PRAVIDLÁ PRE VYPLATENIE PODIELOV ČO ZSVTS

1. Pilier ZSVTS,
ZSVTS v rámci svojho poslania a foriem podpory svojich členov prideľuje finančné prostriedky na
podporu činnosti svojich členských organizácií (skrátene „podiely ČO ZSVTS“). Výška sumy určená na
podiely je každoročne schvaľovaná Radou ZSVTS.
Objem schválených finančných prostriedkov v rozpočte ZSVTS určený na podiely v danom roku sa
skladá z troch častí:
1. časť - predstavuje časť podielu vzťahujúcu sa na členstvo ČO vo Zväze (predstavuje 10 %),
2. časť - predstavuje časť podielu vzťahujúcu sa na počet členov ČO (predstavuje 15 %),
3. časť - predstavuje časť podielu vzťahujúcu sa na odbornú aktivitu ČO (predstavuje 75 %).

Členská organizácia pri uplatňovaní svojho nároku na podiel musí predložiť
nasledovné dokumenty:
-

správu o činnosti za hodnotený rok,
podklady o uskutočnených odborných aktivitách.

Odborné aktivity sú hodnotené podľa regionálneho dosahu podujatia a podľa
odbornej činnosti.
Podľa regionálneho dosahu rozdeľujeme aktivity na:
Domáce – odborné podujatia so slovenskými účastníkmi
Zahraničné –odborné podujatia so zahraničnou účasťou (min. 1 zahraničný prednášateľ alebo 1/3
zahraničných vystavovateľov)
Medzinárodné – odborné podujatia s medzinárodným programovým výborom alebo podujatia
organizované z poverenia medzinárodnej mimovládnej organizácie

Podľa odbornej činnosti sú aktivity zadelené do nasledovných oblastí:
Prednášková činnosť – prednáška, klubový deň, seminár, konferencia, kongres, školenie, kurz,...
Publikačná činnosť – zborník, odborná kniha, časopis, bulletin, posudok, ...
Organizačná činnosť – výstava, stánok, firemný deň, dni ČO, webstránka, grant, MMO,...
Poznávacia činnosť – tematický zájazd, exkurzia.

Definície jednotlivých aktivít:
Prednáška – ústna prezentácia nových poznatkov; jedna z foriem zverejnenia výsledkov vedeckej
a technickej práce; podujatie s 1 prednášateľom a diskusiou
Klubový deň – stretnutie odborníkov k istej odbornej téme; podujatie s 1 prednášateľom a diskusiou
Prednáška na podujatí iného subjektu – člen ČO ZSVTS je prednášateľom na odbornom podujatí
doma alebo v zahraničí
Seminár, kolokvium, workshop – odborno-technické podujatie, ktorého cieľom je výmena informácií
v partikulárnej oblasti. (2 a viac prednášateľov + diskusia)
Konferencia, kongres, sympózium - vedecko-technické podujatie poskytujúce priestor na prezentáciu,
diskusiu a konzultáciu a na širšiu výmenu názorov (min. 10 prednášateľov + diskusia)
Odborný výcvik, školenie, kurz – podujatie s cieľom zvyšovania si kvalifikácie
Všetky uvedené aktivity sa môžu realizovať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie (online
forma).
Zborník z odborného podujatia – publikovaný výstup z odbornej akcie; obsahuje sumár prednášok
alebo abstraktov príspevkov, ktoré odzneli/mali odznieť na podujatí (je vydaný v tlačovej forme, resp. na
CD, DVD, USB, zverejnený na webovej stránke)
Odborná kniha – prezentuje pôvodné výsledky výskumu, ktorý bol uskutočnený autorom alebo tímom,
ktorého bol autor členom. Ide o neperiodickú odbornú publikáciu.
Časopis – dielo, ktoré má svoje ISSN a súčasne redakčnú radu; v zozname tvorcov, vydavateľov alebo
odborných garantov je uvedená príslušná ČO
Bulletin, spravodaj – publikácia pre členov ČO, spravidla nemá ISSN a redakčnú radu; v zozname
tvorcov, vydavateľov alebo odborných garantov je uvedená ČO
Popularizácia ČO a ZSVTS v masmédiách – odborný, popularizačný alebo propagačný článok,
vystúpenie v rozhlase, televízii, na internete
Uverejnenie oznamu o plánovanej odbornej akcii v masmédiách – uverejnená informácia
Posudok, expertíza, stanovisko – zhodnotenie alebo odborný postoj k odborným otázkam, zaslané
verejným inštitúciám
Príspevok do časopisu ZSVTS – článok člena členskej organizácie uverejnený v časopise vydávanom
ZSVTS
Sociálne siete (FB, twitter, instagram, ...) – používanie sociálnych sietí a vytvorenie účtu na nich
Výstava – podujatie s cieľom prezentovať odbornej verejnosti nové produkty a technológie a nadväzovať
kontakty; podujatie s účasťou min. 10 vystavovateľov
Informačný stánok na výstave – propagačno-informačné miesto na výstave iného organizátora
Sprievodná výstava – výstava počas vlastného odborného podujatia (len k bodu 1.5)
Práca v medzinárodnom výbore podujatia v zahraničí – účinkovanie člena ČO v niektorom
z výborov podujatia

Mimoškolské vzdelávanie mladých - prednášky, prezentácie pre žiakov a študentov ZŠ a SŠ
Firemný deň – ČO zorganizuje propagáciu činností a výrobkov firmy
Dni ČO – odborné aktivity ČO (prezentácia poznatkov, premietanie filmov + odb. komentár a pod.)
Prevádzka webovej stránky ČO – propagácia a aktualizácia poznatkov i podujatí k nim
Podanie žiadosti o grant – zaevidovanie projektu vyzývateľskou organizáciou
Schválenie žiadosti o grant – potvrdenie o schválení projektu
Organizovanie súťaží – podujatie určené pre deti, mládež a dospelých
Oceňovanie SOČ, ŠVOČ, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác – aktivita ČO pri
hodnotení prác študentov a doktorandov
Členstvo v redakčnej rade časopisu – účinkovanie člena ČO v redakčnej rade odborného časopisu,
nevydávaného ČO
Členstvo v redakčnej rade časopisu VTS News – účinkovanie člena ČO v redakčnej rade časopisu
ZSVTS
Vybrané aktivity (MVM, firemný deň, dni ČO, súťaže, oceňovania) sa môžu realizovať aj
prostredníctvom elektronickej komunikácie (online forma).
Tematický zájazd, exkurzia – hromadná pracovná cesta, cieľom ktorej je získanie vedecko-technických
poznatkov v rámci programu; vyžaduje účasť min. 10 osôb pri domácom TZ a min. 5 osôb pri
zahraničnom TZ.
Logo ZSVTS na pozvánkach a zborníkoch odborných podujatí – musí byť uvedené jasne na
viditeľnom mieste
Celozväzové podujatie – odborné podujatie poriadané ZSVTS: FITS, konferencia, slávnosť Vedec roka,
resp. podujatie vyhlásené za celozväzové (okrem spoločenských stretnutí) DT a ZSVTS – ide o
zariadenia ZSVTS v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

Členská organizácia musí byť organizátorom resp. spoluorganizátorom odborného podujatia.

Podklady o uskutočnenej odbornej aktivite musia obsahovať:
- pozvánku s programom + kópiu prezenčnej listiny podujatia
ALEBO
- pozvánku s programom + zborník referátov, prednášok
Na pozvánke, prezenčnej listine alebo zborníku musí byť uvedený presný (plný) názov členskej
organizácie ZSVTS. Pod ním by malo byť uvedené: „člen Zväzu slovenských vedeckotechnických
spoločností“ a/alebo logo ZSVTS uvedené jasne na viditeľnom mieste. Pri nesplnení povinných
náležitostí aktivita nebude hodnotená. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady bodového hodnotenia:

Kritériá hodnotenia ČO ZSVTS
1. Prednášková činnosť

Počet účastníkov,
resp. počet dní
trvania akcie

Bodové hodnotenie
D

Z

M

Prednáška, klubový deň

-

5

7

-

Prednáška na podujatí iného subjektu

-

3

10

-

3

-

-

do 50 účastníkov

8

12

20

nad 50 účastníkov

10

15

25

do 100 účastníkov

15

20

40

od 100 do 200
účastníkov

20

25

45

30

35

55

1-dňový

3

3

3

viacdňový

5

5

5

Prednáška na celozväzovom podujatí
Seminár, kolokvium, workshop

Konferencia, sympózium, kongres

nad 200 účastníkov
Odborný výcvik, školenie, kurz

2. Publikačná činnosť

Bodové hodnotenie

Zborník z odborného podujatia (bez ISBN)

10

Zborník z odborného podujatia (s ISBN)

15

Odborná kniha

do 50 strán

10

nad 50 strán

20

1x do roka

5

2-3x do roka

15

min. 4x do roka

30

1-3 x do roka

5

4x a viac do roka

10

Časopis ČO

Bulletin, spravodaj ČO

Článok resp. rozhovor ČO (aj o ZSVTS) v masmédiách

5

Uverejnenie oznamu o plánovanej odbornej akcii v masmédiách

1

Posudok, expertíza a stanovisko pre verejné inštitúcie

10

Príspevok členov ČO do časopisu ZSVTS

2

Sociálna sieť (Facebook, twitter... )

3

