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PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV  

ÚSTAVU SLOVENSKEJ LITERATÚRY SAV 

 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Podľa týchto pravidiel sa boduje a hodnotí pracovný výkon za kalendárny 

rok: 

a) vedeckých pracovníkov organizácie, ktorí sú v pracovnom pomere s 

organizáciou, 

b) doktorandov organizácie.  

 

2. Hodnotenie činnosti vedeckých pracovníkov uskutočňuje hodnotiaca 

komisia, ktorá je poradným orgánom riaditeľky organizácie.  

 

Článok 2 

Model hodnotenia 

 

Výkonový profil pracovníka pozostáva z dvoch oblastí, ktoré majú stanovený 

nasledovný podiel pri celkovom súčte všetkých aktivít 1,00: 

1. Kategória I. Vedecká publikačná činnosť: 0,5  

2. Kategória II. Vystúpenia na konferenciách, odborná, expertízna, 

pedagogická a popularizačná činnosť, ohlasy na publikačnú činnosť: 0,5 

 

Článok 3  

Vedecký výkon  
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(1) Vedecká činnosť osôb uvedených v čl. 1 evidovaná v organizácii musí byť 

preukázateľne spojená s vedeckým zameraním pracoviska a v prípade 

publikačných výstupov označená afiliáciou (uvedenie príslušnosti 

k pracovisku).1 V inom prípade sa tento publikačný výstup nezapočítava do 

bodovania a hodnotenia vedeckého výkonu pracovníka podľa týchto 

pravidiel. 

(2) Pracovníci odovzdávajú dva razy ročne kompletný výkaz pracovnej 

činnosti, ktorý slúži ako podklad pre vypracovanie výročnej správy 

o činnosti organizácie v danom roku. Pre účely hodnotenia vedeckého 

výkonu sa z tohto kompletného výkazu vyberajú položky s nasledovným 

bodovým hodnotením: 

 

 

Číslo Položka výkonového hodnotenia  Požadovaný 

počet 

bodov za 

kalendárny 

rok 

 Vedecké publikácie kategórie A – podľa smernice 

EPCA2 

 

1 AAA  Vedecká monografia vydaná v cudzom jazyku /v 

slovenčine v zahraničnom vydavateľstve (do 8 AH3/od 8 

do 14 AH/ 15 a viac AH) 

70 /90/110 

2 AAB Vedecká monografia vydaná v domácom 

vydavateľstve (do 8 AH /od 8 do 14 AH/15 a viac AH) 

60/80/100 

3 ABA Štúdia v rozsahu vedeckej monografie vydaná 

v cudzom jazyku/ v slovenčine v zahraničí  

55 

4 ABB Štúdia v rozsahu vedeckej monografie vydaná doma 50 

5 ABC Kapitola vo vedeckej monografii vydaná v zahraničí 40 

6 ABD Kapitola vo vedeckej monografii vydaná doma 35 

7 ADCA, ADCB Vedecká práca v zahraničnom 

karentovanom časopise impaktovanom/neimpaktovanom   

30 

8 ADDA, ADDB Vedecká práca v domácom karentovanom 

časopise impaktovanom/neimpaktovanom 

30 

9 ADMA, ADMB Vedecká práca v časopise WOS/SCOPUS 25 

 
1 Afiliácia musí byť uvedená v publikácii pri mene autora, za štúdiou, buď na titulnej strane, v tiráži alebo na 

konci, resp. na prebale ako samostatná informácia či súčasť autorského profilu.  

2 Do vedeckej publikačnej činnosti sa ráta aj recenzná štúdia (hodnotiaco-analytického) charakteru  v rozsahu 

min. 8 NS. Hodnotí sa polovičným počtom bodom ako vedecká práca v príslušnej kategórii výkonového 

hodnotenia. 

3 AH – autorský hárok je 20 normostrán. 
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zahraničný impakt/neimpakt  

10 ADNA, ADNB Vedecká práca v časopise WOS/SCOPUS 

domáci impakt/neimpakt 

25 

11 ADEA, ADEB Vedecká práca v inom zahraničnom 

recenzovanom časopise impakt/neimpakt  

20 

12 ADFA, ADFB Vedecká práca v inom domácom 

recenzovanom časopise impakt/neimpakt 

20 

13 AECA, AECB Vedecká práca v zahr. recenzovanom 

zborníku, kratšia kapitola v monografii 

20 

14 AEDA, AEDB Vedecká práca v dom. recenzovanom 

zborníku, kratšia kapitola v monografii 

15 

   

 Vedecko-prezentačná činnosť  

15 Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii v 

zahraničí 

15 

16 Vystúpenie na medzinárodnej vedeckej konferencii doma 10 

17 Vystúpenie na domácej vedeckej konferencii/domácom 

vedeckom seminári 

7 

   

 Profesionálny rozvoj a aktivity  

18 Zahraničný projekt 20 

19 Domáci projekt APVV 16 

20 Projekt VEGA/ Bilaterálny projekt SAV 12 

21 Edičné zostavenie vedeckého výstupu (hlavný editor)  15 

22 Zvýšenie kvalifikačného stupňa, získanie zahraničného 

štipendia 

15 

23 Členstvo v odborných grémiách: vedecká rada, snem SAV, 

komisia/kolégium  SAV, komisia FPU, výbor VEGA, 

poradné orgány ministerstiev a štátnych inštitúcií 

(ústavné/mimoústavné) 

2/5 

   

 Odborné a popularizačné aktivity  

24 Odborný a popularizačný publikačný výstup vrátane 

prekladov odborného textu 

(kategórie B – knižné/ B – časopisecké / EAI, EDJ, EDI / 

GII) 

30 /15/ 10 / 

5 

25 Samostatná popularizačná prednáška 5 

26 Prezentácia, moderovanie, príhovor, beseda, rozhovor 

v rozhlase... 

3 

   

 Pedagogická činnosť  

27 Školiteľstvo v rámci ÚSlL SAV/ Semestrálna výučba 20 
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mimo úväzku na VŠ 

28 Individuálna prednáška na zahraničnej vysokej škole 10 

29 Individuálna prednáška na slovenskej vysokej škole / 

prednáška pre doktorandov v rámci doktorandského 

seminára 

5 

30 Prednášky v rámci vzdelávacích programov, cyklov, 

letných škôl /MPC, SAS  

5 

 

   

 Ohlasy na publikačnú činnosť  

31 Citácia v zahraničnej publikácii registrovaná vo WoS alebo 

Scopus 

3 

32 Citácia v domácej publikácii registrovaná vo WoS alebo 

Scopus 

2 

33 Citácia v zahraničnej publikácii neregistrovaná vo WoS ani 

Scopus 

2 

34 Citácia v domácej publikácii neregistrovaná vo WoS ani 

Scopus 

1 

35 Recenzia v zahraničnej publikácii 3 

36 Recenzia v domácej publikácii 2 

 

Článok 4 

Celkové hodnotenie 

                                       

(1) Organizácia na základe celkového súčtu bodov podľa článkov 2 a 3 týchto 

pravidiel priebežne vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť svojich 

pracovníkov uvedených v čl. 1.  

 

(2) Pracovníci organizácie podľa v čl. 1 sú povinní za jeden rok hodnotenia 

dosiahnuť minimálne tento počet bodov, pričom 50 percent bodov je 

potrebné získať na základe vedeckej publikačnej činnosti (publikačné 

výstupy kategórie A): 

 

Pracovné zaradenie Celkový počet 

bodov 

Z toho  

publikačný 

výstup A 

minimálne 

Vedúci/ Samostatný vedecký pracovník 120 60 

Vedecký pracovník 100 50 

Postdoktorand (5 rokov od PhD.) 90 45 

Doktorand (orientačne) 60 30 
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(3)    V prvom roku riešenia nového projektu je počet bodov za vedeckú 

publikačnú činnosť pracovníka akceptovaný na úrovni 25 bodov. Ďalšie 

výnimky z bodového hodnotenia na základe posúdenia konkrétnej výskumnej 

práce pracovníka môže prijať hodnotiaca komisia organizácie, ktorá písomne 

zdôvodní svoje stanovisko a doručí ho riaditeľovi organizácie. 

 

(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 

pracovného pomeru. 

 

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

rozdelí podľa reálnej participácie na týchto výstupoch. 

 

(6) Bodové hodnotenie za ohlasy na publikačnú činnosť 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.  

 

(7)   Preložené publikácie (predtým vydané v inom jazyku) sa hodnotia 

polovičným počtom bodov.  

 

(8) Komplexné hodnotenia budú prebiehať v dvojročných intervaloch. Prvým 

hodnoteným obdobím budú roky 2020 a 2021.  

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Pravidlá hodnotenia sa prerokovali na zasadnutí Vedeckej rady Ústavu 

slovenskej literatúry SAV dňa 9. 9. 2019 . Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 

od 1. 1. 2020. 

 

 

 

V Bratislave dňa 9. 9. 2019 

 

 

 

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

                 Mgr. Ivana Taranenková, PhD. 

riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV 


