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 Po prerokovaní vo Vedení Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a po schválení 

v Akademickom senáte JLF UK dňa 31. 3. 2008 mením znenie prílohy č. 2 a prílohy č. 3 

k rozhodnutiu dekana JLF UK č. 3/2008 o použití finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov a nedotačných zdrojov na rok 2008 nasledovne: 

 

 

„PRÍLOHA Č. 2 

 

Kritériá rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov  

(k položke č. 3) 

 

 Základné kritériá, ktoré budú zohľadňované pri určovaní dotácie pracoviskám 

a zamestnancom JLF UK: 

1. Jednorázový príspevok vo výške 35.000,-- Sk pre každé pracovisko, ktoré malo v roku 

2006: 

a) uverejnenú aspoň 1 vedeckú publikáciu in extenso, kde je jeho zamestnanec JLF UK 

a interný doktorand JLF UK  uvedený ako prvý autor, alebo 

b) uverejnenú vedeckú monografiu alebo kapitolu v monografii v slovenskom alebo 

cudzom jazyku, kde je autor zamestnancom/doktorandom JLF UK. 

2. Finančný príspevok vo výške 12.000,-- Sk za: 

- vedeckú monografiu uverejnenú v domácich a zahraničných vydavateľstvách, 

- učebnicu, 

- vedeckú prácu uverejnenú v karentovaných zahraničných časopisoch. 

3. Finančný príspevok vo výške 9.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 

karentovaných časopisoch. 

4. Finančný príspevok vo výške 6.000,-- Sk za: 

- odbornú knižnú publikáciu uverejnenú v domácich vydavateľstvách 

- kapitolu v monografiách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách 

- kapitolu vo vysokoškolských učebniciach 

- skriptá a učebné texty 

5. Finančný príspevok vo výške 3.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v zahraničných 

časopisoch. 

6. Finančný príspevok vo výške 2.500,-- Sk za vedecké práce uverejnené v domácich 

časopisoch. 

7. Každý príspevok uvedený v bodoch 2. – 6. sa v prípade spoluautorstva zamestnancov 

z viacerých pracovísk delí podľa návrhu predloženého prvým autorom publikácie. 

 Ďalšie kritériá zohľadňované pri určovaní príspevku pracoviskám a zamestnancom: 

1. Publikačná aktivita a citačný ohlas vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. 

2. Získavanie grantovej podpory pre vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku. 

3. Organizovanie vedeckých a odborných podujatí (kongres, sympózium, konferencia). 

4. Odborný rast zamestnancov (habilitácie, inaugurácie, úspešne ukončené PhD. práce) a 

zapojenie pracoviska do doktorandského štúdia. 
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5. O konečnom pridelení príspevku rozhoduje dekan fakulty. 

 

Poznámky: 

a/  Monografia – je zverejnená pôvodná monotematická vedecká alebo umelecká práca 

obsahujúca vedecký alebo umelecký prínos. 

b/ Odborná publikácia – práca, ktorá nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej 

spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. 

Pre všetky knižné publikácie platí rozsah minimálne 3 autorské hárky (1 AH – 16 

tlačiarenských strán) a musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. 

c/  Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných knižných 

publikáciách a vysokoškolských učebniciach – kapitola v publikácii (pri viacerých 

autoroch), ktorá svojim rozsahom a obsahom nespĺňa požiadavky na monografiu a má 

rozsah najmenej 1 AH.“ 

 

 

    

„PRÍLOHA Č. 3 

 

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine 

o vypísaní ceny dekana JLF UK  

za prácu publikovanú v karentovanom časopise 

(k položke č. 4a) 

 

 

 V súlade s Čl. 21 Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo vedení fakulty dňa 

10. marca 2008 vypisujem mimoriadnu finančnú odmenu za prácu publikovanú 

v karentovanom časopise, uverejnenú v roku 2008 takto: 

a) odmena vo výške 8.000,- Sk zamestnancom JLF UK za prácu uverejnenú v časopise 

s IF (impact factor) nad 0,5 

b) odmenu vo výške 4.000,- Sk zamestnancom JLF UK za prácu uverejnenú v časopise 

s IF (impact factor) do 0,5 vrátane. 

 

1) Odmena je určená pre každú vedeckú, resp. vedecko-odbornú prácu, ktorá bola 

publikovaná in extenso v karentovanom domácom, alebo zahraničnom časopise. 

 

2) Odmena je určená zamestnancom a interným doktorandom JLF UK, ktorí sú autormi 

práce podľa bodu 1) a to bez ohľadu na ich počet, prvoautorstvo, resp. spoluautorstvo, 

t.j. výška odmeny je rovnaká bez ohľadu na počet autorov. 
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3) V prípade viacpočetného autorstva bude odmena určená tomu zamestnancovi 

a internému doktorandovi JLF UK, ktorý je v zozname autorov uvedený na prvom 

mieste. 

 

4) Autor, resp. autori predložia po uverejnení práce v karentovanom časopise jej reprint, 

resp. kópiu na Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov 

prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť. 

 

5) Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť po preverení splnenia stanovených 

podmienok predkladá návrh na udelenie mimoriadnej odmeny dekanovi JLF UK. 

Mimoriadna odmena sa priznáva z finančných prostriedkov schválených AS JLF UK 

v pol. č. 4a. 

 

6) Odmena sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne. 

 

7) Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 31. marca 2008.“ 

 

 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK dňa 31. 

marca 2008. 

 

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v. r. 

dekan JLF UK 

 

 


