Vnútorný predpis
Ekonomickej univerzity v Bratislave
[vydaný podľa §15 ods. 1 písm. 1) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 9 bodu 3 písm. i) Štatútu EU v Bratislave]

Interná smernica č. 4/2017
o podmienkach udeľovania
Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave za najlepšiu
publikačnú činnosť
v znení dodatku č. 1

2018

ÚPLNÉ ZNENIE
Internej smernice č. 4/2017
o podmienkach udeľovania Ceny Ekonomickej univerzity v Bratislave
za najlepšiu publikačnú činnosť
v znení dodatku č. 1 zo dňa 15. septembra 2018
V súvislosti s napĺňaním vízie Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len
EU v Bratislave), podľa ktorej by mala byť EU v Bratislave „vnímaná a uznávaná ako moderná
a dynamická univerzita porovnateľná s významnými a všeobecne rešpektovanými
vysokoškolskými inštitúciami obdobného odborného zamerania minimálne v regióne strednej
Európy, s vysokou odbornou a vedecko-výskumnou úrovňou“ sa každoročne spravidla v
septembri udeľuje Cena Ekonomickej univerzity v Bratislave za publikačnú činnosť ako
morálne ocenenie a finančná odmena učiteľov a výskumných pracovníkov EU v Bratislave,
ktorí dosiahli mimoriadne publikačné výstupy z vedeckovýskumnej činnosti publikované
v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Článok 1
Zásady udeľovania ceny
1. Návrh publikačného výstupu na ocenenie predkladá autor vždy do 15. apríla kalendárneho
roku na Oddelenie vedy a doktorandského štúdia, ktoré je zodpovedné za sústredenie
všetkých návrhov a ich sprístupnenie komisii.
2. Návrh musí obsahovať:
- stručné zdôvodnenie návrhu (najmä prínos a originalitu diela, dôvody návrhu na
ocenenie);
- originál publikačného výstupu navrhnutého na ocenenie, ak to nie je možné fotokópiu
publikácie so všetkými bibliografickými údajmi;
- citácie, recenzie, posudky, resp. iné ohlasy na navrhované dielo (ak sú v dobe
predkladania návrhu k dispozícii);
- kategorizáciu diela podľa EPC.
3. Finančná odmena za Cenu EU v Bratislave za publikačnú činnosť sa udeľuje
v nasledovných kategóriách:
- Vedecká monografia (AAA, AAB)
500,-Eur
- Vedecká monografia v anglickom jazyku (AAA, AAB)
1 000,- Eur
- Vysokoškolská učebnica (ACA, ACB)
500,-Eur
- Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a
1 500,-Eur
impaktovaných časopisoch (ADC, ADD, ADM, ADN)
4. U vedeckých monografií a vysokoškolských učebníc je možné na ocenenie navrhnúť len
prvé vydanie.
5. V prípade viacerých autorov oceneného diela bude jednotlivému autorovi pridelená odmena
pomerne zodpovedajúca jeho autorskému podielu.
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6. Finančné odmeny za ocenené publikačné výstupy sa vyplácajú v rámci rozpočtu
EU v Bratislave (podprogram 077 12 01) po schválení rozpočtových pravidiel
EU v Bratislave Akademickým senátom EU v Bratislave.
Článok 2
Kritériá oceňovania a spôsob hodnotenia
1. Pre posudzovanie návrhov na ocenenie publikačných výstupov je zriadená komisia pre
udeľovanie Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť.
2. Členmi komisie pre udeľovanie Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť sú traja
významní profesori zahraničných univerzít menovaní rektorom EU v Bratislave.
3. Kritériá oceňovania v poradí dôležitosti:
Vedecká monografia a Vedecká monografia v anglickom jazyku
a) vedecký prínos a originalita diela,
b) prestíž a medzinárodné uznanie vydavateľstva, v ktorom bolo dielo vydané,
c) citácie, recenzie, ohlasy, posudky na dielo,
Vysokoškolská učebnica
a) pedagogický potenciál diela,
b) prestíž a medzinárodné uznanie vydavateľstva, v ktorom bolo dielo vydané,
c) citácie, recenzie, ohlasy, posudky na dielo,
Vedecké práce v domácich a zahraničných karentovaných a impaktovaných časopisoch
a) prestíž a medzinárodné uznanie časopisu, v ktorom bolo dielo vydané,
b) vedecká úroveň diela,
c) citácie, recenzie, ohlasy, posudky na dielo.
4. Hodnotenie a výber publikačných výstupov na ocenenie uskutoční komisia spravidla do
30. júna kalendárneho roku.
5. V prípade rovnakého hodnotenia viacerých prác možno cenu rozdeliť medzi dve práce.
6. Komisia má právo neudeliť cenu v kategórii, ak navrhované publikačné výstupy
nedosahujú požadované kritériá kvality.
Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Schválením tejto internej smernice sa ruší interná smernica č. 1/2013 Zásady a kritériá
udeľovania „Ceny rektora EU v Bratislave za publikačnú činnosť“ z 20. 2. 2013.
2. Úplné znenie internej smernice č. 4/2017 v zmysle dodatku č. 1 k internej smernici
nadobúda platnosť dňom 15. 9. 2018
Bratislava 5. 9. 2018
prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor
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