
PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
  

 

 

Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied 

verejná výskumná inštitúcia 

sídlo: Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

IČO: 17050278 

(ďalej len „organizácia“) 

 

  

 

 

Článok I 

 

Podľa týchto pravidiel sa hodnotí a boduje vedecká činnosť výskumných pracovníkov 

organizácie, ktorí sú v pracovnom pomere s organizáciou.  

 

 

 

Článok II  

Publikačná činnosť (evidovaná v organizácii) 

 

Publikačná činnosť osôb uvedených v čl. 1, evidovaná v organizácii na základe smernice 

SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov účinnej od 15. 

mája 2015, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením:  

 

(1) monografie a štúdie v rozsahu monografie – 100 bodov;  

(2)  štúdie, kapitoly v monografiách, príspevky v zborníkoch, skriptá a učebné texty, 

knižné preklady, redakčná a zostavovateľská práca  – 50 bodov; 

(3) odborné články, odborné a umelecké preklady  – 25 bodov; 

(4) recenzie, abstrakty – 15 bodov; 

(5)  citácie a ohlasy – 1 bod. 

 

 

 

Článok III  

Organizačná a vedecká činnosť v organizácii 

 

Organizačná a vedecká činnosť osôb uvedených v čl. 1 týchto pravidiel, ktorá je realizovaná 

a evidovaná v organizácii, sa hodnotí nasledovným bodovým hodnotením: 

 

(1) vedenie grantov, projektov – 10 bodov; 

(2) prednášky a referáty – 10 bodov; 

(3) pedagogická činnosť v SAV – 10 bodov; 

(4) školiteľská činnosť v SAV – 20 bodov; 

(5) garantovanie a koordinácia doktorandského štúdia – 20 bodov; 

(6) expertízna a oponentská činnosť – 5 bodov; 

(7) členstvo v komisiách – 5 bodov; 
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(8) práca spojená s prípravou a vydávaním ústavného časopisu World Literature Studies – 20 

bodov; 

(9) vedenie ústavného časopisu World Literature Studies – 150 bodov;  

(10) organizačné aktivity (organizovanie konferencií, hosťovských prednášok a pod.) – 5 

bodov; 

(11) členstvo v radách a orgánoch SAV – 5 bodov; 

(12) zvýšenie kvalifikačného stupňa – 25 bodov. 

 

 

 

Článok IV 

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: 

                                                                                                       

(1) prednášky a referáty – 10 bodov;  

(2)  popularizačná činnosť (rozhlas, televízia, prednáška/beseda, internet, tlač a pod.) – 5 

bodov; 

(3)  expertízna a oponentská činnosť – 5 bodov; 

(4)  členstvo v komisiách – 5 bodov; 

(5)  organizačné aktivity – 5 bodov. 

 

 

 

Článok V 

Celkové hodnotenie 

                                       

(1) Organizácia na základe celkového súčtu bodov podľa článkov 2 až 4 týchto pravidiel 

priebežne vyhodnocuje vedeckú a inú pracovnú činnosť svojich pracovníkov 

uvedených v čl. 1. 

(2) Za hodnotenie jednotlivých pracovníkov je zodpovedný vedúci oddelenia organizácie, 

do ktorého pracovníci patria. Vedúci oddelení odovzdajú riaditeľovi správu 

o výsledkoch hodnotenia pracovníkov svojho oddelenia do konca februára za 

predchádzajúci kalendárny rok. 

(3) Pracovníci organizácie podľa  čl. 1 sú povinní odovzdať vedúcemu oddelenia výkaz 

práce za kalendárny rok. Hodnotenie vychádza z odovzdaných výkazov práce. 

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

období dosiahnuť minimálne 200 bodov za publikačnú, organizačnú a inú činnosť.  

(5) Pracovníci organizácie podľa  čl. 1 sú povinní za hodnotené obdobie dosiahnuť 

minimálne 800 bodov za publikačnú, organizačnú a inú činnosť. Každé 4 roky 

prebehne komisionálne hodnotenie formou pohovoru na základe vyhodnotenia 

vedeckej a inej činnosti pracovníkov za uplynulé obdobie. Hodnotiaca komisia 

pozostáva z riaditeľa organizácie, predsedu vedeckej rady organizácie a vedúcich 

oddelení. 

(6) 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 ich pracovného pomeru. 
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(7) V prípade spoluautorstva monografií, článkov a štúdií sa počet bodov rozdelí podľa 

reálnej participácie na týchto dielach. 

 

 

Článok VI 

Spoločné ustanovenia 

 

Pracovníci organizácie podľa čl. 1 sú povinní vo svojich vedeckých publikačných výstupoch 

výslovne uviesť, že ich pracoviskom, resp. pôsobiskom, je organizácia. V prípade nesplnenia 

tejto povinnosti v publikačnom výstupe sa tento publikačný výstup nemusí započítať do 

hodnotenia a bodovania publikačnej činnosti pracovníka podľa týchto pravidiel.   

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Správna rada organizácie predložila návrh týchto pravidiel hodnotenia výskumných 

pracovníkov predsedovi/poverenému členovi dozornej rady dňa 18. 7. 2018 a 

predsedovi/poverenému členovi vedeckej rady dňa 18. 7. 2018. Dozorná rada sa k 

návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov vyjadrila dňa 20. 7. 2018; 

vedecká rada sa k návrhu týchto pravidiel hodnotenia výskumných pracovníkov 

vyjadrila dňa 20. 7. 2018. Správna rada schválila tieto pravidlá hodnotenia výskumných 

pracovníkov dňa 23. 7. 2018. 

(2) Tieto pravidlá hodnotenia výskumných pracovníkov nadobúdajú účinnosť deň po ich 

zverejnení na webovom sídle organizácie. 

 

 

V Bratislave dňa 23. 7. 2018 

 

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

                prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc. 

             riaditeľ Ústavu štátu a práva SAV, v. v. i. 


