
 

Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry 

 

Zloženie komisie: doc. E. Boďa, prof. J. Filo, doc. M. Ftáčnik, prof. J. Masarik, doc. D. 

Olejár, doc. J. Pekár, prof. Prešnajder. 

 

Spôsob delenia financií. 

Komisia navrhuje deliť mzdové prostriedky odborným katedrám (na akreditované 

študijné programy a odbory a aj na vedeckú a výskumnú činnosť) podľa výkonov 

v pomere (pomer učenie:veda), v akom prostriedky dostaneme z rektorátu UK. 

 

Hodnotenie pedagogickej činnosti 

1. Pedagogické výkony sú ohodnotené kreditoštudentami. 

Pokiaľ predmet pozostáva z prednášky a cvičenia, kredity medzi pracovisko 

prednášajúceho a cvičiaceho deliť v pomere 70:30.  

Pedagogické výkony v posledných troch rokoch sa pri počítaní celkového výkonu 

berú s váhou (väčšinový názor komisie) 0.5, 0.3 resp. 0.2, pričom najväčšiu váhu 

majú výkony v aktuálnom akademickom roku. Do pedagogického výkonu sú 

započítavané aj výkony externistov, ktorí sú financovaní z prostriedkov katedry. 

2. Pedagogický výkon pracoviska sa prenásobuje priemerným koeficientom 

kvalifikačnej štruktúry získaným za celé pracovisko.  

3. Koeficient ekonomickej štruktúry je pre všetky odbory rovný 1.0. 

4. Koeficienty stupňa štúdia sú nasledovné: 

Bakalár   1.0 

Magister 2.0   

PhD študent:  interný pred DS 3.0 

                                   po    DS 4.0 

                      externý pred DS 2.0 

                                   po    DS 3.0 

Pri doktorandoch sa započítavajú do výkonu v prípade interného doktoranda len prvé 

3 roky po prijatí na štúdum a v prípade externého doktoranda len prvých 5 rokov po 

nástupe na štúdium, pokiaľ ho neukončí skôr.  

5. Nič iné sa do hodnotenia pedagogickej činnosti nezapočítava. 

 

Hodnotenie vedeckej činnosti: 

Započítavajú sa podľa kritérií uvedených nižšie aktivity interných aj externých 

zamestnancov fakulty.   

1. Započítavá sa celkový počet grantov, s výnimkou grantou servisných, ktoré sú 

zamerané na podporu riešeenia iných projekto, resp. pedagogiockej činnosti. Váha 

tohto faktora je 0.2.  

2. Započítava sa celkový objem finačných prostriedkov získaných z grantov, ktoré 

sú registrované na fakulte (vrátane grantov riešených externistami) a zaťažené 

odvodom do fakultných fondov podľa pravidiel platných v čase podania žiadosti o 

financovanie projektu. Váha tohto faktora je 0.4 



3. Započítava sa počet bodov získaných za publikáce evidované v EVIPUBE, na 

ktorých sú ako autori alebo spoluatori interní alebo externí zamestnanci našej 

fakulty a ako pracovisko aspon jedného z autorov je uvedená naša fakulta. Váha 

tohto faktora je 0.4 

Komisia väčšinovo odporučila rozdeliť publikácie podľa typu a ohodnotiť ich 

bodmi podľa schémy uvedenej nižšie. 

 

Body za jednotlivé typy publikácie sa prideľujú podľa nasledovných pravidiel. 

 

Body    Typ  

20        AAA  Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

20        AAB  Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

10        ACA  Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

10        ACB  Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

10  Učebnice pre stredné a základné školy domáce aj zahraničné 

 

5          ABA  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané 

                        v zahraničných vydavateľstvách 

5           ABB  Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie  vydané 

                        v domácich vydavateľstvách 

5          ABC  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 

                        vydavateľstvách 

5          ABD  Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

5          ACC  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 

                        vydavateľstvách 

5          ACD  Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 

                        vydavateľstvách 

5          ADC  Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

5          AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 

 

3          ADD  Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

3          AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch,  

                        monografiách 

3          AFA Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách 

3         ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

3         ADF  Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch 

3         AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách v 

                        nerecenzovaných zborníkoch 

 

1         AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch,  

1         AEE   Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

1         AEF  Vedecké práce v domácich  nerecenzovaných vedeckých zborníkoch 

1         AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách 

1        AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách v 



                        nerecenzovaných zborníkoch. 

1         OST   Všetky ostatné publikácie (populárne, odborné, inštitucionálne preprinty,....) 

 

AHG Vedecké práce zverejnené na internete – zahraničné  

AHI Vedecké práce zverejnené na internete – domáce 

Poznámka: AHG a AHI zaradiť podľa typu publikácie. Nerobiť rozdiel medzi 

elektronickou a a printovou formou publikácie. 

 

4. Komisia  doporučuje, aby financie pridelené na katedry podľa tejto metodiky boli  

v pripade potreby prerozdelené v rámci príslušnej sekcie vedúcimi katedier po 

diskúsii v rámci sekcie. 

5. Nič iné sa do hodnotenia vedeckej činnosti nezapočítava. 

 

6. Komisia doporučuje, aby sa od roku 2007 započítavali do vedeckej činnosti aj 

citácie na práce publikované našími zamestmancami. Započítava  sa počet bodov 

získaných za citácie evidované v EVIPUBE, na ktorých sú ako autori alebo 

spoluatori pracovníci príslušného pracoviska. Váha tohto faktora je 0.2 

           Body    Typ  

            2          SCI     Citácie zachytené v citačných indexoch 

            1        NSC    Citácie mimo citačných indexov 

 

Váhy položiek 1 až 3 v časti hodnotenia vedeckej činnosti. By sa potom zmenili na 0.2, 

0.3 resp. 0.3. 


