
 

 

 

 

 

   Ružomberok 28.02.2018                                                                          Naša značka: CZ 324/2018 FZ 
                                                                                                  Účinnosť: od 1.3.2018   
                                                                                                                                                                                                                     

Nariadenie 
 dekana Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku č.1/2018, ktorým sa upravujú 

podmienky vysielania zamestnancov na pracovné cesty  

1. Týmto nariadením sa usmerňujú podmienky Smernice rektora č. 5/2010 o cestovných náhradách pri 
pracovných cestách zo dňa 1. 2. 2010 s cieľom  najhospodárnejšieho nakladania s finančnými 
prostriedkami. 

2. Dôvodom vydania nariadenia dekana Fakulty zdravotnícku KU v Ružomberku č. 1/2018 je zlepšiť 
úroveň publikačných výstupov a zvýšiť finančný prínos do rozpočtu fakulty. Prehľad zaradenia 
publikácií, príspevkov do kategórií a ich finančných výnos tvorí prílohu č. 1. 

3. Fakulta zdravotníctva bude finančne podporovať v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších zmien a doplnkov konferencie kategórie A a B za 
podmienok fyzickej účasti maximálne 2 zamestnancov na jednej konferencii, z toho každý 
zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou. Pri použití služobného motorového 
vozidla pri pracovnej ceste budú finančne podporení maximálne 3 zamestnanci na jednej konferencii, 
z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou. Jeden zamestnanec bude 
finančne podporený na konferencii kategórie A a B najviac 3x za rok. Kritéria na zaraďovanie 
konferencií do kategórií a ich podpora tvoria prílohu č. 2 nariadenia.  

4. Žiadosť o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii predkladajú zamestnanci 30 dní 
pred zahraničnou pracovnou cestou a 15 dní pred domácou pracovnou cestou prodekanovi pre vedu 
a výskum. Vzor žiadosti o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii tvorí prílohu č. 3 
nariadenia. Ku žiadosti treba priložiť doklady uvedené v poznámke žiadosti o poskytnutie pracovnej 
cesty s účasťou na konferencii. 

5. Poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí si zamestnanec zabezpečí až po schválení 
žiadosti o poskytnutí pracovnej cesty s účasťou na konferencii prodekanom pre vedu a výskum. Bez 
platného poistenia nie je možné nastúpiť pracovnú cestu v zahraničí. 

6. Zamestnancom Fakulty zdravotníctva sa určuje náhrada výdavkov za ubytovanie pri zahraničnej 
pracovnej ceste maximálne 75,00 EUR/1 zamestnanec/1noc. Náhrada výdavkov za ubytovanie pri 
domácej pracovnej ceste je určená vo výške 50,00 EUR/1 zamestnanec/1 noc. Náklady nad uvedené 
sumy nebudú zamestnancom fakultou preplatené. Uvedené finančné limity platia na všetky pracovné 
cesty zamestnancov Fakulty zdravotníctva.    

                                                                                            
 
 
                                                                                              prof. MUDr. Anton LACKO, CSc., 
                                                                                                dekan Fakulty zdravotníctva KU 

  KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                . 

  FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
  Námestie A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok 

  www.ku.sk,  tel.: +421 44 43 04 317, fax: +421 44 43 04 316, mobil: +421 918 722 183, e-mail: sektariat.fz@ku.sk 
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                                                                                                     Príloha č. 1 

Zaradenie príspevku do kategórie a jej finančný výnos pre rok 2017 
 

 

Kategória Charakteristika publikácie, príspevku 
Dotácia 

(€) 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 2370,3 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2370,3 

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 2370,3 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 2370,3 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 237,0 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 237,0 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 1034,9 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 1034,9 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 124,2 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 62,1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 99,3 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 99,3 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 2370,3 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1185,1 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 397,2 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 198,6 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 99,3 

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 99,3 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS  99,3 

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS  99,3 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 397,2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 198,6 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 397,2 

AFD AFD (Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 198,6 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 99,3 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 99,3 
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AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 99,3 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 99,3 

AFK Postery zo zahraničných konferencií  

AFL Postery z domácich konferencií  

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách  

AGJ 
Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, 
prihlášky ochranných známok,... 5037,3 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1034,9 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 1034,9 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 31,0 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 31,0 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy 1034,9 

BCI Skriptá a učebné texty 1034,9 

BCK Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch 31,0 

BDA 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách 31,0 

BDB 
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách 31,0 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch 31,0 

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch 31,0 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 2370,3 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1185,1 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj  nekonferenčných) 124,2 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných) 62,1 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 31,0 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 31,0 

BGG Normy  

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 1034,9 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské katalógy 
vydané v domácich vydavateľstvách 1034,9 

CBA 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 

31,00 

CBB 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov 

31,00 
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CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 5037,3 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 5037,3 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 31,0 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 31,0 

EAI Prehľadové práce-knižné 1034,9 

EAJ Odborné preklady publikácií-knižné 1034,9 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch  

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru-bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, 
atlasy... 1034,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5

Príloha č. 2 

Kritériá na zaraďovanie konferencií a ich podpora 

 

 

Kategória A:  

Kritéria zaradenia: 

Celosvetová konferencia alebo celokontinentálna, čo nesie aj v názve a organizátorovi - napr. 
Európska konferencia ... organizuje ju nadnárodná organizácia v spolupráci s nejakou univerzitou 
alebo inou národnou inštitúciou - napr WHO, Európska spoločnosť pre... Vo vedeckom výbore 
konferencie musia byť ľudia z viacerých krajín - minimálne 10. Prezentácia musí byť vyžiadaná, 
vedeckého charakteru - prezentovanie vlastných výsledkov výskumu, alebo prieskumu. Prednáška, 
prezentácia nemôže byť kompilátom  - také nie je možné uznať.   

Odporúčaná podpora: 

Financované FZ ako pracovnej cesty s náhradou - maximálne 2 zamestnanci fyzicky 
prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou 
účasťou. Pri použití služobného motorového vozidla pri pracovnej ceste budú finančne podporení 
maximálne 3 zamestnanci fyzicky prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec 
s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou.  

 

 

Kategória B:  

Kritéria zaradenia: 

Medzinárodná konferencia, nie s medzinárodnou účasťou, čo nesie aj v názve a organizátorovi 
-  organizuje ju národná organizácia v spolupráci s nejakou univerzitou alebo aj univerzita v spolupráci 
s inými zahraničnými partnermi - napr SKSaPA, FZ KU v spolupráci  s ... Vo vedeckom výbore 
konferencie musia byť ľudia z viacerých krajín - minimálne 5. Vždy sa na organizovaní musia 
podieľať minimálne tri organizácie z troch rozličných krajín. Prezentácia musí byť vyžiadaná, 
vedeckého charakteru - prezentovanie vlastných výsledkov výskumu, alebo prieskumu.  Prednáška 
nemôže byť kompilátom  - také nie je možné uznať.   

Odporúčaná podpora: 

Financované FZ  ako pracovnej cesty s náhradou - maximálne 2 zamestnanci fyzicky 
prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou 
účasťou. Pri použití služobného motorového vozidla pri pracovnej ceste budú finančne podporení 
maximálne 3 zamestnanci fyzicky prítomní na jednej konferencii, z toho každý zamestnanec 
s vyžiadanou prednáškou, resp. aktívnou účasťou.  
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Kategória C:  

Kritéria zaradenia: 

Celoslovenská alebo zahraničná konferencia, ktorú organizuje národná organizácia alebo 
univerzita v spolupráci s domácimi partnermi -  univerzitou alebo inou národnou inštitúciou. Ide aj 
o konferenciu v zahraničí, ak vo vedeckom výbore sú členovia len z dvoch alebo jednej krajiny. 
Prezentácia musí byť vyžiadaná, vedeckého charakteru - prezentovanie vlastných výsledkov 
výskumu, alebo prieskumu. Kompilát nie je možné uznať. 

 

Odporúčaná podpora: 

Udeliť pracovné voľno s náhradou mzdy, bez finančnej náhrady pracovnej cesty  - 
nepreplatenie  konferenčného poplatku, cestovného, ubytovacích nákladov či stravného.  
Prínosom  pre účastníka sú kontakty s inými účastníkmi.   

 

Kategória D:  

Kritéria zaradenia: 

Domáca alebo zahraničná konferencia, ak ju organizuje jedna organizácia. Ide aj o zahraničnú 
konferenciu, ak vo vedeckom výbore sú členovia len z jednej inštitúcie. 

Odporúčaná podpora: 

Neodporúčané na financovanie a ani na udelenie pracovného voľna s náhradou mzdy. 
Účastník konferencie v uvedený deň čerpá dovolenku. 
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Príloha č. 3 

Žiadosť o poskytnutie pracovnej cesty s účasťou na konferencii 

Meno, priezvisko, titul: 

Pracovisko: Funkcia: 

Názov aktivity: 

Organizátor: 

Termín konania (od – do, vrátane cesty) 

Miesto konania: 

Webový link na stránku podujatia: 

Účasť:* aktívna  pasívna  
 

Pri aktívnej účasti 

Názov príspevku:  

Autori príspevku:  

Charakter 
príspevku:* 

vedecký  odborný  

ústna prezentácia  poster  

vyžiadaný/á  nevyžiadaný/á  
 

 

Predpokladané náklady pri dodržaní zásad hospodárnosti 
 

Účastnícky poplatok € Ubytovanie € 

Stravné € Iné1 € 

Cestovné výdavky 

Preprava hromadnými 
prostriedkami 

Služobná preprava Súkromná preprava 

km  Cena € km  Cena € km  Cena € 

SPOLU € 
 

1 – uviesť aké ............................................................................................................................................................ 
Pozn.  1. V prípade hradenia sponzorom, je potrebné priložiť sponzorskú zmluvu. 

             2.  V prípade použitia súkromnej prepravy je nutné mať uzatvorenú platnú Dohodu o použití súkromného motorového vozidla. 
 

Zhodnotenie prínosu  pre FZ KU Ružomberok 

Zaradenie konferencie (aktivity) (viď príloha č.2) * A  B  C  D  

Predpokladaný výstup z konferencie (aktivity) (viď príloha č.1)  

Predpokladaný finančný prínos konferencie (aktivity) (viď príloha č. 1) € 

Korigovaný predpokladaný finančný prínos konferencie (aktivity) 2  € 
2 - predpokladaný prínos z vyššieho riadku korigovaný podľa počtu autorov príspevku a počtu účastníkov konferencie 
(aktivity), nutné prepočítať na jednu osobu - žiadateľa 
* - správnu možnosť zaškrtnite do príslušného voľného okienka        

Čestne prehlasujem, že v žiadosti uvádzam presné, pravdivé a úplne údaje a uvedomujem si, že pokiaľ by mnou 
uvedené informácie neboli pravdivé alebo zamlčané, budem čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym následkom. 
 

V Ružomberku dňa                                                                      
                                                                                              .................................................. 
                                                                                               podpis žiadateľa 
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Stanovisko príslušného vedúceho katedry FZ KU:*/** 

Súhlasím  Nesúhlasím  Iné3  

 
3 - uviesť 

aké............................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

 

dňa: .......................................                                                                     ................................................ 

                             podpis 

Stanovisko prodekana pre vedu a výskum: 

Súhlasím  Nesúhlasím  Iné4  

 
4 - uviesť 

aké............................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

 

dňa: .......................................                                                                  ................................................ 

                                                                               podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámka 
 Ku každej žiadosti je nutné priložiť: 

a. vytlačenú  informáciu o predmetnej aktivite (miesto, čas konania, organizátorov, vedecký 
výbor, finančné náklady (konferenčný poplatok, strava, možnosti ubytovania), 

b. program konferencie s jasným  vyznačením aktívnej účasti (pri nedostupnosti programu 
akceptačné stanovisko o zaradení príspevku k aktívnej účasti), 

c. v prípade vyžiadanej  prezentácii o doklad o tejto skutočnosti, 
d. informáciu o výstupe (aj predpokladom) z konferencie (zborník abstraktov, celých článkov, 

suplementum časopisu atď.), 
* - správnu možnosť zaškrtnite do príslušného voľného okienka  
**  - v prípade žiadosti vedúceho katedry je predchádzajúce stanovisko bezpredmetné 


