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Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť 
 
1. Podľa smernice č. 1/2018 o Fonde na podporu vedy FF KU zo dňa 12. apríla 2018, 
čl. I bod 6, je z prostriedkov fondu hradená mimoriadna finančná odmena za 
vybrané publikačné výstupy a výskumnú činnosť za rok predchádzajúci roku tvorby 
prostriedkov fondu. Ide o odmenu pre akademických zamestnancov zamestnaných 
na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas a zároveň v aktívnom režime svojej 
pracovnej zmluvy. Podrobnosti odmeny majú byť pritom stanovené v osobitnom 
predpise. Podľa smernice o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 
a ohlasov na KU v Ružomberku (ďalej smernica o evidencii), čl. 6 bod 1, tabuľku 
finančného ohodnotenia za publikačnú a umeleckú činnosť schvaľuje akademický 
senát príslušnej fakulty. 
 
2. V nadväznosti na uvedené smernice vydávam smernicu o odmeňovaní za 
publikácie a výskumnú činnosť. 
 
3. Tabuľku finančného ohodnotenia za jednotlivé druhy výstupov schvaľuje AS FF 
KU na návrh dekana FF KU. 
 
4. Tabuľka určuje odmenu za vybrané druhy vedeckých výstupov, spravidla za 
publikačné výstupy pre autora/ov a za výskumné granty pre hlavného riešiteľa/ov. 
 
5. Podľa smernice o evidencii, čl. 2 bod 2, zamestnanci KU v Ružomberku zodpovedajú 
za to, že ich publikačná činnosť je evidovaná iba u jedného zamestnávateľa. 
 
6. Odmena sa neudeľuje za publikácie vydané v predátorských časopisoch a 
vydavateľstvách, za nevýskumné granty, resp. za publikácie a granty, u ktorých je 
vysoký predpoklad, že ich ministerstvo nebude zohľadňovať pri delení dotácie. 
 
7. O sporných prípadoch sa rozhodne po spoločnej diskusii prodekana, ktorý 
zodpovedá za vedeckú činnosť, prodekana, ktorý zodpovedá za prípravu delenia 
dotácie, a autora spornej publikácie, resp. hlavného riešiteľa sporného grantu. 
 
8. Ak sa neskôr ukáže, že sporná publikácia alebo grant bol zohľadnený pri delení 
dotácie, autorovi alebo hlavnému riešiteľovi sa doplatí nevyplatená odmena vo 
výške, ktorá bola schválená AS FF KU pre rok, kedy mala byť odmena pôvodne 
vyplatená. 
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9. Zoznam odmeňovaných publikačných výstupov sa spravidla pripraví najneskôr 
do jedného mesiaca od skončenia vykazovacieho obdobia (podľa smernice o evidencii, 
čl. 5 bod 1, vykazovacie obdobie publikačnej činnosti končí 31. 3. nasledujúceho 
roka). 
 
10. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 15. marca 2019. Prerokované 
v kolégiu dekana 10. októbra 2018 a vo vedení fakulty 4. marca 2019. 
 
 
 
 
V Ružomberku 15. marca 2019    doc. Mgr. Marek Babic, PhD. 
        dekan FF KU v Ružomberku 
 
 
 


