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Zdôvodnenie: Materiál sa predkladá v súlade s plánom hlavných úloh STU. 

 

Návrh uznesenia: Vedenie STU schvaľuje predložený materiál 
 
  a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava 

 
V Bratislave dd. mm. 2021 

Číslo: XX/2021 - SR  
 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo „univerzita“) v súlade 
Dlhodobým zámerom STU posilniť medzinárodné postavenie univerzity a s článkom 3 bod 1 
písm. b) v spojení s článkom 5 bod 3 Smernice rektora číslo 4/2013-SR Pravidlá vydávania 
interných predpisov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

 
v y d á v a 

 
nasledovnú smernicu rektora  
 

Odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti  
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia  
 

1. Smernica rektora Odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti na Slovenskej 
technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „smernica“) je vnútorná organizačná a 
riadiaca norma STU, ktorou sa ustanovujú základné organizačné, finančné a ostatné 
podmienky odmeňovania excelentných výstupov tvorivej činnosti na STU ako 
motivačného nástroja STU na kontinuálne zvyšovanie úrovne tvorivej činnosti študentov 
a zamestnancov STU.  
 

2. Podporou tvorby excelentných výstupov tvorivej činnosti STU sleduje napĺňanie cieľov 
formulovaných v Dlhodobom zámere STU, smerujúcich k zvyšovaniu kvality 
vedeckovýskumnej a umeleckej činnosti na STU, k posilneniu excelentnosti a 
medzinárodného postavenia STU. 

 
3. Smernica upravuje odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti jednotlivcov 

formou priznania statusu významnej publikácie, originálneho architektonického diela 
alebo originálneho umeleckého diela a finančnej odmeny rektorom STU za príslušný 
kalendárny rok. Za týmto účelom STU definuje Kategórie excelentných výstupov tvorivej 
činnosti (článok 2 smernice).  

 
4. Tam, kde je v tejto smernici uvedené „fakulta“, rozumie sa tým aj iná súčasť STU, za 

podmienky, že sa na tejto súčasti STU vykonáva vedeckovýskumná alebo umelecká 
tvorivá činnosť. 
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Článok 2 
Kategórie excelentných výstupov tvorivej činnosti 

 
1. Excelentné výstupy študentov a zamestnancov STU, ktoré dosiahli významné ocenenie 

alebo významný ohlas v medzinárodnom kontexte, odmení Rektor STU v niektorej z 
nasledovných kategórií: 
a) Kategória 1: Publikácie uverejnené v časopisoch NATURE alebo SCIENCE. 
b) Kategória 2: Publikácie uverejnené v časopisoch uvádzaných v kategórii Q11 podľa 

údajov databázy WoS. 
c) Kategória 3: Publikácie s atribútom „Highly Cited Paper“ podľa údajov databázy WoS2.  
d) Kategória 4: Originálne architektonické alebo originálne umelecké dielo. 

 
2. Rektor STU odmení v Kategórii 1 autora alebo kolektív autorov publikácií, ktoré boli 

uverejnené v aktuálnom kalendárnom roku a súčasne evidované v databáze CREPČ 
k aktuálnemu kalendárnemu roku. 
 

3. Rektor STU odmení v Kategórii 2 autora alebo kolektív autorov publikácií, ktoré boli 
uverejnené v časopisoch uvádzaných v kategórii Q1 podľa WoS v aktuálnom 
kalendárnom roku a súčasne evidované v databáze CREPČ k aktuálnemu kalendárnemu 
roku. V jednom kalendárnom roku rektor ocení autorov najviac 30-tich publikácií 
uvádzaných v zozname Kategórie 2. V prípade väčšieho počtu publikácií zaradených do 
zoznamu sa ich poradie určí podľa ich miery ohlasu v medzinárodnom kontexte 
uvádzanom v databáze WoS podľa „Category Normalized Citation Impact“3. 

 
4. Rektor STU odmení v Kategórii 3 autora alebo kolektív autorov publikácie, ktorá bola 

zaradená medzi „Highly Cited Paper“ v databáze WoS pre aktuálny kalendárny rok. Ak je 
v aktuálnom kalendárnom roku zaradených do zoznamu „Highly Cited Paper“ viacero 
publikácií, ktorých autori sú zamestnancami STU, rektor ocení publikáciu s najvyššou 
mierou ohlasu v medzinárodnom kontexte uvádzanom v databáze WoS podľa „Category 
Normalized Citation Impact“4. 
 

5. Rektor STU odmení v kategórii 4 autora alebo kolektív autorov architektonického diela 
alebo umeleckého diela, ktoré dosiahlo významné ocenenie alebo ohlas 
v medzinárodnom kontexte v aktuálnom kalendárnom roku. Návrhy na odmeňovanie 
predkladajú fakulty na základe výzvy zverejnenej STU (článok 3 tejto smernice). 

 
 

Článok 3 
Výzva na predkladanie návrhov  

 
1. STU vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na odmeňovanie v kategórii 4 (ďalej len 

„výzva“) spravidla raz ročne. Výzva obsahuje najmä:  

                                                           
1
 Journal Impact Factor Quartile (prod-incites.com) 

2
 Highly Cited Papers (prod-incites.com) 

3
 Category Normalized Citation Impact (prod-incites.com) 

 

http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/jifQuartile.html
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/highlyCitedPapers.html
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
http://help.prod-incites.com/inCites2Live/indicatorsGroup/aboutHandbook/usingCitationIndicatorsWisely/normalizedCitationImpact.html
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a) formálne náležitosti na predkladanie návrhov,  

b) termín na predkladanie návrhov,  

c) spôsob, formu a miesto predkladania návrhov.  

 
2. Administráciu činností súvisiacich s vyhlásením výzvy a vyhodnotenie návrhov 

zabezpečuje Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce (ďalej len „útvar 
STU“) Rektorátu STU.  
 

Článok 4 
Vyhodnotenie výstupov 

 
1. Zoznam excelentných výstupov na ocenenie a priznanie odmeny v jednotlivých 

kategóriách predkladá Rektorovi STU prorektor pre vedu, výskum a doktorandské 
štúdium. 
  

2. Zoznam výstupov tvorivej činnosti v Kategóriách 1, 2 a 3 zostaví na základe podkladov 
zverejnených pre aktuálny kalendárny rok vydavateľmi časopisov NATURE a SCIENCE, 
databázami WoS a CREPČ. Zoznam výstupov tvorivej činnosti v Kategórii 4 zostaví na 
základe poradia zostaveného komisiou menovanou rektorom a databázy CREUČ. 

 
3. Na vyhodnotenie návrhov v Kategórii 4 Rektor STU menuje komisiu, v ktorej má dvoch 

členov Fakulta architektúry a dizajnu a dvoch členov Stavebná fakulta STU. Členovia 
komisie sú zamestnanci STU spravidla na funkčnom mieste docent alebo na funkčnom 
mieste profesor alebo významní odborníci z praxe. Predsedom komisie je prorektor pre 
vedu, výskum a doktorandské štúdium. Komisia určí poradie návrhov. 

  
4. Rektor STU rozhodne o pridelení/nepridelení odmeny autorovi alebo kolektívu autorov, 

v jednotlivých kategóriách, podľa zoznamu predloženého prorektorom pre vedu, výskum 
a doktorandské štúdium. Na odmenu nie je právny nárok.  

 
5. Odmena môže byť priznaná: 

a) zamestnancovi STU, ktorý pôsobí na STU na ustanovený týždenný pracovný čas, 
 b) študentovi alebo doktorandovi denného štúdia,  
 ktorého príslušnosť k STU bola zrejmá v čase realizácie výstupu.  

 
6. Odmena môže byť priznaná autorom výstupu, ktorý je registrovaný v databázach CREPČ 

alebo CREUČ, a ktorý nebol pred priznaním odmeny ocenený v žiadnej z interných súťaží 
alebo výziev STU.  

 
7. Výstupy realizované v spoluautorstve v rámci STU sa jednotlivým autorom započítajú 

podľa autorského podielu uvedeného pri registrácii výstupu v CREPČ alebo CREUČ. 
Výstupy realizované v spoluautorstve s autormi mimo STU sa započítajú autorom z STU 
vcelku, rozdelením odmeny medzi autormi podľa váhy ich autorského podielu 
uvedeného v CREPČ alebo CREUČ. 
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Článok 8 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto smernice sú možné len na základe číslovaných, 

rektorom podpísaných, dodatkov k smernici.  
 
2. Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 18. januára 

2021. 
 
 
 
 prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.4 

 rektor 
 

 

 

                                                           
4
 Tento dokument je podpísaný elektronicky. 


