Bratislava, 10. jún 2020

Podmienky prideľovania finančných príspevkov SKS za vedeckú aktivitu
Predmet schvaľovania:
• zrealizované individuálne publikačné a prednáškové aktivity
• publikácia v klinickej aj experimentálnej kardiológii: originálna práca, editorial, review,
komentár (commentary) a list editorovi
• zrealizovaná prednáška / poster (prvý autor) v klinickej aj experimentálnej kardiológii na
kongresoch a podujatiach európskeho / svetového významu (pozri tabuľka aktuálne
akceptovaných podujatí k danému roku)
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
• žiadateľ musí byť súčasne aj prvým alebo posledným autorom aspoň 1 publikácie
v časopise Cardiology Letters v danom roku. Charakter a rozsah a tejto publikácie musí
zodpovedať minimálne požiadavkám na „Krátku komunikáciu“ (Short communication),
„Komentár“ (Commentary) alebo „List editorovi“ (Letter to the editor)
• v prípade, že formálne kritériá na odmenu spĺňajú viaceré práce autora v danom
kalendárnom roku, získa finančnú podporu len jedna práca a to tá, ktorej prislúcha
najvyššie ohodnotenie
Výška odmeny:
• publikácie: IF: 1 – 2,99: 400 €, 3 – 3,99: 600 €, 4 a viac: 700 €. Impakt faktor sa hodnotí
v čase prijatia publikácie. Publikácie charakteru „Komentár“ a „List editorovi“
v impaktovanom časopise sa odmeňuje vždy polovicou uvedenej sumy
• prednáška / poster: 500 €
Spôsob žiadania o finančný príspevok:
• zaslanie formálnej písomnej žiadosti s požadovanými prílohami e-mailom na adresu
info@sks.sk, prípadne poštou: Slovenská kardiologická spoločnosť, Bárdošova 2/A,
831 01 Bratislava
• požadované prílohy k žiadosti o finančný príspevok:
1. úplná citácia publikácie s uvedením impakt faktora časopisu
2. úplná citácia prezentácie s uvedením presného názvu a dátumu podujatia
a prezentácie
3. úplná citácia publikácie v časopise Cardiology Letters
4. rozšírený abstrakt (bude publikovaný v časopise Cardiology Letters)
5. pri publikácii je potrebné priložiť kópiu publikovaného manuskriptu in extenso

6. pri originálnej prednáške / posteri priložiť abstrakt práce spolu s programom
danej sekcie
7. 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 si vyhradzuje právo
upraviť výšku finančnej odmeny podľa ekonomickej bilancie SKS za rok, v ktorom bola práca
publikovaná / prezentovaná.
Tento návrh bol schválený výborom SKS dňa 10. júna 2020.
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