
Dodatok č. 1 
k internej smernici číslo 2/2013 „Konkretizácia pracovných povinností v oblasti 

publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti  zamestnancov EU v Bratislave na 
funkčných miestach: profesor,  mimoriadny profesor, docent a v pracovnom 

zaradení odborný asistent“ 
 
Týmto dodatkom sa upravuje interná smernica číslo 2/2013 „Konkretizácia pracovných 
povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU 
v Bratislave na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom 
zaradení odborný asistent vo väzbe na § 75, ods. 4,5,7 a 8 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v nasledovných častiach: 
 
a)  Publikačná činnosť 
Text pod nadpisom „Publikačná činnosť“ sa mení nasledovne: 
„Povinnosťou  zamestnancov v kategóriách profesor, mimoriadny profesor a docent je 
získať za obdobie 2 rokov minimálne 30 bodov a povinnosťou zamestnancov v pracovnom 
zaradení odborný asistent je získať za obdobie 2 rokov minimálne 25 bodov  podľa nižšie 
uvedenej špecifikácie a bodového hodnotenia jednotlivých kategórií publikačnej činnosti“. 
Ďalší text ostáva nezmenený. 
 
b)  Výskumná činnosť 
Text pod nadpisom „Výskumná činnosť“ sa mení nasledovne: 
„Povinnosťou zamestnancov v kategóriách profesor, mimoriadny profesor a docent je 
vypracovať a viesť výskumné projekty a z týchto aktivít získať za obdobie 2 rokov aspoň 8 
bodov a povinnosťou zamestnancov v pracovnom zaradení odborný asistent je vypracovať 
a viesť výskumné projekty a z týchto aktivít získať za obdobie 2 rokov aspoň 6 bodov 
podľa uvedenej špecifikácie (v rámci grantových schém VEGA, KEGA, APVV, ŠPVV, 
MVTS, 7.RP a i.)“. 
Ďalší text ostáva nezmenený. 
 
Všetky ostatné náležitosti zostávajú nezmenené. 
 
Tento dodatok č. 1 k internej smernici č. 2/2013 „Konkretizácia pracovných povinností 
v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov EU v Bratislave  
na funkčných miestach: profesor, mimoriadny profesor, docent a v pracovnom zaradení 
odborný asistent“ nadobúda platnosť dňom 1.6.2013. 
 
Schválené na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave dňa 22.5.2013. 

 

 

   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.   
                                                            rektor EU v Bratislave  

 

 

V Bratislave, 23.5.2013. 


