
Interná smernica č.  3 / 2010 

 

Zásady a kritéria 

udeľovania  „Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“ 

 

 

Cena rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť sa udeľuje každoročne v marci ako 

finančné ocenenie učiteľom a výskumným pracovníkom EU v Bratislave za mimoriadne 

publikačné výstupy z vedeckovýskumnej činnosti, publikované v predchádzajúcom 

kalendárnom roku.  

 

I. Zásady udeľovania ceny 

 

1. Návrhy na ocenenie predložia fakulty a celouniverzitné výskumné / pedagogické 

pracoviská vždy do konca februára bežného roku. V každej hodnotenej kategórii môže 

fakulta resp. celouniverzitné výskumné / pedagogické pracovisko predložiť maximálne 

jeden návrh. 

 

2. Návrhy (podpísané dekanom fakulty, resp. riaditeľom celouniverzitného výskumného / 

pedagogického pracoviska) musia obsahovať: 

- stručné zdôvodnenie návrhu (v čom spočíva prínos a originalita diela, dôvody návrhu 

na ocenenie) 

- originál publikačného výstupu navrhnutého na ocenenie 

- citácie, recenzie, posudky, resp. iné ohlasy na navrhované dielo (ak sú v dobe 

predkladania návrhu k dispozícii) 

- kategória diela podľa EPC. 

 

3. Cena rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť sa udeľuje v nasledovných 

kategóriách: 

 

- Vedecká monografia (AAA, AAB)            500,-Eur 

- Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (ADC)        1 000,-Eur 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (ADD)        500,-Eur   

-  

4. U vedeckých monografií sa akceptuje iba prvé vydanie.  

 

5. Finančné odmeny za ocenené publikačné výstupy budú zabezpečené z rozpočtu EU 

v Bratislave (podprogram 077 12 01) po schválení rozpočtových pravidiel EU  

Akademickým senátom EU v Bratislave. 

 

II. Kritéria oceňovania a spôsob hodnotenia 

 

1. Pre posudzovanie návrhov na ocenenie publikačných výstupov menuje rektor EU 

v Bratislave svoj poradný orgán, ktorým je komisia pre udeľovanie Ceny rektora EU 

v Bratislave za publikačnú činnosť. 

 

2. Členmi komisie pre udeľovanie Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť sú: 

prorektor pre vedu a doktorandské štúdium, prodekani pre vedu a doktorandské štúdium a 

vedúci celouniverzitných výskumných / pedagogických pracovísk. 

 



3. Kritéria oceňovania: 

- Vedecká úroveň diela 

- Predložené citácie, recenzie, ohlasy, posudky na dielo 

 

4. Hodnotenie a výber publikačných výstupov na ocenenie uskutoční komisia do 15. marca 

bežného roku.  

 

III. Ocenenie vedeckých statí publikovaných v karentovaných časopisoch 

 

1. Okrem Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť sa naďalej bude uplatňovať 

ocenenie všetkých vedeckých statí publikovaných v karentovaných časopisoch 

nasledovne: 

 

- zahraničné karentované časopisy (ADC)                         700,- Eur             

- domáce karentované časopisy (ADD)      350,- Eur       

 

2.   Tieto Zásady a kritéria udeľovania „Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“  

       nadobúdajú účinnosť 15.2.2010. 

 

3.   Schválením týchto Zásad a kritérií „Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“  

vo vedení EU v Bratislave sa ruší interná smernica 2/2009  Zásady a kritéria udeľovania 

„Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“ z 25.2.2009.  

 

 

 

Schválené vo vedení EU v Bratislave 

3.2.2010 

 

 

 

 

       Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, CSc. 

        rektor EU v Bratislave 


