
 

 

Vedenie  
16.12.2019 
 
 

Cena rektora o najlepšie publikácie 2019 - výzva 

 
Predkladá: prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.  
                              Prorektor                                   

    
Vypracoval:       prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.  
                              Prorektor                             
 
 Ing. Miroslav Mihalik 
 Útvar vedy a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce 
                               
Zdôvodnenie: V súlade s plánom hlavných úloh. 
 
Návrh uznesenia: Vedenie STU berie na vedomie predložený materiál a súhlasí s vyhlásením 

výzvy 
 

a) bez pripomienok 

b) s pripomienkami 
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23. zasadnutie V STU, 16.12.2019 
Cena rektora o najlepšie publikácie 2019 – výzva 

 prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. 
 

Cena rektora o najlepšie publikácie 2019 

 
Rektor 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh Vedenia STU smerujúcu k posilneniu motivácie 
pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysokoimpaktovaných periodikách vyhlasuje 
finančne dotovanú výzvu na predloženie: 

 
1. Publikácií v časopise NATURE (IF 43.070 pre rok 2018) alebo SCIENCE (IF 41.037 

pre rok 2018) za rok 2019. 

 
2. Publikácií, ktoré boli publikované v rokoch 2017 - 2019 a získali atribút highly 

cited paper v databáze WOS. Publikácia v tejto kategórii môže byť predložená 

iba v prípade, že nebola ocenená vo výzvach v minulých rokoch. 

V prípade viacerých publikácií predložených na ocenenie rozhodne rektor o ocenených 
publikáciách. 

Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde je autorom alebo spoluautorom 
pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas, interný doktorand alebo študent 
denného štúdia a v publikácii je uvedená príslušnosť k STU. Publikácia musí byť evidovaná 
príslušnou akademickou knižnicou a bude na STU ocenená iba v jednej súťaži.  
 
Finančné ocenenie: 
 
 Kategória (1) bude finančne dotovaná sumou 3000,- € 
 Kategória (2) bude finančne dotovaná sumou 2000,- € 

 
Harmonogram výzvy : 
 

 Vyhlásenie výzvy – 16. 12. 2019 

 Termín na predkladanie žiadostí na fakulte: 31. január 2020, 13.00 hod.  

 Termín pre fakulty na predkladanie žiadostí na rektoráte: 14. február 2020, 13.00 
hod. Návrhy sa predkladajú v písomnej forme podpísané dekanom fakulty (alebo 
povereným členom vedenia fakulty). Návrh je potrebné doložiť jedným výtlačkom 
(kópiou) predkladanej publikácie, prípadne výpisom citačných odkazov z SCI citačnej 
databázy. 

 Vyhlásenie výsledkov a udelenie ocenení: bude na celouniverzitnom spoločenskom 
podujatí organizovanom rektorom STU. 

 


