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NOVÁ INTERNÁ SMERNICA STU V BRATISLAVE: 
ODMEŇOVANIE EXCELENTNÝCH VÝSTUPOV TVORIVEJ ČINNOSTI 

 

Rektor STU vydal Smernicu rektora č. 2/2021: Odmeňovanie excelentných výstupov tvorivej činnosti na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.  
Excelentné výstupy študentov a zamestnancov STU, ktoré dosiahli významné ocenenie alebo významný ohlas v 
medzinárodnom kontexte, bude podľa tejto smernice Rektor STU odmeňovať v nasledovných 4 kategóriách: 

a) Kategória 1: Publikácie uverejnené v časopisoch NATURE alebo SCIENCE. 
b) Kategória 2: Publikácie uverejnené v časopisoch uvádzaných v kategórii Q1 podľa údajov databázy WoS. 
c) Kategória 3: Publikácie s atribútom „Highly Cited Paper“ podľa údajov databázy WoS. 
d) Kategória 4: Originálne architektonické alebo originálne umelecké dielo. 

V kategórii 2 odmení rektor najviac 30 publikácií v jednom roku, pričom 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“. 
Celé znenie smernice nájdete na stránke rektorátu. 
O výzvach Vás budeme informovať. 
 

LITERÁRNY FOND: CENA ZA VEDECKÚ A ODBORNÚ LITERATÚRU 
 

Literárny fond vyhlásil Cenu za vedeckú a odbornú literatúru, ktorá sa pravidelne udeľuje občanovi SR. Do 
úvahy na udelenie ceny prichádzajú pôvodné knižné diela, ktoré vyšli v roku 2020 v I. vydaní, pričom 
rozhodujúci je údaj v tiráži. Návrhy na cenu môžu predkladať organizácie aj jednotlivci. 
Cena sa udeľuje v piatich kategóriách:  

a) spoločenské a humanitné vedy, 
b) biologické a lekárske vedy,  
c) prírodné a matematické vedy,  
d) technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre,  
e) encyklopedické vedy, slovníková literatúra a vedy o architektúre. 

Autor oceneného diela dostane diplom a peňažnú odmenu. Do hodnotenia budú zaradené iba písomné 
návrhy, ktoré prišli na výbor sekcie do 31.3.2021. Viac informácií nájdete tu. 
Návrhy môžu posielať aj jednotlivci. Ak si ale prajete, aby bol Váš návrh zaslaný z úrovne rektorátu, dodajte ich 
do podateľne R-STU na meno Mária Búciová do 22.3.2021. Ak zašlete návrh ako jednotlivec, pošlite o tom 
informáciu na maria_buciova@stuba.sk.  
 

WEBINÁR K NÁRODNÉMU 
ŠTIPENDIJNÉMU PROGRAMU 

 

V stredu 31.3.2021 o 14:00 organizuje SAIA 
webinár s názvom Štipendiá Národného 
štipendijného programu do celého sveta. 
Webinár je okrem študentov určený aj 
doktorandom a postdoktorandom. 
Účastníkom poskytne ucelený pohľad na 
kritériá Národného štipendijného programu, 
objasní postup pri podávaní žiadosti 
o štipendium ako aj tipy, ako zostaviť kvalitnú 
žiadosť. 
Viac informácií a hyperlink na pripojenie 
nájdete tu. 

 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://64.media.tumblr.com/cb0bcbc23dc9c888518d33f1ac855f62/ 
tumblr_okkjd0vyHU1w24mito1_500.png. 
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