
 
Kritéria na udelenie zjazdového vyznamenania JSMF 

 
1.  Čestný člen JSMF (udeľuje sa len jedenkrát)  
   Vyznamenanie sa môže udeliť: 

a) nečlenovi JSMF, významnému predstaviteľovi vedy, techniky a pedagogiky za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj matematiky, fyziky, informatiky a príbuzných disciplín alebo úspechy v ich vyučovaní. 

b) členovi JSMF  (kandidát by mal spĺňať aspoň jedno kritérium) 
 významnému predstaviteľovi vedy, techniky a pedagogiky za mimoriadne zásluhy o rozvoj 

matematiky, fyziky, informatiky a príbuzných disciplín alebo úspechy v ich vyučovaní, 
 za viacročnú úspešnú vedeckú, pedagogickú alebo didaktickú činnosť v matematike, fyzike, 

informatike a príbuzných disciplínach, 
 za viacročnú aktívnu činnosť v JSMF s mimoriadnymi zásluhami o jej rozvoj. 

 
2.  Zaslúžilý člen JSMF (udeľuje sa len jedenkrát, kandidát by mal spĺňať aspoň jedno kritérium) 
Vyznamenanie sa môže udeliť: 

 členom, ktorí sú aspoň 10 rokov v JSMF (platia členské príspevky) a boli už aspoň jedenkrát 
vyznamenaní čestným uznaním, 

 za aktívnu viacročnú činnosť v pobočkách, sekciách, komisiách JSMF alebo pri organizovaní 
MO, FO, IO, 

 za viacročnú úspešnú pedagogickú alebo metodickú činnosť v oblasti matematiky, fyziky, 
informatiky a príbuzných disciplín. 

 
3.  Čestné uznanie JSMF (môže sa udeliť viackrát, kandidát by mal spĺňať aspoň jedno kritérium) 
Vyznamenanie sa môže udeliť členovi JSMF, ktorý: 

 aktívne pracuje v pobočke, sekcii, komisiách JSMF,  
 podieľa sa na organizovaní MO, FO, IO alebo matematických, fyzikálnych a iných súťaží           

z príbuzných disciplín, 
 má významný podiel na rozvoji matematickej alebo fyzikálnej literatúry, 
 má viacročnú úspešnú pedagogickú alebo metodickú činnosť v oblasti matematiky, fyziky,  

informatiky alebo príbuzných disciplín. 
 
 
 

A) Zjazdové vyznamenanie JSMF možno udeliť: 
 v postupnosti Čestné uznanie – Zaslúžilý člen – Čestný člen, 
 opakovane tomu istému členovi po uplynutí dvoch zjazdových období, 
 len za činnosti, ktoré osoba nevykonávala v rámci svojho pracovného pomeru, resp. náplne 

práce - ako napríklad garantovanie študijného odboru, prednášková činnosť na fakultách, 
univerzitná publikačná činnosť a pod. 

 
B) V obzvlášť výnimočných prípadoch môže udeliť mimoriadne vyznamenanie JSMF výbor JSMF. 

 
 
V Žiline 5. 6. 2015             Spracovala na základe pripomienok výboru JSMF: Mgr. Ľudmila Potočáková       
       


