
Interná smernica č. 9/2019  

 

Zásady a kritériá udeľovania „Ceny rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave za 

študentskú vedeckú a odbornú činnosť“ 

 

Cena rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) za študentskú 

vedeckú a odbornú činnosť (ďalej len „ŠVOČ“) sa udeľuje každoročne ako ocenenie 

študentom EU v Bratislave za najlepšie študentské práce, ktoré boli prezentované vo 

fakultných kolách ŠVOČ v príslušnom akademickom roku. 

 

Článok 1 

Zásady udeľovania ceny 

 

1. Návrh na udelenie Ceny rektora EU v Bratislave za ŠVOČ predkladá písomnou formou 

príslušný prodekan fakulty, na ktorej sa uskutočnilo fakultné kolo ŠVOČ do 15. mája 

príslušného akademického roka oddeleniu pre vedu a doktorandské štúdium  

EU v Bratislave. Každá fakulta môže nominovať jednu prácu na 1. stupni štúdia a jednu 

prácu na 2. stupni štúdia.  

2. Návrh musí obsahovať:  

 originál navrhovanej práce,  

 písomné zhrnutie práce, ktoré obsahuje: ciele práce, metodiku práce, zdroje údajov, 

prehľad použitej literatúry, výsledky práce, diskusiu a závery, aktuálnosť skúmanej 

problematiky,  individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce, 

 posudok vedúceho práce a posudok oponenta práce,  

 správu z konania fakultného kola ŠVOČ,  

 kontaktné údaje na študenta, ktorého práca je navrhovaná na udelenie ceny, 

s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu a číslo bankového účtu v tvare 

IBAN. 

  

Článok 2 

Kritériá a spôsob hodnotenia 

 

1. Navrhnuté práce posudzuje komisia, menovaná na tento účel rektorom EU v Bratislave. 

Predsedom komisie je prorektor pre vedu a doktorandské štúdium a členmi komisie sú 

príslušní prodekani jednotlivých fakúlt. 

2. Komisia hodnotí práce najmä na základe týchto kritérií: 

 celková odborná úroveň práce, 

 aktuálnosť spracúvanej témy práce, 

 primeranosť literatúry použitej pri spracovaní práce, 

 individuálny prínos študenta k rozpracovaniu témy práce, 

 hodnotenie vedúceho a oponenta práce. 

3. Hodnotenie navrhnutých prác uskutoční komisia najneskôr do 15. júna príslušného 

akademického roka.  

4. Spôsob hodnotenia sa uskutočňuje tak, že každý člen komisie stanoví poradie prác na 

prvom, druhom a treťom mieste. Víťazí práca s najmenším súčtom poradí. V prípade 

rovnosti poradí rozhoduje o výsledku predseda komisie.  

5. Komisia môže navrhnúť udeliť iba tri ceny na každom stupni štúdia.  

6. Komisia predloží výsledok hodnotenia navrhnutých prác rektorovi EU v Bratislave.  
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Článok 3 

Výška odmeny  

 

1. Výška odmeny vo forme štipendia z vlastných zdrojov EU v Bratislave pre víťazné práce 

na každom stupni štúdia je stanovená nasledovne: 

 

 1. miesto – 500,- Eur 

 2. miesto – 400,- Eur 

 3. miesto – 300,- Eur 

 

2. V prípade viacerých autorov jednej víťaznej práce bude každému autorovi vyplatená 

alikvotná časť prislúchajúceho štipendia.  

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto interná smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 12. 2019.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto internej smernice stráca platnosť a účinnosť Interná 

smernica č. 6/2011 „Zásady a kritériá udeľovania Ceny rektora Ekonomickej univerzity 

v Bratislave za študentskú vedeckú a odbornú činnosť“. 

 

 

 

 

Bratislava  27. 11. 2019      

 

 

 

 

 

              prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.   

                             rektor EU v Bratislave 


