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PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
Ústavu geotechniky Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie 

sídlo: Watsonova 45, 040 01 Košice; IČO: 00166553 
(ďalej len „organizácia“) 

 
 

Článok I 

Podľa týchto pravidiel sa hodnotí a boduje vedecká činnosť výskumných pracovníkov 
organizácie, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou, a doktorandov. 
 

Článok II   
Publikačná činnosť (evidovaná v organizácii) 

(1) Publikačná činnosť výskumných pracovníkov a doktorandov, pokiaľ je evidovaná 
v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

Kód Kategória publikácie podľa Smernice SAV č. 303/A/2015 
o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov 

Bodové 
hodnotenie 

AAA  Vedecká monografia vydaná v zahraničných vydavateľstvách 600 
AAB  Vedecká monografia vydaná v domácich vydavateľstvách 400 
ABA  Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 

vydané v zahraničných vydavateľstvách 
600 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch 
vydané v domácich vydavateľstvách 

400 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

200 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

130 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 400 
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 300 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
130 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

100 

ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
impaktovaných 

300.(1+IF*) 

ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
neimpaktovaných 

300 

ADDA  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
impaktovaných 

300.(1+IF) 

ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
neimpaktovaných 

300 

ADEA Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
impaktovaných 

150.(1+IF) 

ADEB Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 
neimpaktovaných 

150 

ADFA Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch impaktovaných 150.(1+IF)  
ADFB Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch neimpaktovaných 150 
ADMA  Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS 

150.(1+IF) 
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ADMB  Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS 

150 

ADNA  Vedecké práce v domácich impaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS 

150.(1+IF) 

ADNB Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS 

150 

AECA Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie 
kapitoly/state v zahraničných vedeckých monografiách alebo 
vysokoškolských učebniciach 

25 

AECB Kratšie vedecké práce alebo vysokoškolské učebnice vydané 
samostatne v zahraničí 

25 

AEDA Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a kratšie 
kapitoly/state v domácich vedeckých monografiách alebo 
vysokoškolských učebniciach 

25 

AEDB Kratšie vedecké práce alebo vysokoškolské učebnice vydané 
samostatne v domácich vydavateľstvách 

25 

AEGA Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch impaktovaných 

10.(1+IF)  

AEGB Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 
časopisoch neimpaktovaných 

10 

AEHA Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 
impaktovaných 

10.(1+IF) 

AEHB Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 
neimpaktovaných 

10 

AEMA  Abstrakty vedeckých prác v zahraničných impaktovaných 
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core 
Collection alebo SCOPUS 

10.(1+IF) 

AEMB Abstrakty vedeckých prác v zahraničných neimpaktovaných 
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core 
Collection alebo SCOPUS 

10 

AENA Abstrakty vedeckých prác v domácich impaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS 

10.(1+IF) 

AENB Abstrakty vedeckých prác v domácich neimpaktovaných 
časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core 
Collection alebo SCOPUS 

10 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

25 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

25 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 25 
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 25 
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 10 
AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 10 
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 10 
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 10 
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 150 
AGJ Patentové prihlášky 1000 
AGJ Prihlášky úžitkových vzorov 500 
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BAA  Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách  400 
BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách  300 
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 

zahraničných vydavateľstvách  
130 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich 
vydavateľstvách  

100 

BDCA Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
impaktovaných  

300.(1+IF) 

BDCB Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
neimpaktovaných  

300 

BDDA Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
impaktovaných  

300.(1+IF) 

BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
neimpaktovaných  

300 

BDMA  Odborné práce v zahraničných impaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS  

150.(1+IF) 

BDMB Odborné práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS  

150 

BDNA Odborné práce v domácich impaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS  

150. (1+IF) 

BDNB Odborné práce v domácich neimpaktovaných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science Core Collection alebo 
SCOPUS  

150 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch  150 
BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch  150 
BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 

nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)  
25 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných, recenzovaných a nerecenzovaných)  

25 

DAI  Rigorózna práca 110 
DAI  Písomná práca k dizertačnej skúške 150 
DAI  Dizertačné práce 300 
DAI  Habilitačné práce 400 
DAI  Doktorská práca DrSc. 800 
FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru 150 

*IF – impakt faktor časopisu 
 
(2) V prípade spoluautorstva uvedených evidovaných publikácií sa počet bodov rozdelí 

podľa reálnej participácie na týchto dielach. Autorský podiel udáva prvý autor. V prípade, 
že prvý autor nie je z organizácie, autorský podiel všetkých spoluautorov je daný 
rovnakým podielom 1/(počet spoluautorov) zaokrúhleným na dve desatinné miesta. Suma 
čiastkových autorských podielov všetkých spoluautorov sa musí rovnať 1. 
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Článok III  
Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť 

(evidované v organizácii) 

(1) Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť výskumných pracovníkov 
a doktorandov, pokiaľ sú evidované v organizácii, sa hodnotia nasledovným bodovým 
hodnotením:   

 

(2) Autorský podiel na citáciách sa rovná jednej. 
 

Článok IV 
Projektová činnosť (v organizácii) 

(1) Podávanie projektov výskumnými pracovníkmi a doktorandmi, pokiaľ je realizované 
v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením:  

Typ podaného projektu Bodové 
hodnotenie 

H2020, NATO SPS, VA a iné významné medzinárodné projekty 
(financovaný) 

500 

H2020, NATO SPS, VA a iné významné medzinárodné projekty 
(nefinancovaný) 

250 

APVV všeobecná/aplikačná výzva (financovaný) 250 
APVV všeobecná/aplikačná výzva (nefinancovaný) 130 
COST, APVV bilaterálne projekty, MAD (financovaný) 100 
COST, APVV bilaterálne projekty, MAD  (nefinancovaný) 50 
VEGA (financovaný) 100 
VEGA (nefinancovaný) 30 

 
(2) V prípade, že na podaní projektu spolupracovalo viacero osôb, počet bodov sa rozdelí 

podľa reálnej participácie. Autorský podiel udáva zodpovedný riešiteľ. V prípade, 
že organizácia nie je nositeľom projektu, autorský podiel udáva zodpovedný riešiteľ 
za organizáciu. Suma čiastkových autorských podielov všetkých osôb spolupracujúcich 
na podaní projektu sa musí rovnať 1. 

Kód Kategória ohlasu podľa Smernice SAV č. 303/A/2015 
o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov 

Bodové 
hodnotenie 

1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných 
indexoch Web of Science Core Collection 

20 

1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze 
SCOPUS 

20 

2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch 
Web of Science Core Collection 

20 

2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS 20 
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch  
5 

3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných 
vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core 
Collection a SCOPUS 

10 

4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 
indexoch 

5 

4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých 
citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a 
SCOPUS 

10 
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Článok V 
Pedagogická činnosť 

(1) Pedagogická činnosť výskumných pracovníkov a doktorandov sa hodnotí nasledovným 
bodovým hodnotením: 

Pedagogická činnosť Bodové 
hodnotenie 

Prednášky a cvičenia v rámci SAV, univerzít, resp. stredných škôl  10 / 
prednáška, 
cvičenie 

Vedenie doktoranda (školiteľ) 150 
Vedenie doktoranda (konzultant) 100 
Vedúci/konzultant diplomových prác 80 

 
(2) Ak prednášky alebo cvičenia realizujú viacerí výskumní pracovníci alebo doktorandi 

naraz, autorský podiel je určený po ich vzájomnej dohode. Suma čiastkových autorských 
podielov všetkých prednášajúcich/cvičiacich sa musí rovnať 1. 

 
Článok VI 

Výstupy do spoločenskej praxe 

(1) Výstupy do spoločenskej praxe výskumných pracovníkov a doktorandov sa hodnotia 
nasledovným bodovým hodnotením: 

Výstupy do spoločenskej praxe Bodové 
hodnotenie 

Obchodné zmluvy, aplikačný výskum mimo agentúr, expertízy, merania 50* 

 * 50 bodov za každých získaných 1000 € 

 
Článok VII 

Popularizačná a vedecko-organizačná činnosť 

(1) Popularizácia výsledkov a vedecko-organizačná činnosť výskumných pracovníkov a 
doktorandov sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

Aktivita  Bodové 
hodnotenie 

Organizovanie konferencií a vedeckých podujatí  200* 

Práca so študentmi stredných a základných škôl 80 
Účasť na výstavách a popularizačných akciách (napr. Noc výskumníkov, 
Deň otvorených dverí, Kamenár, Incheba, ...) 

100 

Popularizačné články  100 
Verejné prednášky (TV, rozhlas) 150 
Aktívna účasť na vedeckých konferenciách, podujatiach: 
Vyzvaná prednáška 
Prednáška 
Poster 

 
150 
25 
25 

Ocenenia, uznania  20-100**  

*Autorský podiel určí predseda organizačného výboru vedeckého podujatia 
** Bodové ocenenie je v kompetencii vedeckej rady organizácie 
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Článok VIII 
Iné aktivity 

(1) Iné aktivity výskumných pracovníkov a doktorandov, ktoré neboli uvedené vyššie, 
sa hodnotia nasledovným bodovým hodnotením: 

Aktivita  Bodové 
hodnotenie 

Posudzovanie záverečných a kvalifikačných prác: 
Bakalárska práca 
Diplomová práca 
Písomná práca k dizertačnej skúške 
Doktorandská dizertačná práca 
Habilitačná práca 

 

10 
25 
25 
50 
75 

Recenzovanie vedeckých publikácií 25 
Recenzovanie vedeckých projektov 30 
Účasť v komisiách pre štátne záverečné skúšky bakalárskeho, 
magisterského a inžinierskeho štúdia, v odborových komisiách 
doktorandského štúdia, a pod.; účasť na výberových konaniach 

5 

Členstvo: 
Člen komisií (VEGA, APVV, SOK, komisie pri SAV, SBS, SBK, a iné, 
nie ústavné komisie) 
Člen redakčnej rady časopisov 

 
30 
 

30 
Iné aktivity prospešné pre chod ústavu v kompetencii 

VR 
 
 

Článok IX Celkové hodnotenie 

(1) Organizácia na základe celkového súčtu bodov podľa článkov II až VIII týchto pravidiel 
priebežne vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť svojich výskumných 
pracovníkov a doktorandov. 

(2) 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. 

     
 

Článok X 
Spoločné ustanovenia 

(1) Výskumní pracovníci a doktorandi organizácie sú povinní vo svojich publikačných 
výstupoch výslovne uviesť, že ich pracoviskom, resp. pôsobiskom, je Ústav geotechniky 
SAV, v.v.i.. Názov organizácie (afiliáciu autora) je potrebné uviesť aj pri publikovaní 
počas dlhodobého pôsobenia výskumných pracovníkov alebo doktorandov na inom 
vedecko-výskumnom pracovisku doma alebo v zahraničí. 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 XI 
Záverečné ustanovenia 

(1) Správna rada schválila tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov organizácie 
dňa 12.04.2022. 

(2) Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov organizácie nadobúdajú účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle organizácie. 

 
 
 
V Košiciach, dňa 12.04.2022 
 
 
 
                    ........................................................ 

      Ing. Slavomír Hredzák, PhD. 
zastupujúci riaditeľ Ústavu geotechniky SAV, v. v. i.  


