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O spôsobe používania akademických insígnií na Ekonomickej univerzite 

v Bratislave 
 

V súlade  s článkom 35 Štatútu Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU 

v Bratislave) sa upravuje používanie akademických insígnií a talárov pri akademických 

obradoch a slávnostiach na EU v Bratislave .  
 

Článok 1 

Insígniami sú: akademické žezlo a akademická reťaz rektora, akademické žezlá a akademické 

reťaze dekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave, akademické reťaze prorektorov, 

akademické reťaze prodekanov jednotlivých fakúlt EU v Bratislave. Talár tvorí plášť spolu 

s čiapkou. Akademické žezlo pri akademických obradoch a slávnostiach nosí pedel. 
 

Článok 2 

Akademické obrady a slávnosti 

Akademické obrady a slávnosti, pri ktorých sa používajú insígnie a taláre, sú na EU 

v Bratislave tieto: 

a) inaugurácia – slávnostné uvedenie rektora a dekanov do funkcie, 

b) imatrikulácia – slávnostný zápis študentov do 1. ročníka, 

c) promócia – slávnostné udeľovanie titulov a odovzdávanie diplomov „Bc.“, „Ing.“, 

„Mgr.“ a „PhD.“, 

d) slávnostné zasadnutie Vedeckej rady EU v Bratislave a vedeckých rád fakúlt pri 

príležitosti odovzdávania čestných doktorátov, resp. iných významných udalostí 

EU v Bratislave a fakúlt,  

e) slávnostné odovzdávanie dekrétov novo vymenovaným docentom, 

f) inaugurácie a iné akademické slávnosti na slovenských a zahraničných vysokých 

školách, resp. iné podujatia protokolárneho charakteru, 

g) prijímanie významných domácich a zahraničných hostí. 

 

Článok 3 

Spôsob používania insígnií a talárov 

(1) Insígnie môžu používať iba akademickí funkcionári EU v Bratislave, t.j. rektor, 

prorektori, dekani a prodekani. 

(2) Rektor používa akademické žezlo a akademickú reťaz rektora. Dekan používa 

akademické žezlo a akademickú reťaz dekana. Prorektori používajú akademické reťaze 

prorektorov. Prodekani používajú akademické reťaze prodekanov. 

(3) Pri príležitosti akademických obradov sa používajú i taláre. Taláre sú oprávnení 

používať rektor, prorektori, predseda akademického senátu EU v Bratislave, dekani, 

prodekani, predsedovia akademických senátov fakúlt, profesori, docenti, pedeli a podľa 

rozhodnutia rektora a dekana aj iní učitelia a vedeckí pracovníci EU v Bratislave  

a významní hostia. 

(4) Vzhľad talárov sa odlišuje podľa jednotlivých fakúlt. Predseda akademického senátu 

EU v Bratislave a predsedovia akademických senátov fakúlt, profesori, docenti a podľa 

rozhodnutia rektora a dekana aj iní učitelia a vedeckí pracovníci EU v Bratislave  

a významní hostia používajú taláre v čiernej farbe.   



(5) Akademické insígnie a taláre sa používajú pri akademických obradoch uvedených 

v článku 2 písm. a), c) a d). Akademické reťaze možno použiť aj bez talárov pri 

akademických obradoch uvedených v článku 2 pís. b), e) a g). Akademické reťaze 

s talármi možno použiť pri akademických obradoch uvedených v článku 2 písm. f). 

(6) Slávnostné úkony na akademických obradoch podľa článku 2 písm. a) až f) vykonávajú 

iba akademickí funkcionári EU v Bratislave a akademickí funkcionári fakúlt. 
 

Článok 4 

Úschova insígnií a talárov a evidencia o ich zapožičaní 

Insígnie a taláre rektora a prorektorov a talár pedela rektora sú uložené na pedagogickom 

oddelení EU v Bratislave. Insígnie a taláre dekanov a prodekanov jednotlivých fakúlt a taláre 

pedelov dekanov sú uložené na dekanátoch jednotlivých fakúlt. 
 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

(1) Týmto vnútorným predpisom prestáva platiť Interná smernica č. 1/1999 Používanie 

insígnií a talárov pri akademických, resp. iných slávnostiach konaných na Ekonomickej 

univerzite v Bratislave v znení dodatku č. 1 zo dňa 25.3.2013. 

(2) Tento vnútorný predpis bol prerokovaný na Pedagogickej a edičnej komisii EU 

v Bratislave dňa: 23.4.2018 

(3) Tento vnútorný predpis bol prerokovaný na Vedení EU v Bratislave dňa: 13.6.2018 

(4) Tento vnútorný predpis bol prerokovaný na Kolégiu rektora EU Bratislave dňa: 

20.6.2018 

(5) Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom: 20.6.2018 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

     rektor EU v Bratislave 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


