Interná smernica číslo 6/2014
Pravidlá Ekonomickej univerzity v Bratislave pre tvorbu a použitie
finančných prostriedkov z „Fondu rozvoja vedy“
Na podporu vedeckovýskumných aktivít tvorivých pracovníkov Ekonomickej univerzity
v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“) existuje na EU v Bratislave „Fond rozvoja vedy“
(ďalej len „FRV“).
Prostriedky vyčlenené z rozpočtu EU v Bratislave do FRV slúžia na:
a) podporu tvorivých pracovníkov (príspevok na účasť na vedeckých konferenciách,
u ktorých je predpoklad, že výstup bude publikovaný v zborníkoch registrovaných
v databázach Web of Science, Scopus),
b) ocenenie pracovníkov, ktorí vypracujú a predložia projekty v rámci schém európskych
fondov určených na podporu rozvoja vedy a výskumu (Horizont 2020), resp. v rámci
programov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na vedu a výskum,
c) podporu publikovania v domácich a zahraničných vedeckých karentovaných
časopisoch a v časopisoch registrovaných v databáze Web of Science a SCOPUS,
d) podporu kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov.
Pre tvorbu a použitie finančných prostriedkov FRV platia nasledovné pravidlá:
1. EU v Bratislave vyčlení zo svojich prostriedkov (dotačných a mimodotačných) čiastku
určenú na podporu rozvoja vedy a výskumu prostredníctvom FRV.
2. O výške sumy alokovanej do FRV rozhoduje rektor pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu
EU v Bratislave na bežný rok.
3. Podpora kvalifikačného rastu tvorivých pracovníkov, ktorí majú na EU v Bratislave
100% pracovný úväzok je upravená nasledovne:
3.1. Po dobu 12 mesiacov od vymenovania bude poberať docent, ktorý získal svoju
kvalifikáciu na EU v Bratislave a nedosiahol v čase svojho vymenovania 40 rokov
veku života, osobný príplatok 50,- Eur brutto mesačne.
3.2. Po dobu 12 mesiacov od vymenovania za profesora bude poberať profesor, ktorý
získal svoju kvalifikáciu na EU v Bratislave a v čase svojho vymenovania
nedosiahol 47 rokov veku života, osobný príplatok 75,- Eur brutto mesačne.
4. Za vypracovanie a predloženie projektu predkladateľmi v zmysle bodu b) tejto
smernice, udelí rektor EU v Bratislave z FRV jednorazovú odmenu na projekt
vo výške 450,- Eur a v prípade, ak bude projekt schválený, dodatočnú jednorazovú
odmenu 650,- Eur. V prípade spolupráce viacerých riešiteľov sa odmena rozdelí
zodpovedným riešiteľom alikvótnym spôsobom podľa individuálneho príspevku
každého jednotlivca k spracovaniu projektu. Za zapojenie sa do konzorcia v zmysle
bodu b) tejto smernice, udelí rektor EU v Bratislave z FRV jednorazovú odmenu
vo výške 250,- Eur, ak bude projekt schválený, dodatočnú jednorazovú odmenu 450,Eur.

5. Za publikovanú vedeckú stať v domácom vedeckom karentovanom časopise, resp.
v časopise registrovanom v databáze Web of Science, SCOPUS, ktorého impakt faktor
(IF) v poslednom roku, v ktorom je v čase zúčtovania odmeny známy, je ≥ 0,25, udelí
rektor EU v Bratislave jednorazovú odmenu 350,- Eur a v zahraničnom vedeckom
karentovanom časopise, alebo v časopise registrovanom v databáze Web of Science,
SCOPUS, ktorého impakt faktor (IF) v poslednom roku, v ktorom je v čase zúčtovania
odmeny známy, je ≥ 0,25, udelí rektor EU v Bratislave jednorazovú odmenu 700,Eur. V prípade viacerých autorov príspevku bude jednotlivému autorovi pridelená
odmena pomerne zodpovedajúca jeho autorskému podielu. Pri spracovaní podkladov
pre udelenie odmeny sa vychádza z údajov v registri Slovenskej ekonomickej knižnice
EU v Bratislave.
6. Z prostriedkov FRV sa každoročne vyplácajú odmeny za najlepšie publikačné výstupy
EU v Bratislave udelené v súlade s internou smernicou č. 1/2013 „Zásady a kritériá
udeľovania Ceny EU v Bratislave za publikačnú činnosť“.
7. Táto smernica bola prerokovaná a schválená vo vedení EU v BA dňa 24.09.2014 a
nadobúda účinnosť od 01.10.2014.
8. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší platnosť Internej smernice č. 4/2010
z 3.2.2010.
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