PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied,
verejnej výskumnej inštitúcie,
(ďalej len „organizácia“)
ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia
(1) Podľa pravidiel hodnotenia výskumných (vedeckých a odborných) pracovníkov
organizácie sa hodnotí a boduje vedeckovýskumná a ďalšia pracovná činnosť
pracovníkov organizácie, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou.
(2) Obsahom hodnotenia sú výsledky výskumných pracovníkov organizácie dosiahnuté
v činnostiach vyplývajúcich z:
a) predmetu činnosti organizácie uvedeného v článku I štatútu organizácie,
b) náplne práce výskumných pracovníkov organizácie,
c) plánu práce výskumných pracovníkov organizácie.
(3) Hodnotenie výskumných pracovníkov organizácie sa vykonáva raz ročne na základe
pracovného výkazu pracovníka schváleného vedúcim oddelenia alebo útvaru organizácie;
v prípade vedúceho oddelenia alebo útvaru schvaľuje výkaz práce riaditeľ alebo zástupca
riaditeľa organizácie.
(4) Hodnotenie výskumných pracovníkov organizácie je východiskom na:
a) udelenie osobných príplatkov výskumnému pracovníkovi organizácie,
b) udelenie jednorazovej finančnej odmeny výskumnému pracovníkovi organizácie,
c) udelenie napomenutia výskumnému pracovníkovi organizácie za nesplnenie
pracovných úloh,
d) zníženie pracovného úväzku výskumnému pracovníkovi organizácie (pri opakovanom
neplnení pracovných úloh),
e) rozviazanie pracovného pomeru s výskumným pracovníkom organizácie (pri
opakovanom neplnení pracovných úloh).
(5) V hodnotení výskumných pracovníkov organizácie sa posudzujú výsledky dosiahnuté
v oblastiach: publikačná činnosť, ohlasy na publikačnú činnosť, grantová a projektová
činnosť, iné vedecké, odborné, pedagogické a organizačné aktivity.
ČLÁNOK II
Publikačná činnosť (evidovaná v organizácii)
(1) Publikačná činnosť osôb uvedených v článku I bod 1, pokiaľ je evidovaná v organizácii,
sa hodnotí nasledujúcim bodovým hodnotením:

Bodové hodnotenie
MONOGRAFIA/KAPITOLA
1. autorská vedecká monografia v cudzom jazyku1 vydaná
v zahraničnom vydavateľstve (AAA)
(podľa rozsahu)
80 – 70 – 60
2. autorská vedecká monografia v slovenčine vydaná
v zahraničnom vydavateľstve (AAA)
(podľa rozsahu)
60 – 50 – 40
3. autorská vedecká monografia v cudzom jazyku
vydaná v domácom vydavateľstve (AAB)
(podľa rozsahu)
70 – 60 – 50
4. autorská vedecká monografia v slovenčine vydaná
v domácom vydavateľstve (AAB)
(podľa rozsahu)
50 – 40 – 30
5. kapitola/štúdia v rozsahu vedeckej monografie (min. 3AH)
v cudzom jazyku (v kol. monografii, vedeckom zb. a pod.) (ABA, ABB)
45
6. kapitola/štúdia v rozsahu vedeckej monografie (min. 3 AH)
v slovenčine (v kol. monografii, vedeckom zb. a pod.) (ABA, ABB)
35
7. kapitola/štúdia v rozsahu kapitoly (min. 1 AH)
v cudzom jazyku (ABC, ABD, ACC, ACD)
30
8. kapitola/štúdia v rozsahu kapitoly (min. 1 AH)
v slovenčine (ABC, ABD, ACC, ACD)
25
9. vysokoškolská učebnica, skriptá a učebné texty
(ACA, ACB, BCB, BCI)
(podľa rozsahu)
40 – 30 – 20
ŠTÚDIA V ČASOPISE
10. štúdia v zahraničnom vedeckom časopise (CC, Scopus, WoS...)
v cudzom jazyku (ADCA, ADCB, ADMA, ADMB)
11. štúdia v zahraničnom vedeckom časopise (CC, Scopus, WoS...)
v slovenčine (ADCA, ADCB, ADMA, ADMB)
12. štúdia v domácom vedeckom časopise (CC, Scopus, WoS...)
v cudzom jazyku (ADDA, ADDB, ADNA, ADNB)
13. štúdia v domácom vedeckom časopise (CC, Scopus, WoS...)
v slovenčine (ADDA, ADDB, ADNA, ADNB)
14. štúdia v inom zahraničnom vedeckom časopise
v cudzom jazyku (ADEA, ADEB)
15. štúdia v inom zahraničnom vedeckom časopise
v slovenčine (ADEA, ADEB)
16. štúdia v inom domácom vedeckom časopise
v cudzom jazyku (ADFA, ADFB)
17. štúdia v inom domácom vedeckom časopise
v slovenčine (ADFA, ADFB)
ŠTÚDIA V ZBORNÍKU (konferenčný, príležitostný alebo iný zborník)
18. štúdia v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku
v cudzom jazyku (AECA, AECB, AFA, AFC)
19. štúdia v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku
v slovenčine (AECA, AECB, AFA, AFC)
20. štúdia v domácom recenzovanom vedeckom zborníku
v cudzom jazyku (AEDA, AEDB, AFA, AFC)
21. štúdia v domácom recenzovanom vedeckom zborníku
v slovenčine (AEDA, AEDB, AFB, AFD)
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Okrem českého jazyka, príspevky v českom jazyku sa hodnotia rovnako ako práce v slovenskom jazyku.
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ODBORNÉ PRÁCE
22. odborná knižná publikácia
(BAA/BAB)
(podľa rozsahu)
50 – 40 – 30
23. odborné práce v periodických alebo neperiodických publikáciách,
kapitoly v odborných knižných publikáciách, kapitoly v učebniciach
a v učebných textoch (BBA, BBB, BCK, BDCA, BDCB, BDDA,
BDDB, BDE, BDF, BDMA, BDMB, BDNA, BDNB, BEE, BEF)
(podľa rozsahu)
40 – 30 – 20 – 10
24. Recenzie v časopisoch a zborníkoch (EDI)
10
25. Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady
v časopisoch a zborníkoch (EDJ)
10 – 5
REDAKČNÉ A EDITORSKÉ PRÁCE
26. hlavný redaktor lexikografického diela
27. vedecký redaktor lexikografického diela
28. interný redaktor lexikografického diela
29. editor lexikografického diela
30. vedúci autorského kolektívu monografie al. zborníka vedeckých
štúdií/špeciálneho čísla časopisu a pod. v cudzom jazyku
31. vedúci autorského kolektívu monografie al. zborníka vedeckých
štúdií/špeciálneho čísla časopisu v slovenčine
32. editor zborníka vydaného v zahraničnom vydavateľstve v cudzom jazyku
(podľa rozsahu)
33. editor zborníka vydaného v zahraničnom vydavateľstve v slovenčine
(podľa rozsahu)
34. editor zborníka vydaného v domácom vydavateľstve v cudzom jazyku
(podľa rozsahu)
35. editor zborníka vydaného v domácom vydavateľstve v slovenčine
(podľa rozsahu)

40
20
15
15
20
10
25 – 15
20 – 10
25 – 15
20 – 10

KORPUSY, DATABÁZY A PORTÁLY
36. sprístupnenie korpusu, databázy, portálu online
(podľa rozsahu)
60 – 50 – 40
37. editovanie, anotovanie a technické a iné spracovanie dát pre
korpus, databázu a portál
(podľa rozsahu)
20 – 15 – 10 – 5
Pri dlhodobých lexikografických publikáciách sa hodnotí priebežné plnenie (odovzdanie)
určenej časti slovníka podľa rozsahu:
a) viac ako 3 AH
20
b) 2 – 3 AH
15
c) 1 – 2 AH
10
d) menej ako 1 AH
5
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ČLÁNOK III
Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť (evidovanú v organizácii)
Ohlasy na vedeckú a odbornú publikačnú činnosť osôb uvedených v článku I bod 1 týchto
pravidiel, pokiaľ je evidovaná v organizácii, sa hodnotia nasledujúcim bodovým hodnotením:

1.
2.
3.

Bodové hodnotenie
citácia v zahr./dom. publikáciách registrovaná
v citačných indexoch WoS a v databáze SCOPUS
3
citácia v zahr./dom. publikáciách neregistrovaná v citačných indexoch
1
recenzia v zahr./dom. publikáciách
5

V prípade veľkých lexikografických diel, korpusov, portálov a databáz sa hodnotí každých 10
citácií (aj začatých) 3 bodmi (zahraničná publikácia)/ 1 bodom (domáca publikácia).
ČLÁNOK IV
Grantová a projektová činnosť (v organizácii)
Grantová činnosť osôb uvedených v článku I bod 1 týchto pravidiel, pokiaľ je realizovaná
v organizácii, sa hodnotí nasledujúcim bodovým hodnotením:
Bodové hodnotenie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

hlavný riešiteľ medzinárodného grantového projektu
(Horizont, ERA, CLARIN, DARIAH, COST a pod.)
zástupca hl. riešiteľa medzinárodného grantového projektu
al. ako zodpovedný riešiteľ za Slovensko
(Horizont, ERA, CLARIN, DARIAH, COST a pod.)
hlavný riešiteľ iného medzinárodného grantového projektu
(s finančnou podporou)
zástupca hl. riešiteľa iného medzinárodného grantového projektu
al. ako zodpovedný riešiteľ za Slovensko (s finančnou podporou)
riešiteľ medzinárodného projektu bez grantovej podpory
(MAD, mobilita)
hlavný riešiteľ domáceho grantového projektu APVV
(podľa počtu riešiteľov)
zástupca hl. riešiteľa domáceho grantového projektu APVV
(podľa počtu riešiteľov)
hlavný riešiteľ domáceho grantového projektu VEGA
(podľa počtu riešiteľov)
zástupca hl. riešiteľa domáceho grantového projektu VEGA
al. zodpovedný riešiteľ za organizáciu (podľa počtu riešiteľov)
hlavný riešiteľ projektu na základe zmluvy s MŠVVaŠ a MK
hlavný riešiteľ štátneho projektu
vypracovanie a podanie medzinárodného grantového projektu
(hl. riešiteľ a zástupca)
vypracovanie a podanie domáceho grantového projektu APVV
(hl. riešiteľ a zástupca) (podľa počtu riešiteľov)
vypracovanie a podanie domáceho grantového projektu
APVV (ako spoluriešiteľ)
4
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20 – 15 – 10
10 – 5 – 2
30
30
25
15 – 10 – 5
5

15. vypracovanie a podanie domáceho grantového projektu VEGA
(hl. riešiteľ a zástupca) (podľa počtu riešiteľov)
16. vypracovanie a podanie novej zmluvy s MŠVVŠ, MK
17. vypracovanie a podanie štátneho projektu
18. vynikajúce alebo nadštandardné splnenie celkových cieľov projektu

10 – 5
15
15
10 – 5

ČLÁNOK V
Iné vedecké, odborné, pedagogické a organizačné aktivity
Iné aktivity osôb uvedených v článku I bod 1 týchto pravidiel sa hodnotia nasledujúcim
bodovým hodnotením:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.

Bodové hodnotenie
riaditeľ organizácie
30
zástupca riaditeľa organizácie
20
vedecký tajomník organizácie
15
predseda a tajomník vedeckej rady
20
člen vedeckej rady organizácie al. inej vedeckej inštitúcie
5
vedúci oddelenia alebo útvaru organizácie
(podľa počtu zamestnancov) 15 – 10 – 5
člen správnej rady organizácie
10
člen Snemu SAV al. komisie SAV
15
predseda a podpredseda SJS pri JÚĽŠ SAV
10
tajomník a hospodár SJS pri JÚĽŠ SAV
10
člen výboru SJS pri JÚĽŠ SAV
5
člen komisie grantovej agentúry (VEGA, APVV a pod.)
10
člen medzinárodnej komisie (Komitét slavistov)
10
člen terminologických a iných komisií orgánov štátnej správy
a odborných organizácií
15 – 10 – 5
člen iných vedeckých a odborných komisií
5
hlavný redaktor (šéfredaktor) vedeckého časopisu
20
výkonný redaktor vedeckého časopisu
20
posudzovanie vedeckej al. odbornej monografie, zborníka
10
posudzovanie vedeckého príspevku pre zahraničný časopis al. zborník
10
posudzovanie vedeckého príspevku pre domáci časopis al. zborník
5
posudzovanie odborného príspevku pre domáci časopis
3–2
posudzovanie prihláseného príspevku na zahraničnú konferenciu
5
posudzovanie prihláseného príspevku na domácu konferenciu
2
oponent dizertačnej, habilitačnej al. inauguračnej práce
5 – 10
posudzovanie návrhov vedeckých projektov v rámci grantových
schém
(Horizont 2020, ERA a pod.)
10
posudzovanie návrhov vedeckých projektov iných zahraničných
grantových schém
8
posudzovanie a hodnotenie domáceho grantu (VEGA, APVV)
5
zvýšenie kvalifikačného stupňa na II.A
20
zvýšenie kvalifikačného stupňa na I.
30
zvýšenie kvalifikačného stupňa na DrSc.
40
školiteľ doktoranda
15
pedagogická činnosť (výučba, vedenie a oponovanie záv. prác)
10 – 5 – 2
systematická lektorská, prednášková činnosť
10
5

systematická expertízna a poradenská činnosť (podľa rozsahu)
hlavný organizátor vedeckej konferencie
spoluorganizátor vedeckej konferencie
aktívna účasť (s príspevkom) na zahraničnej konferencii
aktívna účasť (s príspevkom) na domácej konferencii
vypracovanie záverečnej správy organizácie
vypracovanie dotazníka organizácie pre akreditačné konanie
aktívna účasť na hodnotení (evaluácii, akreditácii) zahraničných
vedeckých pracovísk
42. aktívna účasť na popularizácii a prezentácii organizácie (Noc
výskumníkov, Európsky deň jazykov, vystúpenia v médiách a pod.)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

15 – 10 – 5
20
10
10
5
10
15
10
3–2–1

ČLÁNOK VI
Celkové hodnotenie
(1)

Organizácia na základe celkového súčtu bodov podľa článkov 2 až 5 týchto pravidiel
raz ročne vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť zamestnancov organizácie
uvedených v článku I bod 1.

(2)

Pracovníci organizácie podľa článku 1 bod 1 sú povinní za hodnotené obdobie (1 rok)
dosiahnuť minimálne nasledujúci počet bodov, pričom polovica z požadovaného
minimálneho počtu bodov sa musí získať na základe vedeckej a odbornej publikačnej
činnosti a grantovej a projektovej činnosti:
–
vedúci vedeckí pracovníci
140
–
samostatní vedeckí pracovníci
130
–
vedeckí pracovníci
120
–
odborní pracovníci
80

(3)

Riaditeľ organizácie môže udeliť mimoriadne hodnotenie za vedeckú, odbornú alebo
organizačnú prácu, ktorá nie je špecifikovaná v oblastiach hodnotenia výskumných
a odborných pracovníkov organizácie (článok 2 až 5 tohto dokumentu), alebo môže
hodnotenie konkrétnych výsledkov alebo činností v oblastiach hodnotenia výskumných
a odborných pracovníkov organizácie (článok 2 až 5 tohto dokumentu) upraviť po
konzultácii s vedúcim príslušného oddelenia, útvaru alebo projektu.

(4)

Aktivity pracovníkov organizácie uvedených v článku I bod 1, ktorí sú s organizáciou
v pracovnom pomere v rozsahu menšom ako 100 %, sa budú posudzovať primerane
podľa výšky ich úväzku.

(5)

V prípade spoluautorstva monografií, článkov a štúdií, ako aj korpusov, databáz
a portálov sa počet bodov rozdelí medzi jednotlivých autorov podľa ich reálnej
participácie na týchto dielach.

(6)

Monografie, ktoré sú vydávané v druhom a ďalšom vydaní, budú hodnotené podľa
charakteru a rozsahu doplnení a úprav nového vydania.

(7)

Korpusy, databázy a portály, ktoré sú vydávané v nových verziách, budú hodnotené
podľa charakteru a rozsahu doplnení a úprav nového vydania.
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