ŠTATÚT
„Medaily Jozefa Murgaša“

Úvodné ustanovenia
(1)

Dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave vydáva v súlade s Organizačným poriadkom FIIT čl. 8 bod 3 tento štatút
Medaily Jozefa Murgaša.

(2)

Medaila Jozefa Murgaša je ocenením dekana FIIT STU, ktorou vyjadrí poctu osobám a
inštitúciám, ktorí významným spôsobom prispeli k rozvoju informatiky a informačných
technológií.

(3)

Autorom Medaily Jozefa Murgaša je doc. akad. soch. Milan Lukáč. Medaila má okrúhly
tvar s priemerom 6 cm, je vyrazená z mosadze s bronzovou povrchovou úpravou s patinou
a uložená v koženkovom etui. Na averze medaily je vyobrazený portrét hlavy Jozefa
Murgaša, text: Jozef Murgaš 1854 1929 a morzeovkou jeho výrok „Počuje ma niekto?“. Na
reverze medaily je text: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenská
technická univerzita v Bratislave a abstraktné zobrazenie siete v podobe stromu.
Čl. 1
Udelenie medaily

(1)

Medaila sa udeľuje osobám alebo inštitúciám za prínos k rozvoju informatiky
a informačných technológií.

(2)

Návrh na udelenie Medaily Jozefa Murgaša (ďalej len „návrh“) môžu dekanovi predkladať
členovia kolégia dekana. Udelenie Medaily Jozefa Murgaša môže iniciovať aj sám dekan.
Návrh obsahuje stručné odôvodnenie s prihliadnutím na čl. 1, ods. 1 tejto smernice.

(3)

O udelení Medaily Jozefa Murgaša rozhoduje dekan po prerokovaní návrhu vo vedení FIIT
STU a v kolégiu dekana.
Čl. 2
Odovzdanie medaily

(4)

Medailu odovzdáva vyznamenaným dekan FIIT STU alebo ním poverený akademický
funkcionár fakulty spravidla slávnostným spôsobom.

(5)

Súčasne s medailou sa odovzdáva diplom, v ktorom sa uvedie meno vyznamenaného,
stručný dôvod udelenia, dátum odovzdania, podpis dekana a poradové číslo protokolu
medaily.

(6)

S udelením medaily nie je spojená finančná odmena.

(7)

O odovzdaných medailách sa vedie na dekanáte FIIT STU protokol, v ktorom sa
zaznamenáva poradové číslo, meno a adresa vyznamenaného, dôvod udelenia a dátum
odovzdania medaily.
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Čl. 3
Záverečné ustanovenia
(8)

Medaila Jozefa Murgaša FIIT STU v Bratislave sa udeľuje od 1.4.2018.

(9)

Tento štatút nadobúda účinnosť dňom 20. 03. 2018.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
dekanka FIIT STU
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