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V súlade s  § 4 ods. 8 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

(ďalej len „JLF UK“), so súhlasom Akademického senátu JLF UK zo dňa 12.12.2011 a po 

prerokovaní vo vedení JLF UK dňa 10. februára 2014 vydávam túto 

 

Smernicu o odmeňovaní vedecko-pedagogických zamestnancov  

Jesseniovej LF UK v Martine podľa Hirschovho indexu (h-index*) 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

Cieľom diferencovaného odmeňovania podľa výšky h-indexu je stimulovať vedecko-

pedagogických zamestnancov JLF UK v Martine v oblasti vedeckej aktivity. Smernica sa 

vzťahuje na všetkých vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov 

pôsobiacich vo funkciách profesor, mimoriadny profesor a docent.  

 

II. 

Kategórie podľa h-indexu  

Pre účely stanovenia výšky platu sa určujú tieto kategórie a rozpätia hodnôt h-indexov: 

VŠ učiteľ, resp. 

zamestnanec VV 

s titulom „profesor“ 

 

Výška platu 

VŠ učiteľ, resp. 

zamestnanec VV 

s titulom „docent“ a 

„mimoriadny profesor“ 

 

Výška platu 

h-index = 6 - 9 1 800 eur h-index = 3 - 6 1 500 eur 

h-index = 10 - 12 2 350 eur h-index = 7 - 9 1 600 eur 

h-index = 13 - 15 2 900 eur h-index = 10 - 12  1 700 eur 

h-index = 16 a viac 3 500 eur h-index = 13 a viac 1 800 eur 

 

III. 

Lehoty stanovenia h-indexu 

1. Indikátor hodnotenia vedeckej výkonnosti jednotlivca h-index je na JLF UK  

vypočítavaný na základe dát z databázy VIRTUA/EVIPUB v dvoch termínoch, k 30. 

júnu a 31. decembru každého kalendárneho roka. Vstupnými dátami pre výpočet h-

indexu sú ohlasy o1, o2 (ohlasy z databáz Web of Science, Scopus). Za zabezpečenie 

výpočtu h-indexu zodpovedá Akademická knižnica JLF UK. 

2. Plat stanovený podľa dosiahnutej hodnoty h-indexu je splatný k prvému dňu mesiaca 

nasledujúceho po dátume, ku ktorému sa h-index vypočítaval. Za písomné oznámenie 

výšky a zloženia funkčného platu a údajov podľa Čl. 9 ods. 4 Smernice rektora UK č. 

9/2009 v platnom znení zodpovedá Referát ekonomiky práce. 
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3. Plat podľa h-indexu sa poskytuje len vysokoškolským učiteľom a vedecko-

výskumným zamestnancom pôsobiacim vo funkciách profesor, mimoriadny profesor a 

docent pracujúcim na ustanovený týždenný pracovný čas. 

4. Zoznam zamestnancov JLF UK s dosiahnutým h-indexom rovným a vyšším ako 3 sa 

zverejňuje na webovej stránke JLF UK v časti „veda a výskum“. Za zverejňovanie 

aktuálneho zoznamu zodpovedá Referát vedecko-výskumnej činnosti. 

 

 

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 10. februára 2014 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v.r. 

dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 

* h index je definovaný ako počet h publikácií daného autora, ktoré sú citované prinajmenšom 

h krát, pričom všetky ostatné publikácie autora sú citované menej ako h krát 


