
 

 

          Príloha č. 1 

Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú aktivitu 
 

 

Predmet schvaľovania 

• realizované individuálne publikačné a prednáškové aktivity  

• publikácia v oblasti klinickej aj experimentálnej kardiológie: originálna práca, editorial, 

review, komentár (commentary)  

• realizovaná prednáška / poster (prvý autor) z klinickej aj experimentálnej kardiológie 

spojená s uverejnením abstraktu na kongresoch a podujatiach európskeho / svetového 

významu 

 

Podmienky pre zaradenie do procesu schvaľovania 

• žiadateľ je členom SKS aspoň jeden rok,  

• žiadateľ má uhradené členské príspevky za celé obdobie svojho členstva v SKS, vrátane 

roku, v ktorom podáva žiadosť,  

• žiadateľ je prvým alebo korešpondujúcim autorom publikácie,  

• práca / prednáška / poster nesmie byť predmetom inej finančnej podpory alebo grantu,  

• v prípade, že formálne kritériá na odmenu spĺňajú viaceré práce autora v danom 

kalendárnom roku, môže finančnú podporu získať len jedna práca, a to tá, ktorej prislúcha 

najvyššie ohodnotenie. 

 

Časový rámec platnosti dokumentu 

• od 1.1.2022 do najbližšej zmeny, ktorú odsúhlasí Výbor SKS a ktorá bude publikovaná na 

webovej stránke SKS  

 

Odmeny za vedeckú aktivitu  

 

A. Publikačná činnosť v zahraničných časopisoch 

 

1. Predmetom žiadosti o podporu je klinická alebo experimentálna práca z oblasti  

kardiovaskulárnej medicíny publikovaná vo vedeckom časopise, ktorý bežne publikuje 

práce z oblasti kardiológie. 

2. O podporu sa môže uchádzať buď prvý, alebo korešpondujúci autor publikácie.  

3. Hlavným kritériom odmeny je postavenie vedeckého časopisu v rankingu Scimago 

Journal & Country Rank. Odmeňuje sa autor práce publikovanej v kvartiloch Q1 alebo 

Q2. Člen Fóra mladých kardiológov, ktorý v čase zaslania akceptovanej práce nedosiahol 

vek 35 rokov, môže získať odmenu aj za prácu uverejnenú v časopise zaradenom 

v kvartile Q3. 

(https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2705&page=7&total_size=356).  

4. Maximálna výška odmeny za publikáciu v časopise v kvartile Q1 predstavuje 1500 eur a 

v kvartile Q2 750 eur. Za prácu autora - člena Fóra mladých kardiológov uverejnenú 

v časopise v kvartile Q3 predstavuje maximálna výška odmeny 500 eur.  

 

 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=2705&page=7&total_size=356


 

 

B. Publikačná činnosť v časopise Cardiology Letters 

 

1. Predmetom žiadosti o podporu je práca prezentujúca originálne vedecké výsledky  

(s výnimkou opisu jedného prípadu) v časopise Cardiology Letters.  

2. O podporu sa môže uchádzať prvý autor publikácie, ktorý v čase zaslania publikácie do 

časopisu nedosiahol vek 35 rokov. 

3. Výška odmeny predstavuje maximálne 300 Eur.  

4. Odmena bude vyplatená po definitívnej akceptácii rukopisu redakciou časopisu 

Cardiology Letters.  

 

C. Prezentácia vedeckých prác na vedeckých podujatiach (postery/prednášky) 

 

1. Predmetom žiadosti o podporu je abstrakt prijatý na vedecké podujatie uvedené 

v Tabuľke 1.  

2. O podporu sa môže uchádzať prvý autor abstraktu. 

3. Maximálna výška odmeny za prijatie abstraktu na ESC Congress je maximálne 500 eur. 

Maximálna výška odmeny za prijatie abstraktu na ostatné uvedené podujatia je 300 eur. 

4. Podmienkou vyplatenia odmeny je akceptovanie rozšíreného abstraktu alebo úplného 

textu vedeckej práce v časopise Cardiology Letters a doloženie certifikátu o účasti na 

príslušnom vedeckom podujatí.  

5. Odmena bude vyplatená po definitívnej akceptácii rukopisu redakciou časopisu 

Cardiology Letters.  

 

Výbor SKS si vyhradzuje právo rozhodnúť o priznaní všetkých uvedených odmien a ich 

výške individuálne. 

 

 Spôsob žiadania o finančný príspevok:  

• zaslanie formálnej písomnej žiadosti s požadovanými prílohami (podľa druhu žiadosti 

a požadovanej podpory) v elektronickej podobe e-mailom na adresu info@sks.sk, 

prípadne v písomnej forme poštou na adresu Slovenská kardiologická spoločnosť, 

Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava.  

• Požadované prílohy k žiadosti o finančný príspevok:  

1. úplná citácia publikácie s uvedením postavenia časopisu  v rankingu Scimago 

Journal & Country Rank (ako je uvedené v časti A), 

2. 2 kópia publikovaného alebo akceptovaného manuskriptu in extenso (ako je 

uvedené v častiach A a B), 

3. úplná citácia prezentácie s uvedením presného názvu a dátumu podujatia 

a prezentácie (ako je uvedené v časti C), 

4. abstrakt práce spolu s programom danej sekcie (ako je uvedené v časti C),  

5. rozšírený abstrakt (bude publikovaný v časopise Cardiology Letters),  

6. čestné prehlásenie, že práca nebola inak finančne podporená resp. nebola 

predmetom iného grantu. 

 

Výbor SKS bude prijaté žiadosti posudzovať jedenkrát ročne, zvyčajne v prvom kvartáli 

kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku publikácie / prezentácie.  

 



 

 

Výbor SKS si vyhradzuje právo rozhodnúť o priznaní uvedených odmien a ich výške 

individuálne.  

 

Tabuľka 1. Zoznam vedeckých podujatí, pri ktorých je možné žiadať o finančnú podporu 

SKS 

 

ESC ESC Congress  

ESC Preventive Cardiology 

EHRA 

EuroPCR 

Heart Failure 

Acute Cardiovascular Care 

EuroEcho 

Association for European and Congenital 

Cardiology 

USA ACC Annual Scientific Session and Expo 

AHA Scientific Sessions 

 

 

 

Tento návrh bol schválený na základe hlasovania členov výboru SKS dňa 9.11.2022. 

 

 

        
MUDr. Peter Hlivák, PhD., FESC, FACC  MUDr. Milan Luknár, PhD. 

past prezident SKS     vedecký sekretár SKS 

 

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA 

prezidentka SKS 

 


