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Vedenie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na svojom zasadnutí dňa 10. 
marca 2008 prerokovalo a schválilo aplikáciu Príkazu rektora UK v Bratislave č. 3/2008 -
Zabezpečenie kvality odborného rastu na Univerzite Komenského v Bratislave v publikačnej 
oblasti v podmienkach Jesseniovej LF UK v Martine. 

S cieľom zabezpečiť kvalitu odborného rastu na JLF UK a zároveň plniť vnútorný 
predpis UK v Bratislave 

n a r i a ď u j e m  
1. Priebežne si 

a) overovať záznamy v databáze evidencie publikačnej činnosti v databáze EPC 
zamestnancov UK zverejnenej na internetovej stránke JLF UK a UK, 
b) kontrolovať kategóriu publikovaného dokumentu 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci vedecko-pedagogickí zamestnanci 

2. Doplniť doteraz neevidované záznamy. 
Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci vedecko-pedagogickí zamestnanci 

3. Pri kontrole kategórie záznamov postupovať podľa Smernice rektora UK č. 6/2008, t.j. 
 

a) návrh na určenie kategórie publikovaného dokumentu predkladá Knižnici a ŠIS 
prvý autor dokumentu, resp. prvý autor v poradí dokumentu, ktorý je 
zamestnancom alebo doktorandom JLF UK (ďalej len „navrhovateľ"). Navrhovateľ 
zodpovedá za súlad návrhu so špecifikáciou kategórií publikačnej činnosti podľa 
smernice rektora UK č. 3/2008. Knižnica a ŠIS overí správnosť návrhu 
navrhovateľa. Ak pritom dospeje k inému odborne zdôvodnenému názoru, 
prerokuje ho s navrhovateľom. Ak nedôjde k dohode o určení kategórie publikácie, 
zapíše Knižnica a ŠIS do databázy publikačnej činnosti dokument s kategóriou, 
ktorú určil vedúci pracoviska, kde je navrhovateľ zamestnancom alebo 
doktorandom. Ak je navrhovateľom vedúci pracoviska a nedôjde k dohode s 
Knižnicou a ŠIS o určení kategórie publikácie, zapíše Knižnica a ŠIS do databázy 
publikačnej činnosti UK dokument s kategóriou, ktorú určil prodekan pre vedu. 

b) ak má publikácia viac ako jedného autora, návrh na určenie percentuálneho podielu 
práce jednotlivých autorov na vzniku publikovaného dokumentu predkladá 
Knižnici a ŠIS navrhovateľ. Ak vznesie ktorýkoľvek zo spoluautorov dokumentu 
voči takémuto určeniu podielu oficiálnu námietku cestou fakultnej knižnice, o 
podieloch rozhodne prodekan pre vedu. Voči jeho rozhodnutiu môže ktorýkoľvek z 
autorov namietať u dekana fakulty, ktorého rozhodnutie vo veci je konečné. Ak 
vznesie voči určeniu podielu na publikácii oficiálnu námietku cestou Knižnice a 
ŠIS spoluautor dokumentu, ktorý je z inej fakulty UK ako navrhovateľ, o podieloch 
rozhodne prorektor pre vedu. Voči jeho rozhodnutiu môže navrhovateľ namietať u 
rektora UK, ktorého rozhodnutie je konečné. 

Termín: priebežne 
Zodpovední: všetci vedecko-pedagogickí zamestnanci 

4. Zasielať do Knižnice a ŠIS nové aktuálne separátky publikačnej činnosti a citácie 
publikácií. 
Termín: ihneď po uverejnení 
Zodpovední: všetci vedecko-pedagogickí zamestnanci 
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5. Pred začatím prerokúvania žiadosti o vymenovanie za profesora alebo žiadosti o 
začatie habilitačného konania vo Vedeckej rade JLF UK, odošle KŠIS do AK UK 
tlačený výstup publikačnej činnosti uchádzača na overenie obsahovej a formálnej 
správnosti bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov v súlade s 
vnútorným predpisom UK č. 3/2008 v platnom znení. Odoslaním výstupu KŠIS 
automaticky potvrdzuje, že podľa jej odborného názoru je predložená kategorizácia 
publikačnej činnosti uchádzača v súlade so špecifikáciou kategórií publikačnej 
činnosti. 
Termín: priebežne  
Zodpovední: KŠIS 

6. Zabezpečovať komunikáciu a úpravu údajov v databáze publikačnej činnosti podľa 
stanoviska AK UK v procese overovania tlačených výstupov publikačnej činnosti 
uchádzačov o vymenovanie za profesora alebo o začatie habilitačného konania.  
Termín: priebežne 
Zodpovední: KŠIS 

7. Ktorýkoľvek autor dokumentu, ktorého kategorizáciu zmenila AK UK, má právo 
osobne s AK UK vecne prerokovať dôvody, ktoré viedli k zmene rozhodnutia. 
Rozhodnutie AK UK o kategorizácii dokumentu má právo zmeniť rektor UK z 
vlastného podnetu, z podnetu dekana fakulty alebo z podnetu ktoréhokoľvek autora 
dokumentu. Toto rozhodnutie je konečné. 

 

Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňa 10. marca 2008. 
 

 

 

V Martine dňa 10. marca 2008 
 
 
 
 
 
 
 

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

dekan JLF UK 

 


