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Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej aj ako „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) 

vydáva túto internú smernicu „Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie 

finančných prostriedkov z „Fondu rozvoja vedy“ (ďalej aj ako „pravidlá“). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Účelom „Fondu rozvoja vedy“ (ďalej aj ako „fond“) je podpora vedeckovýskumných aktivít 

tvorivých pracovníkov EU v Bratislave. 

2. Prostriedky vyčlenené do fondu slúžia na: 

a) podporu kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov,  

b) ocenenie pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém Európskych fondov 

určených na podporu rozvoja vedy a výskumu (Horizont Európa a ďalších výskumných 

programov jednotlivých generálnych riaditeľstiev Európskej komisie vrátane ERC programu, 

Erasmus+ Capacity Building, AMIF či Interreg), ako aj v rámci programov podporených 

z operačných programov SR a Plánu obnovy zameraných na vedu a výskum, 

c) podporu publikovania v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch zaradených v zozname 

časopisov ABDC (z angl. Australian Business Deans Council Journal Quality List) 

alebo v zozname časopisov EUBA (z angl. EUBA Star Journal List), 

d) podporu publikovania monografií registrovaných vo Web of Science, 

e) podporu účasti tvorivých pracovníkov na vedeckých konferenciách a podujatiach, 

f) ďalšiu podporu excelentných výstupov tvorivej činnosti. 

 

Článok 2 

Pravidlá tvorby a použitia finančných prostriedkov fondu 

 

1. Fond sa tvorí z dotačných alebo iných mimodotačných prostriedkov EU v Bratislave. 

2. Výška sumy alokovaná vo fonde sa určuje pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu EU v Bratislave na 

príslušný kalendárny rok. 

3. Finančnú odmenu z fondu možno priznať tvorivým pracovníkom, ktorí sú zamestnaní na EU 

v Bratislave na ustanovený týždenný pracovný čas a podľa článku 1 bod 2 písm. e) tejto smernice 

aj doktorandom v dennej forme štúdia. 

4. Doktorandom v dennej forme štúdia sa podľa článku 1 bod 2 písm. b), c) a d) tejto smernice 

priznáva štipendium z vlastných zdrojov EU v Bratislave podľa pravidiel uvedených 

v Štipendijnom poriadku EU v Bratislave. 

5. Výška odmeny tvorivým pracovníkom za jednotlivé aktivity podľa článku 1 bod 2 je stanovená 

v prílohe k tejto smernici. 

6. Finančnú odmenu vo forme osobného príplatku podľa článku 1 bod 2 písm. a) tejto smernice po 

dobu 12 mesiacov prizná rektor EU v Bratislave tvorivým pracovníkom, ktorí ukončili svoje 

habilitačné alebo inauguračné konanie na EU v Bratislave do stanoveného veku. Stanovený vek 
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možno upraviť o dĺžku materskej, resp. rodičovskej dovolenky tvorivého pracovníka.   

7. Jednorazovú finančnú odmenu prizná rektor EU v Bratislave tvorivým pracovníkom EU 

v Bratislave za podaný projekt podľa článku 1 bod 2 písm. b) tejto smernice. Dodatočnú 

jednorazovú finančnú odmenu prizná rektor EU v Bratislave tvorivým pracovníkom EU 

v Bratislave aj za schválenie takéhoto projektu. V prípade spolupráce viacerých zhotoviteľov 

projektu sa odmena rozdelí alikvotným spôsobom podľa individuálneho príspevku každého 

jednotlivca k spracovaniu projektu.  

8. Jednorazovú finančnú odmenu prizná rektor EU v Bratislave tvorivým pracovníkom za článok 

publikovaný v časopisoch zaradených v zozname časopisov ABDC alebo v zozname časopisov 

EUBA. V prípade viacerých autorov publikovaného článku sa odmena rozdelí alikvotným 

spôsobom podľa autorského podielu každého spoluautora. Tvorivým pracovníkom, ktorí v čase 

priznania odmeny čerpajú materskú alebo rodičovskú dovolenku, sa odmena vyplatí spravidla 

po návrate do pracovného pomeru.  

9. Jednorazovú finančnú odmenu prizná rektor EU v Bratislave tvorivým pracovníkom za 

publikovanú monografiu alebo kapitolu v monografii, ktoré sú evidované v databáze Web of 

Science. V prípade viacerých autorov sa odmena rozdelí alikvotným spôsobom podľa autorského 

podielu každého spoluautora. Tvorivým pracovníkom, ktorí v čase priznania odmeny čerpajú 

materskú alebo rodičovskú dovolenku, sa odmena vyplatí spravidla po návrate do pracovného 

pomeru.  

10. Rektor EU v Bratislave môže poskytnúť príspevok na úhradu poplatku za účasť na medzinárodnej 

vedeckej konferencii tvorivým pracovníkom alebo doktorandom v dennej forme štúdia EU 

v Bratislave po zvážení medzinárodného, resp. svetového významu konferencie. 

11. Jednorazovú finančnú odmenu prizná rektor EU v Bratislave podľa článku 1 bod 2 písm. f) 

tvorivým pracovníkom za publikácie, ktoré boli hodnotené a ocenené v zmysle vnútorného 

predpisu o podmienkach udeľovania Ceny EU v Bratislave za najlepšiu publikačnú činnosť.  

 

Článok 3 

Pravidlá čerpania finančných prostriedkov fondu 

 

1. Návrh na priznanie odmeny podľa článku 1 bod 2 písm. a) pripraví Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium EU v Bratislave priebežne a bezodkladne po ukončení habilitačného 

konania alebo inauguračného konania.  

2. Návrh na priznanie odmeny podľa článku 1 bod 2 písm. b) pripraví Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium EU v Bratislave spravidla dvakrát ročne, a to k 20. máju a 20. novembru 

príslušného kalendárneho roka. Podkladmi pre prípravu návrhu sú informácie z jednotlivých fakúlt 

EU v Bratislave a z Projektového centra EU v Bratislave o podaných a schválených projektoch, 

prípadne informácie z portálu Európskej komisie, z databázy portálu ITMS2014+ alebo z databázy 

projektov EU v Bratislave.  

3. Návrh na vyplatenie odmeny podľa článku 1 bod 2 písm. c) a d) pripraví Oddelenie pre vedu 

a doktorandské štúdium EU v Bratislave raz ročne, a to k 31. máju príslušného kalendárneho roka 

za publikačnú činnosť bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Podkladmi pre 

prípravu návrhu sú informácie z registra Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave.  

4. Žiadosť o poskytnutie príspevku na  úhradu poplatku za účasť na medzinárodnej vedeckej 

konferencii podáva tvorivý pracovník alebo doktorand v dennej forme štúdia EU v Bratislave na 
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Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave, pričom pripojí zdôvodnenie o 

medzinárodnom význame konferencie. 

5. Návrh na vyplatenie odmeny podľa článku 1 bod 2 písm. f) pripraví Centrum na zabezpečenie 

a podporu kvality EU v Bratislave spravidla v septembri príslušného kalendárneho roka po 

rozhodnutí hodnotiacej komisie.  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom podpisu rektora EU v Bratislave a účinnosť dňom 

1. januára 2023.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto internej smernice sa ruší platnosť a účinnosť internej smernice 

č. 6/2014 zo dňa 25. septembra 2014.  

3. Odmeňovanie za vedeckovýskumné aktivity podľa článku 1 bod 2 písm. a) až f) tejto internej 

smernice, registrované v roku 2022, sa bude realizovať podľa internej smernice č. 6/2014. 

 

 

Bratislava 3. novembra 2022 

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

rektor EU v Bratislave 
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Príloha 

 

Sadzobník odmien z Fondu rozvoja vedy  
 

Účel odmeny Nárok na odmenu 

 

Odmena 

Podpora 

kvalifikačného 

rastu 

Vymenovaný docent do 40 rokov 75,- Eur/mesiac 

po dobu 12 mesiacov 

Vymenovaný profesor do 47 rokov 100,- Eur/mesiac 

po dobu 12 mesiacov 

Podpora 

projektovej 

činnosti 

Koordinátor projektu Horizont Európa, 

resp. iného výskumného programu 

jednotlivých generálnych riaditeľstiev 

Európskej komisie vrátane ERC programu, 

Erasmus+ Capacity Building, AMIF, 

Interreg 

 

750,- Eur/podaný projekt 

 

1000,- Eur/schválený projekt 

Partner v konzorciu projektu Horizont 

Európa, resp. iného výskumného programu 

jednotlivých generálnych riaditeľstiev 

Európskej komisie vrátane ERC programu, 

Erasmus+ Capacity Building, AMIF, 

Interreg 

500,- Eur/podaný projekt 

 

750,- Eur/schválený projekt 

Koordinátor projektu financovaného 

z operačných programov SR alebo Plánu 

obnovy zameraného na vedu a výskum  

750,- Eur/podaný projekt 

 

1000,- Eur/schválený projekt 

 

Podpora 

publikačnej 

činnosti 

Publikovaný článok v časopise zaradenom 

v ABDC alebo EUBA Star Journal List  

do kategórie A* 

1500,- Eur 

Publikovaný článok v časopise zaradenom 

v ABDC alebo EUBA Star Journal List  

do kategórie A 

800,- Eur 

Publikovaný článok v časopise zaradenom 

v ABDC alebo EUBA Star Journal List  

do kategórie B 

500,- Eur 

Publikovaný článok v časopise zaradenom 

v ABDC alebo EUBA Star Journal List  

do kategórie C 

200,- Eur 

Monografia registrovaná  

vo Web of Science 
900,- Eur 

Kapitola v monografii registrovaná 

vo Web of Science 
300,- Eur 

 

 

 

 


