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Preambula  

 

Hodnotenie vedeckých pracovníkov NIÚ SAV, v. v. i. je založené na princípe sústavného 

zvyšovania kvality výskumu. Odráža kvalitu publikačných výstupov ako aj úspešnosť v získavaní 

prostriedkov na výskum zo zahraničných a domácich  grantových schém. Odráža úspešnosť 

a kvalitu hospodárskych výsledkov a zohľadňuje aj kvalitu pedagogického pôsobenia, a to 

predovšetkým v oblasti doktorandského štúdia zameraného na neurovedy, imunológiu 

a molekulárnu biológiu. 

Všeobecným cieľom hodnotenia je vytvárať dobré podmienky pre rozvoj NIÚ SAV, v. v. i. ako 

modernej a prosperujúcej vedecko-výskumnej inštitúcie. Špecifickým cieľom hodnotenia je 

vytvorenie stimulujúcich podmienok pre rozvoj osobností ako aj kontinuálne  a komplexné 

posilňovanie výskumnej integrity NIÚ SAV, v. v. i. ako špecializovanej inštitúcie orientovanej na 

riešenie problematiky a detailné pochopenie neuro-imunitných interakcií v procesoch degenerácie 

CNS s finálnym cieľom poskytnúť návrhy pre riešenia závažných zdravotných problémov 

súčasnej populácie. 

Pravidlá hodnotenia vedeckých pracovníkov NIÚ SAV, v. v. i. boli vypracované na podklade 

kritérií pre hodnotenie efektivity a produktivity práce platných pre druhé oddelenie vied SAV. 

 

Článok 1 

Podľa týchto pravidiel sa hodnotí vedecká činnosť výskumných pracovníkov organizácie, ktorí 

sú v pracovnom pomere s organizáciou 

 

Článok 2 

Publikačná činnosť (evidovaná v organizácii) 

 

(1) Hodnotenie vedeckých pracovníkov NIÚ SAV, v. v. i. berie do úvahy ich vedecko-

výskumnú aktivitu v nasledovných oblastiach: 

i. Publikačná činnosť     

ii. Citácie      

iii. Získanie zahraničného grantu   

iv. Získanie domáceho grantu     

v. Doktorandské štúdium   

vi. Hospodárske výsledky      

 



(2) Hodnotenie bude zahŕňať publikácie uverejnené vo vedeckých časopisoch s definovaným 

kvartilom: 

ADCA, vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  

ADCB, vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

ADDA, vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných  

ADDB, vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných 

ADMA, vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných             

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS  

ADMB, vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných  

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS  

ADNA, vedecké práce v domácich impaktovaných časopisoch registrovaných  

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS  

ADNB, vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných  

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS  

 

(3) Kvalita publikácií sa bude hodnotiť podľa kvality vedeckých časopisov, kde bol 

príspevok uverejnený, a to podľa algoritmu: 

IF (impact factor) x 10 

pričom alikvotný podiel bodov pripadajúci na každého člena riešiteľského kolektívu sa určí 

na základe podielu práce daného spoluautora na článku ako výsledok rozhodnutia autorov. 

 

(4) Hodnotenie ostatných publikácií: celková hodnota publikácie je 5 b., pričom 

spoluautorstvo sa hodnotí ako v bode č. 3. 

Kategórie ostatných publikácií: 

ADEA, vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch impaktovaných 

ADEB, vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch neimpaktovaných 

ADFA, vedecké práce v ostatných domácich časopisoch impaktovaných 

ADFB, vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných 

AECA, vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly  

v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 

AEDA, vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly  

v domácich monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 

 

(5) Monografie uverejnené v renomovaných vydavateľstvách:  

AAA, vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB, vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA, štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané  

v zahraničných vydavateľstvách 

ABB, štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané 

v domácich vydavateľstvách 



ABC, kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABD, kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

 

(6) Kvalita monografie a kapitoly bude hodnotená nasledovne: 

Monografia kategórie 1. (AAA, AAB)   120 b. 

Monografia kategórie 2. (ABA, ABB)      60 b. 

Monografia kategórie 3. (ABC, ABD)   40 b. 

  

(7) Hodnotenie kapitoly v monografii sa určí nasledovne: 

Počet bodov za monografiu / počet kapitol 

(8) Spoluautorstvo za monografiu alebo kapitolu v monografii sa hodnotí ako alikvotný 

podiel bodov pripadajúci na každého člena riešiteľského kolektívu určeného na základe 

podielu práce daného spoluautora na monografii alebo kapitole, ako výsledok rozhodnutia 

autorov. 

   

 

Článok 3  

Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť 

(evidované v organizácii) 

 

Citácie predstavujú veľmi významný parameter kvality publikačného výstupu. Do počtu citácií sa 

jednotlivcovi zaratúvajú všetky citácie za predchádzajúci kalendárny rok v citačných databázach 

WOS, SCOPUS a v iných citačných indexoch a databázach, ako aj citácie v publikáciách 

neregistrovaných v citačných indexoch. Každá citácia je hodnotená jedným bodom. 

 

 

Článok 4  

Grantová činnosť (v organizácii) 

 

1) Grantová činnosť osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel, pokiaľ je realizovaná 

v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

 

Podané žiadosti v danom roku:  

 

a)  hlavný riešiteľ zahraničného grantu (Horizont a pod.)    100 b. 

b)  zástupca hlavného riešiteľa zahraničného grantu (Horizont a pod.)    50 b.                

c)  spoluriešiteľ zahraničného grantu  (Horizont a pod.)      20 b. 

d)  hlavný riešiteľ domáceho grantu (APVV a pod.)      20 b. 

e)  spoluriešiteľ domáceho grantu (APVV a pod.)        5 b. 

f)  hlavný riešiteľ domáceho grantu (VEGA a pod.)        5 b.                         



g)  zástupca hlavného riešiteľa domáceho grantu (VEGA a pod)           2 b. 

 

2)  Riešené granty v danom roku: 

 

Bodová hodnota sa vypočíta podľa algoritmu: ∑ získaných prostriedkov / ∑ celkových 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu organizácie x 1000.   
 

 

Článok 5 

Iné vedecké, odborné  a organizačné aktivity 

 

Iné vedecké a odborné aktivity osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel, ktoré sú uvedené v tomto 

článku, sa hodnotia nasledovným bodovým hodnotením: 

  

a)  predseda vedeckej / správnej rady           5 b. 

b)  členstvo vo vedeckej rade / správnej rade          2 b. 

c)  členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu (zahr./dom.)     8/5 b. 

d)  členstvo v nehonorovaných komisiách vlády a parlamentu      10 b. 

e)  členstvo v Sneme SAV                 5 b. 

f)  členstvo v komisiách SAV a pre P SAV            5 b. 

g)  člen organizačného výboru konferencie                          5 b. 

 

 

Článok 6 

Podklady pre hodnotenie aplikačných aktivít výskumných pracovníkov 

NIÚ SAV, v. v. i. 

 

(1) Patentová prihláška a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí    15 b. 

(2) Hospodársky kontrakt  sa hodnotí podľa rovnakého algoritmu ako hodnota získaných 

grantov, viď. článok 4. bod 2). 

 

Článok 7 

Podklady pre hodnotenie pedagogických a osobných aktivít výskumných pracovníkov 

NIÚ SAV, v. v. i. 

 

(1) Členstvá a hodnosti – zvýšenie kvalifikácie o jeden stupeň      10 b. 

(2) Pedagogická činnosť doktorandského štúdia: 

a. Školiteľ bakalára           2 b. 

b. Školiteľ diplomanta          5 b. 

c. Školiteľ doktoranda        10 b. 

 

 



Článok 8 

Celkové hodnotenie 

                                       

(1) Organizácia na základe celkového súčtu bodov podľa článkov 1 až 8 týchto pravidiel 

vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť svojich pracovníkov uvedených v čl. 1. 

 

(2) Pracovníci organizácie podľa čl. 1 sú povinní za hodnotené akreditačné obdobie 

dosiahnuť minimálne tento počet bodov za jeden rok hodnotenia, pričom polovica bodov 

sa musí získať na základe vedeckej publikačnej činnosti: 

a. vedúci vedeckí pracovníci        80 b. 

b. samostatní vedeckí pracovníci       40 b. 

c. vedeckí  pracovníci         20 b. 

 

(3) Tieto pravidlá slúžia aj na vyhodnotenie vedeckých aktivít pracovníkov uvedených v čl. 1 

za celé akreditačné obdobie organizácie. Priebežne sa budú uverejňovať aj ročné 

hodnotenia, ktoré majú len orientačný charakter a slúžia na vykazovanie činnosti pre 

predsedníctvo Slovenskej akadémie za príslušný rok a pre udeľovanie odmien. 

 

(4) Aktivity pracovníkov organizácie uvedených v čl. 1, ktorí sú s organizáciou v pracovnom 

pomere v rozsahu menšom ako 100 % alebo ktorí sú s organizáciou v pracovnom pomere 

na dobu určitú, sa budú posudzovať v zmysle týchto pravidiel primerane podľa výšky ich 

úväzku alebo trvania ich pracovného pomeru. 

 

(5) V prípade spoluautorstva monografií, článkov a štúdií sa počet bodov rozdelí podľa 

reálnej participácie na týchto dielach. 

 

     

Článok 9 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Pracovníci organizácie podľa čl. 1 sú povinní vo svojich publikačných výstupoch 

výslovne uviesť, že ich pracoviskom, resp. pôsobiskom, je organizácia. V prípade 

nesplnenia tejto povinnosti v publikačnom výstupe sa tento publikačný výstup nezapočíta 

do hodnotenia a bodovania publikačnej činnosti pracovníka podľa týchto pravidiel. 

 

(2) V zmysle preambuly tohto dokumentu a za účelom neustáleho zvyšovania vedeckého 

potenciálu organizácie, správna rada navrhuje a schvaľuje rozdelenie dostupných 

finančných prostriedkov určených pre osobné ohodnotenie pracovníkov, a to podľa 

výsledkov dosiahnutých v súlade s týmito pravidlami.  

 

 

  



Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Správna rada NIÚ SAV, v. v. i. predložila návrh týchto pravidiel hodnotenia výskumných 

pracovníkov predsedovi dozornej rady dňa 16.07.2018 a poverenému členovi vedeckej 

rady dňa 16.07.2018. Dozorná rada sa k návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných 

pracovníkov vyjadrila dňa 18.07.2018; vedecká rada sa k návrhu týchto pravidiel 

hodnotenia výskumných pracovníkov vyjadrila dňa 16.07.2018. Správna rada schválila 

tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov dňa 18.07.2018. 

(2) Nadobudnutím platnosti tohto spôsobu hodnotenia sa predchádzajúci spôsob hodnotenia 

vedeckého pracovníka ruší. 

 

(3) Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov nadobúdajú účinnosť deň po ich 

zverejnení na webovom sídle organizácie. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18.07.2018 

 

 

 

 

 

 

                            ......................................................................... 

      Dr. h. c. prof. MVDr. Michal Novák, DrSc.  

                      riaditeľ Neuroimunologického ústavu SAV, v. v. i. 

 


