Vnútorné predpisy
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Vnútorný predpis č. 5/2016
Smernica dekanky
Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave
Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky
FSEV UK pre rok 2016

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento vnútorný predpis sa vydáva v zmysle čl. 13 ods. 1 Organizačného poriadku
FSEV UK s cieľom podporiť napĺňanie poslania Fakulty sociálnych
a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave formou stimulácie
vedecko-výskumnej činnosti fakulty a ocenenia významných výsledkov v
tejto oblasti ako aj v oblasti pedagogickej činnosti.
(2) Tento vnútorný predpis upravuje tvorbu a použitie finančných prostriedkov Fondu
dekanky FSEV UK pre rok 2016 (ďalej aj „fond dekanky“ alebo „fond“). Finančné
prostriedky sú určené na podporu a ocenenie vedecko-výskumnej
činnosti, vedeckého rastu a pedagogickej činnosti zamestnancov FSEV UK
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas na 100% úväzok a
zamestnancov FSEV UK, ktorí vykonávajú funkciu dekana alebo prodekana
a majú počas výkonu tejto funkcie z objektívnych dôvodov znížený pracovný
úväzok vysokoškolského učiteľa alebo výskumného zamestnanca FSEV UK.
Článok 2
Pravidlá tvorby fondu
(1) Fond dekanky sa v roku 2016 tvorí:
a) prídelom z dotácie zo štátneho rozpočtu pridelenej FSEV UK na podprogram
0771112 Vysokoškolská veda a technika vo výške 10 000,- eur (celková
čiastka vrátane odvodov do poistných fondov) pred jej rozdelením na
pracoviská FSEV UK,
b) prídelom vo výške 1/3 z prostriedkov, ktoré pripadnú v roku 2016 Dekanátu
FSEV UK po uhradení odvodu RUK a po rozdelení prijatých výnosov za
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia medzi pracoviská fakulty (celková
čiastka vrátane odvodov do poistných fondov).
Článok 3
Pravidlá použitia fondu
(1) Fond dekanky sa čerpá formou priznania jednorazovej nenárokovateľnej odmeny,
ktorá sa poskytuje:
a) za výkony v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a vedeckého rastu
v rozsahu definovanom týmto predpisom,
b) za výkony v oblasti pedagogickej činnosti v rozsahu definovanom týmto
predpisom.
(2) Odmena z fondu sa vypláca:
a) za publikačnú činnosť na základe podkladov vypracovaných Oddelením
Knižnice Dekanátu FSEV UK. Publikácia musí byť evidovaná v oficiálnom
zozname publikácií vedenom oddelením (EVIPUB). Pri spoluautorstve sa
uvádza podiel zamestnanca fakulty na publikácii vyjadrený v percentách
a týmto percentom je v prípade spoluautorstva krátená aj suma odmeny
stanovená týmto predpisom,

b) za vedecko-výskumnú činnosť na základe podkladov vypracovaných
Oddelením vedecko-výskumnej činnosti Dekanátu FSEV UK. Projekt musí
byť registrovaný na oddelení a musí byť predložená prvá hodnotiaca správa
výberovej komisie,
c) za pedagogickú činnosť na základe písomného návrhu príslušného vedúceho
zamestnanca.
(3) Zodpovedné pracoviská a zamestnanci určené v odseku (2) tohto článku
predkladajú dekanke FSEV UK podklady na priznanie odmien z fondu dekanky
najneskôr k 25. dňu kalendárneho mesiaca. V podklade bude uvedená kategória
a výška odmeny podľa tabuliek č. 1-3 tohto predpisu. Výška finančnej hodnoty
odmeny z fondu dekanky je v tabuľkách č. 1-3 je určená v čiastke, ktorá nezahŕňa
odvody do poistných fondov. Prislúchajúce odvody sa čerpajú zo zdrojov fondu
dekanky v zmysle platných predpisov.
(4) Vyplatenie odmien z fondu dekanky schvaľuje dekanka FSEV UK.
Článok 4
Tabuľky výkonov a ich finančná hodnota
Tabuľka 1: Výkony v oblasti vedecko-výskumnej činnosti ich finančná hodnota
Č.

Výkon

1.

Podanie žiadosti o grant ERC alebo
o grant z iných prestížnych
medzinárodných grantových schém,
a jeho žiadosť bola prijatá na
posúdenie

2.

Schválenie výskumného projektu
podľa bodu 1

3.

Vedenie doktoranda - dizertačná
skúška
Vedenie doktoranda – úspešné
ukončenie PhD. štúdia v dennej
forme štúdia

4.

Finančná hodnota
odmeny z fondu
dekanky FSEV
UK
500 pre celý tím
okrem
zodpovedného
riešiteľa, t.j. pre
zvyšok tímu
(rozdelí sa podľa
miery práce na
projekte)
1.000 EUR pre
zvyšok tímu
(rozdelí sa podľa
miery práce na
projekte)
200 EUR pre
školiteľa
500 EUR pre
školiteľa
pri ukončení po
riadnom termíne

Finančná hodnota
odmeny z fondu
rektora UK
(informatívne)
500 EUR pre
zodpovedného
riešiteľa

2.000 EUR pre
zodpovedného
riešiteľa

1.000 EUR pre
školiteľa pri
ukončení v
riadnom termíne

Tabuľka č. 2: Výkony v oblasti vzdelávania a ich finančná hodnota
Č.

Výkon

1.

Odmeny oceneným pedagógom pri
príležitosti 17.novembra

2.

Odmena za absolventa, ktorému
bola udelená cena ektora za
vynikajúcu diplomovú prácu
Odmena za absolventa, ktorému
bola udelená cena dekana za
vynikajúcu bakalársku prácu
Odmeny za mimoriadne akcie a
činnosti celofakultného významu
(ŠVOČ, medzinárodná konferencia,
a pod.)

3.
4.

Tabuľka 3:

Finančná hodnota
odmeny z fondu
dekanky FSEV
UK

Finančná hodnota
odmeny z fondu
rektora UK
(informatívne)
500 EUR
ocenenému
zamestnancovi
100 EUR
vedúcemu
diplomovej práce

100 EUR
vedúcemu
bakalárskej práce
500 EUR hlavnému
usporiadateľovi /
odbornému
garantovi
konferencie

Prehľad publikačných výkonov a ich finančnej hodnoty pre
potreby výpočtu odmeny

1. Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia
publikačnej činnosti upravená vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“).
D1 – váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
D2 – váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
Skupiny a kategórie

Hodnota
Hodnota
D1
D2
(hodnota
(hodnota
publikácie publikácie
vo
vo vede)
vzdelávaní)
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
AAA
vedecké monografie v zahraničných 0,50
1,00
AAB
vydavateľstvách vydané vo
svetovom jazyku
vedecké monografie v domácich
vydavateľstvách vydané vo
svetovom jazyku
ABA
štúdie charakteru vedeckej
0,50
0,45
ABB
monografie v časopisoch a
zborníkoch
ABC
Kapitoly vo vedeckých
0,05
0,45

Finančná
hodnota
odmeny
z fondu
dekanky
300

300
150

monografikách zahraničné vydané
vo svetovom jazyku
Pozn. svetové jazyky: A, N, F, R, Š

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
ADC
vedecké práce v karentovaných
1,00
1,00
600
ADD
časopisoch
BCD
odborné práce v karentovaných
1,00
1,00
600
BDD
časopisoch
CDC
umelecké práce a preklady v
1,00
1,00
600
CDD
karentovaných časopisoch
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované
v databázach WoS alebo Scopus
ADM
vedecké práce v časopisoch
0,50
0,45
300
ADN
registrovaných v databázach Web
0,25
0,225
150
of Science alebo SCOPUS
BDM
odborné práce v časopisoch
0,50
0,45
300
BDN
registrovaných v databázach Web
0,25
0,225
150
of Science alebo SCOPUS

Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Odmeny z fondu dekanky sa v roku 2016 vyplácajú v rozsahu zdrojov, z ktorých
bol tento fond vytvorený pre rok 2016 a za výkony registrované v roku 2016
podľa ustanovení článku 2 tohto predpisu. Pri vyčerpaní zdrojov fondu
v priebehu roka 2016 sa ďalšie vyplácanie odmien podľa tohto predpisu
v kalendárnom roku 2016 nerealizuje a odmeny za kalendárny rok 2016 môžu
byť doplatené v roku 2017, ak Akademický senát FSEV UK schváli prídel do
fondu pre rok 2017.
(2) Ekonomické oddelenie Dekanátu FSEV UK vedie samostatnú evidenciu o tvorbe
a čerpaní fondu dekanky v roku 2016 v zmysle tohto predpisu.
(4) Tieto Pravidlá tvorby a čerpania Fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016
nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.6.2016

V Bratislave, 15.6.2016

doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
dekanka

