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Názov procesu Veda a výskum

Typ procesu Hlavný proces

Manažér procesu (vlastník)Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

Manažér procesu v rámci 

pracoviska
Vedúci ústavu / Prednosta kliniky/Riaditeľ AKAS

Vstupy

Dlhodobý plán rozvoja výskumu so svojimi cieľmi

Vysoko kvalifikovaní pracovníci s požadovanou úrovňou vzdelania v príslušnom odbore ako aj v 

oblasti vedy a výskumu

Kritéria získavania vedecko - pedagogických titulov

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti zamestnancov ako vstup do ďalšieho výskumu

Materiálno-technické zabezpečenie

Spolupráca (zmluvná/nezmluvná) s domácimi a zahraničnými univerzitami a pracoviskami 

Výstupy

Publikácie vlastných výsledkov (monografie, vedecké časopisy, evidencia EVIPUB)

Prednášky na vedeckých a odborných podujatiach (kongresy, sympóziá, semináre)

Podujatia (medzinárodné, národné, fakultné vedecké podujatia)

Štatistické výkazy o vedecko-výskumnej činnosti (Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli 

a Ročný podnikový výkaz o výskume a vývoji)   

Aplikácia získaných výsledkov do vzdelávania a klinickej praxe

Zlepšenie liečebno-preventívnej starostlivosti

Štúdie

Databázy pacientov 

Činnosti

-Tvorba koncepcie pracoviska vo vedecko-výskumnej činnosti, tvorba plánu realizácie 

výskumných úloh, formulovanie hypotéz, príprava metodík na overenie hypotéz

- Získavanie vedeckých informácií, sledovanie aktuálneho stavu riešenej problematiky vo svete, 

zapájania sa do projektov (výzvy domácich grantových agentúr VEGA a KEGA MŠVVaŠ SR, MZ 

SR, APVV, GUK, 7. RP, COST, zmluvné a nezmluvné spolupráce so zahraničnými univerzitami )

- Publikačná činnosť (tlač a zverejňovanie publikácií - evidencia v EVIPUB, AKAS)

informovanosť odbornej verejnosti v rámci celoživotného vzdelávania, zlepšenia liečebno-

preventívnej činnosti 

- Implementácia záverov do klinickej praxe ako aj do vzdelávacieho procesu

- Interdisciplinárna spolupráca medzi pracoviskami 

- Priebežný monitoring výsledkov vedeckej práce, kontrola a štatistická analýza výsledkov, 

pravidelná    - Analýza scientometrických parametrov, hodnotenie vedeckej činnosti, definovanie 

nedostatkov a ich riešenie

- Tvorba ročnej/záverečnej správy riešených/končiacich vedeckých projektov, resp. ukončenie 

vedeckého projektu záverečnou oponentúrou s vypracovaným oponentským posudkom na 

záverečnú správu

- Sústavné vzdelávanie manažmentu VaV činnosti ,  zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov 

schopných samostatnej vedecko - výskumnej činnosti, motivácia pracovníkov, mladých 

pracovníkov k zlepšeniu vedecko-výskumnej práce a jej výsledkov, zapojenie študentov  formou 

ŠVOČ

- Organizácia kongresov s medzinárodnou účasťou - prezentácia výsledkov, organizácia školení

Monitorovanie a meranie

Pravidelné hodnotenie scientometrických parametrov zamestnancov pracoviska

Pravidelné hodnotenie jednotlivých ústavov a kliník podľa scientometrických parametrov VaV

Priebežné hlásenie a meranie výsledkov vedecko-výskumnej činnosti Výskumnou agentúrou (VA) 

MŠVVaŠ SR 

Zverejňovanie najvýznamnejších výsledkov dosiahnutých pri riešení vedeckých projektov 

grantovými agentúrami na webovej stránke MŠVaV SR

Štatistické údaje (priebežné a konečné výsledky vedeckej činnosti) vstupujúce do Hodnotiacej 

správy úrovne vedecko-výskumnej činnosti JLF UK 

Záznamy

Prístrojový, laboratórny denník, Záznamové karty pokusov (centrálny zverinec)

Protokol pokusu (postup podľa ktorého dané pracovisko vykonáva experiment)

Metrologický poriadok, Kalibračné záznamy, Dokumentácia pacienta vo vzťahu k výskumu, 

Záznamy o publikačnej činnosti zamestnancov, Záznamy o výsledkoch a priebehu výskumu

Metodiky pracovných postupov, Kniha príchodov a odchodov z pracoviska, Inventarizácia

Záznam o záručnej lehote, Technická dokumentácia k používaným pristrojom

Evidencia grantových úloh a projektov riešených v rámci pracoviska, Archivácia výstupov 


