
Pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov

Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied,
verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Ľ. Štúra 2, 960 01 Zvolen; IČO: 00679071
(ďalej tiež „organizácia“ alebo „Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.“)

Článok 1

Podľa týchto pravidiel sa hodnotí a boduje vedecká činnosť výskumných pracovníkov
organizácie, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou. Riaditeľ, zástupca riaditeľa
a vedúci Arboréta Mlyňany sa počas funkčného obdobia a nasledujúceho roku po1

ukončení funkčného obdobia nehodnotia.

Článok 2
Publikačná činnosť (evidovaná v organizácii)

(1) Publikačná činnosť osôb uvedených v čl. 1, pokiaľ je evidovaná v organizácii,
sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením:

Bodové
hodnotenie

1. vedecká monografia × kategória* × typ autorstva** 20
2. kapitola vo  vo vedeckej monografii × kategória* × typ autorstva** 3
3. vedecký článok uverejnený v zahraničnom / domácom

karentovanom vedeckom časopise (ADC, ADD) × Q*** × typ
autorstva**

20/15

4. vedecký článok uverejnený v zahraničnom / domácom časopise,
ktorý je registrovaný v databázach Web of Science (ďalej len
„WoS“) alebo SCOPUS (ADM/ADN) × Q*** × typ autorstva**

10/5

(2) Vysvetlenie pojmov z bodu 1:
*kategória
Kat. I - významné monografie medzinárodného významu, prinášajúce originálne
výsledky, ktoré ešte neboli inde publikované (napr. Flóra Slovenska, Vegetácia
Slovenska, Fauna Slovenska): 12 bodov;
Kat. II - ostatné monografie publikované v špičkových vydavateľstvách (napr. Oxford
University Press, Springer, Cambridge University Press, Taylor & Francis Group -
CRC Press, Apple Academic Press - CRC Press, Elsevier): 6 bodov;

1 Pojmy riaditeľ, zástupca riaditeľa a vedúci Arboréta Mlyňany reprezentujú oba rody, mužský aj ženský.
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Kat. III - ostatné monografie publikované v štandardných vydavateľstvách (napr.
VEDA, Nova Science Publishers): 4 body;
Kat. IV - ostatné monografie publikované v lokálnych, menej významných
vydavateľstvách (napr. Štátna ochrana prírody, Spektrum STU, Tekovské múzeum v
Leviciach, Slovenské národné múzeum, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Technická Univerzita vo Zvolene, VNILM Pushchino), ale nie v predátorských
vydavateľstvách (napr. IntechOpen), ktoré nie sú hodnotené: 1 bod;
**typ autorstva: hlavný autor (prvý, korešpondenčný alebo posledný) 1,5 bodu,
spoluautor 1 bod;
***Q = kvartil časopisu (podľa Scimago): Q4 - 0,5 bod, Q3 - 2 body, Q2 - 4 body, Q1 -
6 bodov, D1 (decil) - 9 bodov.

(3) Kategóriu publikovaných monografií posúdi Atestačná komisia organizácie.

Článok 3
Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť

(evidované v organizácii)

Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel,
pokiaľ sú evidované v organizácii, sa hodnotia vždy za predchádzajúci rok nasledovným
bodovým hodnotením:

Bodové
hodnotenie

1. citácia v publikáciách registrovaných v citačných databázach WoS
a SCOPUS

2

Článok 4
Grantová činnosť (v organizácii)

Grantová činnosť osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel, pokiaľ je realizovaná
v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením za každý rok riešenia
projektu:

Bodové
hodnotenie

Riešené granty:
1. hlavný riešiteľ / vedúci pracovnej skupiny (WP, WG) / zástupca

hlavného riešiteľa pre organizáciu / spoluriešiteľ zahraničného
grantu (Horizont a pod.)

40/40/20/10

2. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu /
spoluriešiteľ iného zahraničného grantu (COST, MAD a pod.)

8/6/4

3. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu /
spoluriešiteľ domáceho grantu (APVV a pod.)

10/7/5

4. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu /
spoluriešiteľ domáceho grantu (VEGA a pod.)

7/5/3

5. hlavný riešiteľ / zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu /
spoluriešiteľ financovaného projektu aplikačného typu

7/5/4
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Nové návrhy grantov:
6. podanie nového návrhu zahraničného grantu (Horizont, COST

a pod.) ako hlavný riešiteľ / vedúci pracovnej skupiny (WP, WG) /
zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu

20/20/15

7. podanie nového návrhu grantu APVV ako hlavný riešiteľ /
zástupca hlavného riešiteľa pre organizáciu

15/10

8. podanie nového návrhu grantu VEGA, MAD a pod. a projektu
aplikačného typu ako hlavný riešiteľ / zástupca hlavného
riešiteľa pre organizáciu

10/7

Článok 5
Pedagogická činnosť, zvyšovanie kvalifikácie

Pedagogická činnosť osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel, pokiaľ je realizovaná
v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením počas každého roku
hodnoteného obdobia:

Bodové
hodnotenie

1.

2.

vedecká výchova - školiteľ doktoranda (úspešné ukončenie
doktoranda) / školiteľ (vedenie doktoranda) / školiteľ špecialista
vedenie diplomových / bakalárskych prác

10/5/3

3/2
3. získanie kvalifikačného stupňa IIa 20
4. získanie DrSc., resp. pedagogického titulu „profesor“ 100

Článok 6
Prezentácia výsledkov vedeckej práce

Bodové
hodnotenie

1. plenárna prednáška na konferencii s minimálnou 30%
zahraničnou účasťou (vo  svetovom jazyku*)

15

2. plenárna prednáška na domácej konferencii 5
3. prednáška na konferencii s minimálnou 30% zahraničnou účasťou

(vo  svetovom jazyku*)
2

4. prednáška na domácej konferencii 1
5. poster na konferencii s minimálnou 30% zahraničnou účasťou

(vo  svetovom jazyku*)
1

* za svetový jazyk sa považuje anglický, nemecký a francúzsky jazyk
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Článok 7
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 počas každého roku
hodnoteného obdobia:

Bodové
hodnotenie

1. predseda vedeckej rady 20
2. členstvo vo vedeckej / správnej rade 5
3. hlavný redaktor (šéfredaktor) vedeckého časopisu (zahraničného

/ domáceho)
30/15

4. členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu (zahraničného /
domáceho)

8/5

5. členstvo v nehonorovaných legislatívnych komisiách vlády
a parlamentu

20

6. vedúci jednotlivých oddelení 15
7. vedecký tajomník pracoviska 10
8. členstvo v Sneme SAV, komisiách SAV a poradenská činnosť pre

Predsedníctvo SAV
10

9. členstvo v iných významných štátnych, vedeckých, ale aj
mimovládnych organizáciách (napr. komisie APVV, VEGA)

10

10. hlavný organizátor / spoluorganizátor vedeckých konferencií,
vedeckých škôl a pod.

15/3

11. posudzovanie návrhov vedeckých projektov v rámci zahraničných
/ domácich grantových schém (Horizont, ERA, ERA-NET / APVV,
VEGA a pod.)

10/5

12. expertízna činnosť pre štátnu správu a samosprávy 2
13. popularizačná aktivita (prednáška, workshop, exkurzia a pod.) 1

V prípade viacerých členstiev podľa bodov 2 až 9 tohto článku sa započíta bodového
hodnotenie za všetky takéto členstvá (napr. pôsobenie vo viacerých vedeckých radách,
redačných radách atď.).

Článok 8
Celkové hodnotenie

(1) Atestačná komisia organizácie na základe celkového súčtu bodov podľa článkov
2 až 7 týchto pravidiel priebežne vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť
pracovníkov uvedených v čl. 1.
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Pracovníci organizácie podľa čl. 1 sú povinní za hodnotené trojročné obdobie
dosiahnuť minimálne nasledovný počet bodov za jeden rok hodnotenia:

– vedúci vedeckí pracovníci (DrSc., prof.) 160
– samostatní vedeckí pracovníci (IIa) 140
– vedeckí pracovníci (PhD.) 120
– post-doc do 5 rokov od získania PhD. a pracovníci

po rodičovskej dovolenke do 3 rokov od návratu na pracovisko 100

Polovicu z týchto bodov za hodnotené trojročné obdobie musí pracovník získať
na základe vedeckej publikačnej činnosti.

(2) Tieto pravidlá slúžia na vyhodnotenie vedeckých aktivít pracovníkov uvedených v čl.
1 za celé trojročné obdobie. Ročné výsledky sa vypočítajú tak, že sa celková
pracovná aktivita jednotlivého pracovníka za celé trojročné obdobie vydelí počtom
rokov. Priebežne sa budú sledovať aj ročné hodnotenia, ktoré majú len orientačný
charakter a slúžia na vykazovanie činnosti pre predsedníctvo Slovenskej akadémie
vied za príslušný rok a pre riadenie činnosti v organizácii.

(3) Aktivity pracovníkov organizácie uvedených v čl. 1, ktorí sú s organizáciou
v pracovnom pomere v rozsahu menšom ako 100% sa budú posudzovať v zmysle
týchto pravidiel primerane podľa výšky ich úväzku alebo trvania ich pracovného
pomeru.

(4) Splnenie povinnosti podľa týchto pravidiel sa prvý raz hodnotí za obdobie
2022-2024. Ak pracovník po troch rokoch kritériá nesplní, určí sa mu čas
18 mesiacov na dodatočné splnenie kritérií, zároveň však začína nové trojročné
obdobie hodnotenia a aktivity vykázané pre dodatočné splnenie kritérií sa nebudú
počítať v novom hodnotiacom období. Ak ani po predĺženom čase pracovník kritériá
nesplní prehodnotí sa jeho pracovné zaradenie.

Článok 9
Spoločné ustanovenia

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.
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Článok 10
Záverečné ustanovenia

(1) Správna rada organizácie predložila návrh týchto pravidiel hodnotenia výskumných
pracovníkov predsedovi/poverenému členovi dozornej rady dňa 03.03.2022
a predsedovi/poverenému členovi vedeckej rady dňa 23.02.2022. Dozorná rada sa k
návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov vyjadrila
dňa 22.03.2022; vedecká rada sa k návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných
pracovníkov vyjadrila dňa 02.03.2022. Správna rada schválila tieto pravidlá
hodnotenia výskumných pracovníkov dňa 28.03.2022.

(2) Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov nenahrádzajú osobitné kritériá
pre školiteľov doktorandov, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou
(Príloha č. 1).

(3) Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov nadobúdajú účinnosť deň po ich
zverejnení na webovom sídle organizácie.

Vo Zvolene dňa 28.03.2022
........................................................................................

RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i.
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M.B.
Textbox
Príloha č. 1




