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Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov
FILOZOFICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
sídlo: Klemensova 19, 813 64 Bratislava
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (ďalej len „ústav“) vydáva nasledujúce Pravidlá hodnotenia
výskumných pracovníkov Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1)
(2)
(3)

Podľa týchto pravidiel sa hodnotí a boduje vedecká činnosť a iná súvisiaca činnosť výskumných
pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere s ústavom.
Tieto pravidlá ďalej stanovujú minimálne podmienky, ktoré výskumný pracovník ústavu musí
spĺňať vzhľadom na výšku jeho pracovného úväzku na ústave.
Do hodnotenia výskumných pracovníkov ústavu sa započítavajú len výkony, ktoré pracovník
vykonáva na základe pracovného pomeru s ústavom a ktoré sa na ústave evidujú. V prípade
a)
publikačnej činnosti sa na ústave evidujú len publikačné jednotky pracovníka, v ktorých je
ústav uvedený ako výlučné pracovisko pracovníka,
b)
ohlasov na publikačnú činnosť sa zohľadňujú len ohlasy na publikačné jednotky evidované
v ústave,
c)
grantovej činnosti sa zohľadňuje účasť len v grantoch, na ktorých pracovník participuje na
základe pracovného pomeru s ústavom,
d)
ostatných hodnotených výkonov sa zohľadňujú len výkony, ktoré pracovník uskutoční na
základe pracovného pomeru s ústavom.
Čl. II
Publikačná činnosť

(1)

Publikačná činnosť osôb uvedených v čl. I ods. 1 sa hodnotí podľa nasledujúceho bodového
ohodnotenia:
1.
vedecká monografia v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku (AAA) 180 bodov
2.
vedecká monografia v domácom vydavateľstve (AAB) alebo v zahraničnom
vydavateľstve v inom ako svetovom jazyku (AAA)
120 bodov
3.
štúdia charakteru vedeckej monografie v monografiách a zborníkoch
v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku (ABA)
60 bodov
4.
štúdia charakteru vedeckej monografie v monografiách a zborníkoch v
domácom vydavateľstve (ABB) alebo v zahraničnom vydavateľstve v inom
ako svetovom jazyku (ABA)
40 bodov
5.
kapitola vo vedeckej monografii v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom
jazyku (ABC)
45 bodov
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6.

(2)

kapitola vo vedeckej monografii v domácom vydavateľstve (ABD) alebo
v zahraničnom vydavateľstve v inom ako svetovom jazyku (ABC)
30 bodov
7.
vysokoškolská učebnica v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku
(ACA)
45 bodov
8.
vysokoškolská učebnica v domácom vydavateľstve (ACB) alebo
vysokoškolská učebnica v zahraničnom vydavateľstve v inom ako svetovom
jazyku (ACA)
30 bodov
9.
kapitola vo vysokoškolskej učebnici v zahraničnom vydavateľstve vo
svetovom jazyku (ACC)
18 bodov
10. kapitola vo vysokoškolskej učebnici v domácom vydavateľstve (ACD) alebo
kapitola vo vysokoškolskej učebnici v zahraničnom vydavateľstve v inom ako
svetovom jazyku (ACC)
12 bodov
11. vedecký článok v zahraničnom karentovanom vedeckom časopise vo
svetovom jazyku (ADC)
120 bodov
12. vedecký článok v domácom karentovanom vedeckom časopise (ADD) alebo
v zahraničnom karentovanom vedeckom časopise v inom ako svetovom
jazyku (ADC)
80 bodov
13. vedecký článok v zahraničnom vedeckom časopise registrovanom v
databázach Web of Science (ďalej len „WoS“) alebo SCOPUS vo svetovom
jazyku (ADM)
75 bodov
14. vedecký článok v domácom vedeckom časopise registrovanom v databázach
WoS alebo SCOPUS (ADN) alebo v zahraničnom vedeckom časopise v
databázach WoS alebo SCOPUS v inom ako svetovom jazyku (ADM)
50 bodov
15. vedecký článok v inom zahraničnom vedeckom časopise vo svetovom jazyku
(ADE)
15 bodov
16. vedecký článok v inom domácom vedeckom časopise (ADF) alebo v inom
zahraničnom vedeckom časopise v inom ako svetovom jazyku (ADE)
10 bodov
17. vedecký článok v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku vo
svetovom jazyku (AEC)
30 bodov
18. vedecký článok v domácom recenzovanom vedeckom zborníku (AED) alebo
v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku v inom ako svetovom
jazyku (AEC)
20 bodov
19. publikovaný pozvaný príspevok na zahraničnej vedeckej konferencii (AFA)
30 bodov
20. publikovaný pozvaný príspevok na domácej vedeckej konferencii (AFB)
20 bodov
21. publikovaný príspevok na zahraničnej vedeckej konferencii (AFC)
18 bodov
22. publikovaný príspevok na domácej vedeckej konferencii (AFD)
12 bodov
23. odborná knižná publikácia v zahraničnom vydavateľstve vo svetovom jazyku
(BAA)
30 bodov
24. odborná knižná publikácia v domácom vydavateľstve (BAB) odborná knižná
publikácia v zahraničnom vydavateľstve v inom ako svetovom jazyku (BAA)
20 bodov
25. preklad vedeckej monografie (EAJ)
60 bodov
26. preklad vedeckej štúdie vo vedeckom časopise alebo zborníku (EDJ)
20 bodov
27. recenzia vo vedeckom časopise (EDI)
10 bodov
28. redakčná a zostavovateľská práca knižného charakteru (FAI)
20 bodov
29. iné odborné a prehľadové publikácie (BBA, BBB, BCB, BCI, BDC, BDD, BDM,
BDN, EAI)
10 bodov
30. iné odborné publikácie (BCK, BDA, BDB, BDE, BDF, BEE, BEF)
5 bodov
Na účely týchto pravidiel sa svetovými jazykmi rozumejú anglický jazyk, nemecký jazyk
a francúzsky jazyk.
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(3)
(4)

V prípade publikácie napísanej a uverejnenej v spoluautorstve pracovník získava počet bodov
zodpovedajúci jeho autorskému podielu na publikácii. V prípade neceločíselného podielu sa
počet bodov matematicky zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.
Bodové hodnotenie knižných publikácií (AAA, AAB, ACA, ACB, BAA, BAB, EAJ, FAI) uvedené
v odseku 1 sa vzťahuje na prvé vydanie knižnej publikácie. Knižná publikácia, ktorá je druhým
alebo ďalším pozmeneným vydaním knižnej publikácie, sa hodnotí polovičným počtom bodov
v porovnaní s bodovaním platným pre prvé vydanie. Knižná publikácia, ktorá je druhým alebo
ďalším nezmeneným vydaním knižnej publikácie, sa nehodnotí.
Čl. III
Ohlasy na publikačnú činnosť

(1)

(2)
(3)
(4)

Ohlasy na publikačná činnosť osôb uvedených v čl. I ods. 1 sa hodnotia podľa nasledujúceho
bodového ohodnotenia:
1.
citácia v zahraničnej publikácii registrovaná vo WoS alebo Scopus
6 bodov
2.
citácia v domácej publikácii registrovaná vo WoS alebo Scopus
4 body
3.
citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná vo WoS ani Scopus
3 body
4.
citácia v domácej publikácii neregistrovaná vo WoS ani Scopus
2 body
5.
recenzia v zahraničnej publikácii
6 bodov
6.
recenzia v domácej publikácii
4 body
Bodové hodnotenie uvedené v odseku 1 sa vzťahuje na jeden ohlas.
Z bodového hodnotenia sa vylučujú autocitácie a semiautocitácie.
V prípade ohlasu na publikáciu napísanú a uverejnenú v spoluautorstve pracovník získava počet
bodov za ohlas zodpovedajúci jeho autorskému podielu na publikácii. V prípade neceločíselného
podielu sa počet bodov matematicky zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.
Čl. IV
Grantová činnosť

(1)

Grantová činnosť osôb uvedených v čl. I ods. 1 sa hodnotí podľa nasledujúceho
ohodnotenia:
1.
hlavný riešiteľ zahraničného grantu s dotáciou nad 20000,- EUR (vrátane) za
rok
2.
zástupca hlavného riešiteľa zahraničného grantu s dotáciou nad 20000,- EUR
(vrátane) za rok
3.
spoluriešiteľ zahraničného grantu s dotáciou nad 20000,- EUR (vrátane) za rok
4.
hlavný riešiteľ zahraničného grantu s dotáciou do 20000,- EUR za rok
5.
zástupca hlavného riešiteľa zahraničného grantu s dotáciou do 20000,- EUR
za rok
6.
spoluriešiteľ zahraničného grantu s dotáciou do 20000,- EUR za rok
7.
hlavný riešiteľ domáceho grantu s dotáciou nad 20000,- EUR (vrátane) za rok
8.
zástupca hlavného riešiteľa domáceho grantu s dotáciou nad 20000,- EUR
(vrátane) za rok
9.
spoluriešiteľ domáceho grantu s dotáciou nad 20000,- EUR (vrátane) za rok
10. hlavný riešiteľ domáceho grantu s dotáciou do 20000,- EUR za rok
11. zástupca hlavného riešiteľa domáceho grantu s dotáciou do 20000,- EUR za
rok
12. spoluriešiteľ domáceho grantu s dotáciou do 20000,- EUR za rok
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bodového
80 bodov
60 bodov
40 bodov
60 bodov
45 bodov
30 bodov
40 bodov
30 bodov
20 bodov
30 bodov
23 bodov
15 bodov

(2)

Bodové hodnotenie činností v odseku 1 sa vzťahuje na vykonanie jednej činnosti. Ak pracovník
uskutoční viacero činností toho istého druhu, počet bodov za príslušný druh činnosti sa násobí
počtom vykonaných činností.
Čl. V
Ostatné vedecké, odborné a organizačné činnosti

(1)

(2)

Ostatné vedecké, odborné a organizačné činnosť osôb uvedených v čl. I ods. 1 sa hodnotí podľa
nasledujúceho bodového ohodnotenia:
1.
riaditeľ ústavu
30 bodov
2.
zástupca riaditeľa ústavu
20 bodov
3.
vedúci organizačnej jednotky
10 bodov
4.
predseda vedeckej rady ústavu
14 bodov
5.
podpredseda vedeckej rady ústavu
12 bodov
6.
člen vedeckej rady ústavu
10 bodov
7.
hlavný redaktor (šéfredaktor) vedeckého časopisu vydávaného ústavom
20 bodov
8.
výkonný redaktor vedeckého časopisu vydávaného ústavom
15 bodov
9.
člen redakčnej rady vedeckého časopisu vydávaného ústavom
8 bodov
10. člen v Sneme SAV alebo v komisiách SAV
5 bodov
11. člen v komisii alebo v rade grantovej agentúry (APVV, VEGA, KEGA a pod.)
10 bodov
12. člen v odborovej komisii, v skúšobnej komisii alebo v obhajobnej komisii
5 bodov
13. hlavný riešiteľ projektu bez grantovej dotácie
15 bodov
14. člen riešiteľského kolektívu projektu bez grantovej dotácie
10 bodov
15. predseda programového alebo organizačného výboru zahraničnej konferencie
8 bodov
16. člen programového alebo organizačného výboru zahraničnej konferencie
6 bodov
17. predseda programového alebo organizačného výboru domácej konferencie
6 bodov
18. člen programového alebo organizačného výboru domácej konferencie
4 body
19. pozvaná prednáška na zahraničnej konferencii
30 bodov
20. pozvaná prednáška na domácej konferencii
20 bodov
21. prednáška (nie pozvaná) na zahraničnej konferencii
15 bodov
22. prednáška (nie pozvaná) na domácej konferencii
10 bodov
23. pozvaná prednáška na inej akademickej, vedeckovýskumnej, vysokoškolskej
a pod. zahraničnej inštitúcii
15 bodov
24. pozvaná prednáška na inej akademickej, vedeckovýskumnej, vysokoškolskej
a pod. domácej inštitúcii
10 bodov
25. odborná alebo popularizačná prednáška
5 bodov
26. poradná, expertízna alebo posudzovateľská činnosť pre orgány štátnej
a verejnej správy
5 bodov
27. posudzovateľská činnosť pre grantové agentúry
5 bodov
28. posudzovateľská činnosť pre vedecké časopisy a vydavateľstvá
5 bodov
29. vedenie denného doktoranda školeného na ústave
20 bodov
30. vedenie externého doktoranda školeného na ústave
10 bodov
Na účely týchto pravidiel sa
a)
pozvanou prednáškou na konferencii rozumie prednáška, ktorá je v programe konferencie
alebo obdobnej udalosti uvedená ako pozvaná alebo vyžiadaná (prípadne ako „keynote
lecture“, „plenary lecture“ a pod.) alebo o ktorej existuje jednoznačný doklad o tom, že ide
o prednášku vyžiadanú organizátorom podujatia,
b)
pozvanou prednáškou na inej inštitúcii rozumie prednáška, ku ktorej je predložený doklad
o pozvaní podpísaný zodpovedným predstaviteľom pozývajúcej inštitúcie; pod pozvanou
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(3)
(4)

prednáškou na inej inštitúcii sa nerozumie prednáška, ktorú pracovník uskutočňuje na
základe pracovnoprávneho vzťahu s touto inou inštitúciou.
Činnosti podľa odseku 1, najmä v prípade bodov 12, 15 – 27, možno započítať len vtedy, keď
existuje doklad o ich uskutočnení (napríklad program konferencie, potvrdenie z redakcie časopisu
alebo vydavateľstva, potvrdenie z inštitúcie, relevantná mailová korešpondencia a pod.).
Bodové hodnotenie činností v odseku 1 sa vzťahuje na vykonanie jednej činnosti. Ak pracovník
uskutoční viacero činností toho istého druhu, počet bodov za príslušný druh činností sa násobí
počtom vykonaných činností.
Čl. VI
Celkové hodnotenie

(1)
(2)

(3)

(4)

Ústav na základe celkového súčtu bodov podľa článkov II až V týchto pravidiel priebežne
vyhodnocuje pracovnú činnosť svojich pracovníkov uvedených v čl. I ods. 1.
Hodnotené obdobie je trojročné, pričom do výpočtu bodového hodnotenia pracovníka sa
započítavajú body za činnosti získané v príslušnom kalendárnom roku a v dvoch
predchádzajúcich kalendárnych rokoch. Pracovníci sú povinní dosiahnuť v priemere za jeden rok
hodnoteného obdobia nasledujúci počet bodov za činnosti podľa článkov II až V:
a)
vedúci vedecký pracovník – 180 bodov,
b)
samostatný vedecký pracovník – 160 bodov,
c)
vedecký pracovník – 140 bodov,
d)
odborný pracovník s ukončeným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa – 120 bodov.
Najmenej polovicu z uvedeného počtu bodov musí pracovník získať za publikačnú činnosť.
Hodnotenie pracovníkov, ktorých pracovný úväzok je menší ako výška úväzku na ustanovený
týždenný pracovný čas, sú povinní získať taký priemerný počet bodov za jeden rok hodnoteného
obdobia, ktorý zodpovedá súčinu počtu bodov pre príslušné pracovné zaradenie podľa odseku 2
a výšky úväzku vyjadrenej desatinným číslom. V prípade neceločíselného výsledku sa počet
bodov matematicky zaokrúhľuje na najbližšie celé číslo.
Splnenie povinnosti podľa týchto pravidiel sa prvý raz hodnotí za obdobie 2018 – 2020.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

(1)

Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov nadobúdajú účinnosť deň po ich zverejnení
na webovom sídle ústavu.

V Bratislave dňa 15. 10. 2018
…………………………………………………
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
riaditeľ Filozofického ústavu SAV
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