Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta

Usmernenie č. 1/2015
dekana Technickej fakulty SPU v Nitre týkajúce sa evidencie projektov, patentov,
úžitkových vzorov a publikácií v časopisoch zaradených v databázach Journal Citation
Reports, Current Contents Connect, Web of Science a Scopus v Informačnom
a koordinačnom centre výskumu Technickej fakulty SPU v Nitre

2015

V záujme efektívnejšej koordinácie výskumných činností a zabezpečenia informovanosti o projektoch
riešených v podmienkach Technickej fakulty SPU v Nitre (ďalej len „TF“), patentoch, úžitkových
vzoroch a publikáciách vo vedeckých časopisoch zaradených v databázach Journal Citation Reports,
Current Contents Connect, Web of Science a Scopus, ako aj v súvislosti s priebežným
zhromažďovaním podkladov ku komplexnej akreditácii jednotlivých činností TF, je každé pracovisko
TF povinné bezodkladne zaslať emailom do Informačného a koordinačného centra výskumu TF SPU
v Nitre (ďalej len „IKCV“) údaje v štruktúre uvedenej v bodoch 1, 2, 3, 4 a 5 tohto usmernenia.
Údaje zaevidované v IKCV budú podkladom pri:
 spracovávaní správ a analýz pre potreby jednotlivých členov vedenia fakulty,
 kontrolnej činnosti v rámci Interného hodnotenia výkonov vysokoškolských učiteľov fakulty
a výskumných pracovníkov.

1. Návrhy projektov
Každý návrh domáceho alebo medzinárodného projektu, na riešení ktorého sa bude podieľať
zamestnanec TF, musí byť evidovaný v IKCV. Pre potreby evidencie je predkladateľ projektu povinný
poskytnúť dokument obsahujúci údaje s nasledovnou štruktúrou:
NÁVRH PROJEKTU

Identifikačné číslo projektu
Názov programu, v rámci ktorého bol projekt
podaný
Názov projektu v slovenskom jazyku
Názov projektu v anglickom jazyku
Dátum podania projektu
Predpokladaný dátum schválenia projektu
Dátum začatia projektu
Dátum ukončenia projektu
Abstrakt projektu v slovenskom jazyku
(prípadne v anglickom jazyku)
Názov inštitúcie, ktorá projekt predložila a
meno hlavného koordinátora projektu
Názov partnerských inštitúcií v projekte
Garant/zodpovedný riešiteľ z TF
Celkový rozpočet projektu
z toho
Predfinancovanie (ak sa vyžaduje)
Spolufinancovanie (ak sa vyžaduje)
Doložený doklad pre medzinárodné projekty:
Letter of Intent alebo iný relevantný dokument, ktorý potvrdzuje súhlas SPU s účasťou na projekte

2. Schválené medzinárodné projekty
Každý schválený medzinárodný projekt musí byť evidovaný v IKCV vo forme spisu, ktorý bude
obsahovať nasledovné údaje:

2

SCHVÁLENÝ MEDZINÁRODNÝ PROJEKT

Identifikačné číslo projektu
Názov programu, v rámci ktorého bol
projekt podaný
Názov projektu v slovenskom jazyku
Názov projektu v anglickom jazyku
Dátum podania projektu
Dátum začatia projektu
Dátum ukončenia projektu
Abstrakt projektu v slovenskom jazyku
(prípadne v anglickom jazyku)
Názov inštitúcie, ktorá projekt predložila a
meno hlavného koordinátora projektu
Názov partnerských inštitúcií v projekte
Meno lokálneho koordinátora projektu z TF
Zoznam riešiteľov z TF a ich riešiteľské
kapacity v jednotlivých rokoch riešenia
Rozpočet projektu pre jednotlivé druhy
financií v jednotlivých rokoch riešenia
(KV – kapitálové výdaje, BV – bežné výdaje)
Celkový rozpočet projektu
z toho
Predfinancovanie (suma potrebná
na predfinancovanie zo strany TF)
Spolufinancovanie (suma potrebná
na dofinancovanie zo strany TF a návrh spôsobu
dofinancovania )
Odkaz na internetovú stránku projektu (ak
bola vytvorená)

1. rok
riešenia
KV:
BV:

2. rok
riešenia
KV:
BV:

3. rok
riešenia
KV:
BV:

4. rok
riešenia
KV:
BV:

Doložený doklad:
Letter of Intent (Consortium Agreement)
Finančná zmluva

3. Schválené domáce projekty
Každý schválený domáci projekt musí byť evidovaný v IKCV vo forme spisu, ktorý bude obsahovať
nasledovné údaje:
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SCHVÁLENÝ DOMÁCI PROJEKT

Identifikačné číslo projektu
Názov programu, v rámci ktorého bol
projekt podaný
Názov projektu v slovenskom jazyku
Názov projektu v anglickom jazyku
Dátum podania projektu
Dátum začatia projektu
Dátum ukončenia projektu
Abstrakt projektu v slovenskom jazyku
Názov inštitúcie, ktorá projekt predložila a
meno hlavného koordinátora projektu
Názov partnerských inštitúcií v projekte
Garant/zodpovedný riešiteľ projektu z TF
Zoznam riešiteľov z TF a ich riešiteľské
kapacity v jednotlivých rokoch riešenia
Rozpočet projektu pre jednotlivé druhy
financií v jednotlivých rokoch riešenia
(KV – kapitálové výdaje, BV – bežné výdaje)
Celkový rozpočet projektu
z toho
Predfinancovanie (suma potrebná
na predfinancovanie zo strany TF)
Spolufinancovanie (suma potrebná
na spolufinancovanie zo strany TF)
Odkaz na internetovú stránku projektu (ak
bola vytvorená)

1. rok
riešenia
KV:
BV:

2. rok
riešenia
KV:
BV:

3. rok
riešenia
KV:
BV:

4. rok
riešenia
KV:
BV:

Doložený doklad:
Finančná zmluva

4. Návrhy patentov a úžitkových vzorov
Návrhy patentov a úžitkových vzorov, ktorých pôvodcami sú zamestnanci a doktorandi TF musia byť
evidované v IKCV. Pre potreby evidencie je predkladateľ patentu alebo úžitkového vzoru povinný
poskytnúť dokument obsahujúci údaje s nasledovnou štruktúrou:
Druh dokumentu (patent alebo úžitkový vzor)
Názov patentu alebo úžitkového vzoru
Meno (názov) prihlasovateľa
Mená pôvodcov
Dátum podania prihlášky patentu alebo
úžitkového vzoru
Číslo prihlášky (vyplní IKCV po zverejnení
prihlášky na internetovej stránke Úradu
priemyselného vlastníctva SR)
Dátum udelenia patentu alebo úžitkového
vzoru (vyplní IKCV po zverejnení
na internetovej stránke Úradu priemyselného
vlastníctva SR)
Poznámka: Prihlasovateľom je ten, kto prihlášku podáva. Pôvodcom je ten, kto vytvoril technické riešenie
vlastnou tvorivou činnosťou.
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5. Publikácie v časopisoch zaradených v databázach Journal Citation Reports, Current
Contents Connect, Web of Science a Scopus
Vedecké príspevky zaslané do časopisov zaradených v databázach Journal Citation Reports (t.j.
časopisy, ktoré majú impakt faktor), Current Contents Connect, Web of Science a Scopus a ktorých
autormi sú tvoriví pracovníci a doktorandi TF musia byť evidované v IKCV. Autori príspevku sú
povinní po predložení príspevku do časopisu poskytnúť IKCV dokument obsahujúci údaje
s nasledovnou štruktúrou:
PUBLIKÁCIA V ČASOPISE ZARADENOM V DATABÁZE JOURNAL CITATION REPORTS /
CURRENT CONTENTS CONNECT / WEB OF SCIENCE / SCOPUS

Mená autorov príspevku
Názov príspevku
Názov časopisu
Databáza, v ktorej je časopis zaradený
(Journal Citation Reports, Current Contents
Connect, Web of Science, Scopus)
Krajina, z ktorej časopis pochádza
Dátum zaslania príspevku do časopisu
Ak je príspevok po recenznom konaní schválený na publikovanie v danom časopise, autori sú
povinní o tom informovať emailom IKCV.

Spôsob evidencie projektov v UIS je daný príkazom rektora č. 2/2013 (Evidencia projektov
v univerzitnom informačnom systéme SPU v Nitre). Kontrolu evidencie projektov a vedeckých
výstupov uvedených v tomto usmernení vykoná IKCV v decembri príslušného kalendárneho roka.

Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 3. 12. 2015.

V Nitre, 3. 12. 2015
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
dekan TF SPU v Nitre
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