členstvo v hodnotiacej komisii môže 
byť kontinuálne.  
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3. Hodnotiaca komisia je 5-členná. Jej členmi sú zástupcovia: 
a) základných škôl, 
b) materských škôl, 
c) stredných škôl, 
d) školských zariadení (ŠKD, CVČ), 
e) Združenia mikroregiónu Handlovskej doliny. 

4. Predsedu hodnotiacej komisie volí hodnotiaca komisia na prvom zasadnutí.  
5. Predseda hodnotiacej komisie má na slávnostnom ceremoniáli udeľovania ocenenia právo 

predniesť stručný životopis s vymenovaním podstatnej časti činnosti, za ktoré je ocenenie udelené 
nominantovi (laudatio). Toto právo smie so súhlasom vyhlasovateľa postúpiť inému členovi komisie, 
alebo držiteľovi ocenenia „Vynikajúci pedagóg“ z predchádzajúcich období.  

6. Členstvo v hodnotiacej komisii je nezastupiteľné.  
7. Za prácu v hodnotiacej komisii nie sú členovia komisie honorovaní. 
8. Podmienkou členstva v hodnotiacej komisii je mravná a všeobecná bezúhonnosť. 
9. Členovia hodnotiacej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 

s ktorými sa oboznámia počas rokovania hodnotiacej komisie. 
10. Zasadnutia hodnotiacej komisie zvoláva a jej rokovanie vedie predseda hodnotiacej komisie alebo v 

jeho neprítomnosti ním poverený člen. Predseda hodnotiacej komisie zvoláva zasadnutia, formuluje 
zásadné uznesenia a overuje zápis z rokovaní hodnotiacej komisie.  

11. Hodnotiaca komisia môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, uznáša sa 
nadpolovičnou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. 

12. Hodnotiaca komisia rokuje o tých písomných návrhoch na udelenie cien, ktoré boli 
predložené do 14. februára kalendárneho roku. 

13. Na záverečnom zasadnutí hodnotiaca komisia vypracuje zdôvodnenie udelenia cien. 
14. Po odsúhlasení predložených návrhov vyhlasovateľom, predseda hodnotiacej komisie  písomne 

oboznámi nominované osoby so zámerom udelenia ocenenia „Vynikajúci pedagóg“. Ocenenie 
môže byť udelené až po súhlase nominovaného s prijatím ocenenia.  

15. Návrh hodnotiacej komisie na udelenie cien je pre vyhlasovateľa odporúčaním. Ak vyhlasovateľ 
žiaden návrh hodnotiacej komisie neodsúhlasí, vyhradzuje si právo ocenenie neudeliť. 

16. Udeľovanie ocenenia je súčasťou slávnostného programu mikroregionálnych osláv Dňa učiteľov. 
Verejnosti je oznamované  prostredníctvom, tlače, rozhlasu, televízie a internetu. 

 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

  
Štatút ocenenia  ,,Vynikajúci pedagóg“  bol schválený vyhlasovateľom dňa 18.januára 2011. 
  
 
 
 
 
                            
                          RSDr. Tomáš Konuš 

      predseda združenia 
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Príloha   
 

Znenie textu na diplom: 
 

1. Kategória a) celoživotná práca a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania:  
 

 
 

Združenie obcí handlovskej doliny 
 

udeľuje 
 

Meno a priezvisko oceneného 
 

Ocenenie 
 

„Vynikajúci pedagóg“ 
 

za celoživotnú prácu a prínos pre rozvoj školstva, výchovy a vzdelávania 
 

 
V .............. , deň. mesiac. rok              predseda združenia 

 
 
 
  
 
 
 
 
2. Kategória b) za prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese: 
 

 
 

 Združenie obcí handlovskej doliny 
 

udeľuje 
 

Meno a priezvisko oceneného 
 

Ocenenie 
 

„Vynikajúci pedagóg“ 
 

za prínos a úspechy dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese 
 

 
V .............. , deň. mesiac. rok              predseda združenia 
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3. Kategória c) za prínos a prácu v oblasti  výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi 
a mládežou: 

 
 
 

Združenie obcí handlovskej doliny 
 

udeľuje 
 

Meno a priezvisko oceneného 
 

Ocenenie 
 

„Vynikajúci pedagóg“ 
 

za prínos a prácu v oblasti  výchovy a mimoškolskej činnosti s deťmi a mládežou 
 

V .............. , deň. mesiac. rok              predseda združenia 
 

 
 
 
 
 
4. Kategória d) za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť:  

 
 
 

Združenie obcí handlovskej doliny 
 

udeľuje 
 

Meno a priezvisko oceneného 
 

Ocenenie 
 

„Vynikajúci pedagóg“ 
 

za osobnú angažovanosť a pedagogickú tvorivosť 
 

 
V .............. , deň. mesiac. rok              predseda združenia 

 
 
 
 
 
 
 
     


