Garant: Referát pre vedu a výskum UPJŠ

Košice,15. 10.2009
Č.j.:355/2009

Príkaz rektora č. 16/2009,
ktorým sa stanovujú niektoré povinnosti zamestnancov a študentov
doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri ich
publikačnej činnosti

V súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVŠ“),
v nadväznosti na ust. čl. 4 ods. 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v znení Dodatku č. 1 - 4 a v súlade s ust. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom
práve a právach s ním súvisiacich v znení neskorších predpisov týmto

vydávam
nasledovný príkaz, ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnancov a študentov
doktorandského štúdia na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej len „UPJŠ“) pri
ich publikačnej činnosti.
Čl. I
Zamestnanci UPJŠ
1. V súlade s ust. § 74 ods. 1 ZoVŠ na UPJŠ ako zamestnanci pôsobia:
a) vysokoškolskí učitelia;
b) výskumní pracovníci;
c) ostatní zamestnanci.
2. Medzi pracovné povinnosti vysokoškolských učiteľov vo funkcii profesora, docenta,
odborného asistenta a asistenta v súlade s ust. § 75 ZoVŠ, okrem iného, patrí aj
zverejňovanie výsledkov výskumnej a vývojovej činnosti v oblasti vedy, t.j. publikačná
činnosť.
3. Zamestnanci UPJŠ, uvedení v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku sú povinní vo
výstupoch z ich publikačnej činnosti uvádzať názov zamestnávateľa, t. j Univerzitu Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach spolu s jej príslušným pracoviskom pri publikáciách, ktoré
vznikli počas ich zamestnaneckého pomeru s UPJŠ a súvisia s ich pracovnými
povinnosťami, ako aj s ich pracovnou činnosťou v odbore, v ktorom na UPJŠ pôsobia.
4. Povinnosť uvedená v ods. 3 tohto článku sa vzťahuje i na publikačnú činnosť
zamestnancov UPJŠ, ktorá vznikla počas ich zahraničných stáží a zahraničných
študijných pobytov, pokiaľ trvá pracovný pomer s UPJŠ.

Čl. II
Študenti doktorandského štúdia na UPJŠ
1. Študenti doktorandského štúdia sú v rámci svojho štúdia povinní vykonávať tvorivú
činnosť v rámci vedy, ktorej súčasťou je aj publikačná činnosť.
2. Ustanovenia čl. I ods. 3 a 4 tohto príkazu sa vzťahujú aj na študentov doktorandského
štúdia na UPJŠ pri ich publikačnej činnosti.

Čl. III
Záverečné ustanovenie
1. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu.

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc., v. r.
rektor

