
Smernica
pre zefektívnenie výskumu vo vzťahu k odmeňovaniu

pracovníkov a študentov Pedagogickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku

za výkony vo vede a umeni

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

l. Smernica pre zefektívnenie výskumu vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len "PF KU")
upravuje odmeňovanie vysokoškolských učitel'ov a denných doktorandov, ktorí
pracujú na PF KU.

2. Smernica sa vzťahuje na vysokoškolských učiteľov a nepedagogických pracovníkov
a študentov v dennej forme štúdia, ktorí sú zaradení na fakulte s miestom výkonu
práce na jej pracoviskách (ústav, inštitút, katedra, kabinet) na ustanovený týždenný
pracovný čas.

3. Smernica sa nevzťahuje na výskumných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výskume
a vývoji.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Kategorizácia výstupov 1) až 46) a 54) v Prílohe č. 1 sa riadi Smernicou č. 13/2008-R
zo dňa 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 456/2012 zo dňa
18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom
registri evidencie umeleckej činnosti a prepočítava sa podľa počtu spoluautorov.
výstupy v umeleckej činnosti budú akceptované až po prehodnotení Univerzitnou
knižnicou KU.

2. Projekty podľa bodov 47) a 48) v Prílohe č. l musia byť v súlade s pravidlami
MŠVVaŠ SR pri akceptovaní domácich a zahraničných výskumných grantov
zverejnených na www stránke www.minedu.sk pre vedúceho projektu a finančné
prostriedky museli byť pridelené PF KU v sledovanom období.

3. Finančné prostriedky pridelené podľa bodu 49) v Prílohe č. 1 sú za vedenie
doktoranda v dennej forme štúdia, ktorý úspešne absolvuje dizertačnú skúšku do 18
mesiacov od začiatku štúdia. Finančné prostriedky pridelené podľa bodu 50) v Prílohe
č. 1 sú za úspešné vedenie a ukončenie štúdia pre doktoranda dennej a externej formy
v štandardnej dÍžke štúdia. Školiteľ musel viesť doktoranda minimálne od dizertačnej
skúšky po úspešnú obhajobu dizertačnej práce a obhajoba sa musela uskutočniť
v sledovanom období.

http://www.minedu.sk


4. Finančné prostriedky podľa bodov 51) až 53) budú pridelené po odovzdaní potvrdení
o členstve na Referáte rozvoj vedy a umenia PF KU v Ružomberku.

5. Návrhy na finančné ohodnotenie podáva vedúci katedry/riaditel' ústavu písomne
prodekanovi pre vedu a umenie. Súčasťou je potvrdenie z Univerzitnej knižnice KU za
ohodnotenie podľa bodov l) až 46) za sledované obdobie a potvrdenie z projektového
oddelenia podľa bodov 47) a 48) a potvrdenia z oddelenia pre vedu a umenie podľa
bodu 49) a 50). Výška odmeny musí byť v súlade s Prílohou č. 1.

6. Návrh na ohodnotenie podľa uvedených kritérií schvaľuje dekan PF KU na návrh
vedúceho pracoviska.

7. Sledované obdobie je od l. januára do 30. júna. Uzávierka návrhov je 15. júla.

8. Oprávnené návrhy od 30. 6. do 31. 12. presahujúce sumu určenú na tento účel, budú
vyplatené v nasledujúcom období.

Čl. 3
Pôsobnosť smernice

. l. Smernica pre zefektívnenie výskumu vo vzťahu k pedagogickým pracovníkom PF KU
bola prerokovaná na kolégiu dekana dňa 21. apríla 2009, schválená v AS PF KU dňa
16. septembra 2009 a zmeny pre rok 2013 boli prerokované na kolégiu dekana dňa
23. apríla 2013.

2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu.

Ružomberok, 23. apríla 2013

doc. PaedDr. Tomáš""Jablonský, PhRm. prof. KU

dekan PF KU v Ružomberku


