PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied,
verejná výskumná inštitúcia
sídlo: Dúbravská cesta 5807/9, 845 38 Bratislava; IČO: 00166618
(ďalej len „organizácia“)
Preambula
(1) Podľa týchto pravidiel sa hodnotí vedecká činnosť výskumných pracovníkov Chemického
ústavu SAV, v. v. i. (ďalej len "organizácia"), ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou.
Tieto pravidlá slúžia na vyhodnotenie vedeckých aktivít pracovníkov uvedených v článku
I za evalvačné obdobie a celé akreditačné obdobie organizácie. Priebežne sa sleduje aj
ročné hodnotenie, ktoré slúži na vykazovanie činnosti do správ o činnosti organizácie za
príslušný rok a pre udeľovanie odmien.
Článok I
Kritériá hodnotenia výskumných pracovníkov
V odsekoch 1 – 6 sa za určené obdobie hodnotí:
(1) Publikačná činnosť
a) vedecká monografia vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve (AAA,
AAB),
b) štúdia charakteru vedeckej monografie (min 3 AH) v monografiách a zborníkoch
vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve (ABA, ABB),
c) kapitola vo vedeckej monografii vydanej v zahraničnom/domácom vydavateľstve
(ABC, ABD),
d) vysokoškolská učebnica vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve (ACA,
ACB),
e) kapitola vo vysokoškolskej učebnici vydanej v zahraničnom/domácom
vydavateľstve (ACC, ACD),
f) vysokoškolské skriptá a učebné texty (BCI),
g) vedecký článok uverejnený v zahraničnom/domácom karentovanom vedeckom
časopise (ADC, ADD),
h) vedecký článok uverejnený v časopise, registrovanom v databázach Web of
Science (ďalej len „WoS“) alebo SCOPUS (ADM, ADN),
i) vedecký článok uverejnený v inom zahraničnom/domácom vedeckom časopise
(ADE, ADF),
j) vedecký článok uverejnený v zahraničnom/domácom recenzovanom vedeckom
zborníku (AEC, AED),
k) príspevok z vedeckej konferencie uverejnený v zahraničnom/domácom
konferenčnom recenzovanom zborníku (AFA, AFB, AFC, AFD),
l) abstrakt príspevku zo zahraničných/domácich konferencií (AFE, AFF, AFG,
AFH, AFK, AFL),
m) patentové prihlášky, prihlášky ochranných známok, licencie (AGJ),
n) odborná knižná publikácia vydaná v zahraničnom/domácom vydavateľstve
(BAA, BAB),
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o) odborná práca publikovaná v zahraničnom/domácom karentovanom/inom
časopise alebo zborníku (BDC, BDD, BDE, BDF, BEE, BEF),
p) odborná práca publikovaná v zahraničnom/domácom časopise registrovanom
v databázach WoS alebo SCOPUS (BDM, BDN),
q) kapitola v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách,
kapitoly v učebniciach a v učebných textoch (BBB, BCK).
V publikačnej činnosti sa zohľadňuje počet výstupov a autorský podiel v jednotlivom
výstupe; v odsekoch g) a h) sa naviac zohľadňuje impakt faktor a kvartil časopisu.
Abecedné kódy uvedené v odsekoch a) až q) odpovedajú kódom uvedeným v Smernici
SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov.
(2) Počet citácií (WOS, Scopus) v danom roku na všetky práce:
a) citácie v zahraničných/domácich publikáciách registrované v citačných indexoch
WoS a v databáze SCOPUS,
b) citácie v zahraničných/domácich publikáciách neregistrované v citačných
indexoch.
(3) Objem finančných prostriedkov získaných na výskumné aktivity (granty, VHČ, ...).
(4) Pedagogická činnosť:
a) počet vedených doktorandov, diplomantov, bakalárov (školitelia aj konzultanti),
b) počet hodín v rámci semestrálnych/individuálnych prednášok mimo úväzku na
VŠ; iné aktivity pre žiakov základných škôl a študentov SŠ a VŠ.
(5) Vedecko-organizačná a popularizačná činnosť (organizácia vedeckých konferencií,
workshopov a seminárov, účasť na výstavách, ...).
(6) Iná činnosť v prospech organizácie (funkcia a členstvo v orgánoch a komisiách SAV
a organizácie, v redakčných radách vedeckých časopisov, v iných významných štátnych,
vedeckých ale aj mimovládnych organizáciách; poradenská činnosť, ...).
(7) Spôsob hodnotenia výstupov uvedených v Čl. I ods. 1 – 6 upravuje smernica „Spôsob
kvantifikácie a odmeňovania výstupov vedeckých pracovníkov ChÚ SAV, v. v. i.“
Článok II
Celkové hodnotenie
(1) Periodické hodnotenie výskumných pracovníkov organizácie vykonáva Atestačná komisia
v súčinnosti s vedeckou radou podľa kritérií uvedených v článku I.
(2) Výsledky hodnotenia výskumných pracovníkov sa zohľadňujú v pohyblivej zložke ich
mzdy. Táto zložka mzdy je jedným z dôležitých motivačných nástrojov na zvyšovanie
kvality výskumnej činnosti organizácie.
(3) Riaditeľ organizácie môže na základe celkového hodnotenia priznať zamestnancovi
osobný plat v zmysle platných predpisov.
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Článok III
Spoločné ustanovenia
Pracovníci organizácie 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 nebude započítavať do hodnotenia
publikačnej činnosti pracovníka podľa týchto pravidiel.
Článok IV
Záverečné ustanovenia
(1) Správna rada organizácie predložila návrh týchto pravidiel hodnotenia výskumných
pracovníkov poverenému členovi dozornej rady dňa 18. 3. 2022 a predsedovi vedeckej
rady dňa 18. 3. 2022. Dozorná rada sa k návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných
pracovníkov vyjadrila dňa 22. 3. 2022; vedecká rada sa k návrhu týchto pravidiel
hodnotenia výskumných pracovníkov vyjadrila dňa 24. 3. 2022. Správna rada schválila
tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov dňa 25. 3. 2022.
(2) Zrušuje sa uznesenie Vedeckej rady Chemického ústavu č 6/06 upravujúce hodnotenie
vedeckých aktivít výskumných pracovníkov organizácie účinné do dňa predchádzajúceho
dňu nadobudnutia účinnosti týchto pravidiel hodnotenia.
(3) Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022.

Stanislav
Kozmon

V Bratislave 25. 03. 2022

Digitally signed by
Stanislav Kozmon

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
zastupujúci riaditeľ
Chemický ústav SAV, v. v. i.
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