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Čl. 1
Predmet úpravy
Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry (ďalej len „metodika“) je vnútorným
predpisom FMFI UK, ktorý upravuje spôsob výpočtu výkonov odborných katedier v pedagogickej
a vedeckej oblasti pre účely vnútrofakultného rozdelenia dotačných finančných prostriedkov, ktoré sú
fakulte každoročne poskytované z úrovne UK.

Čl. 2
Základné delenie finančných prostriedkov
Základné delenie finančných prostriedkov za pedagogické výkony a výkony vo vedeckých aktivitách je
v pomere 50% a 50%.

Čl. 3
Hodnotenie pedagogických výkonov
(1) Do pedagogického výkonu katedry sa započítavajú aj výkony externistov, ktorí sú takisto platení
z prostriedkov pracoviska.
(2) Pedagogické výkony v posledných troch rokoch sa pri počítaní celkového výkonu berú s váhami 0.2,
0.3, 0.5 . Najvyššiu váhu má rok predchádzajúci tomu, pre ktorý sa dotácia ide deliť.
(3) Pedagogické výkony sú ohodnotené kreditoštudentami. Pokiaľ predmet pozostáva z prednášky
a cvičenia, kredity medzi pracovisko prednášajúceho a cvičiaceho sa delia v pomere uvedenom v ECTS
liste.
(4) Pedagogický výkon pracoviska sa násobí priemerným koeficientom kvalifikačnej štruktúry získaným
za celé pracovisko.
(5) Koeficient odboru je pre všetky študijné odbory rovný 1.0 .
(6) Koeficienty stupňa štúdia sú nasledovné:
a) bakalár 1.0
b) magister 2.0
c) PhD študent:
i) interný

pred DS 3.0

ii) interný

po

iii) externý

pred DS 2.0

iv) externý

po

DS 4.0

DS 3.0
1

Pri doktorandoch sa započítavajú do výkonu v prípade interného doktoranda len prvé 4 roky štúdia po
prijatí na štúdium a v prípade externého doktoranda len prvých 5 rokov po nástupe na štúdium, pokiaľ ho
neukončí skôr.
(7) Nič iné sa do hodnotenia pedagogickej činnosti nezapočítava.

Čl. 4
Hodnotenie vedeckých výkonov
(1) Započítavajú sa aktivity interných aj externých zamestnancov fakulty podľa kritérií uvedených
v tomto článku, ak z ich grantu plynú prostriedky na fakultu a pri publikáciách je v afilácii uvedená
FMFI UK.
(2) Výkony vo výskume v posledných troch rokoch sa pri počítaní celkového výkonu berú s váhami 0.2,
0.3, 0.5. Najvyššiu váhu má rok predchádzajúci tomu, pre ktorý sa dotácia ide deliť.
(3) Započítava sa celkový počet grantov, s výnimkou grantov servisných, ktoré sú zamerané na podporu
riešenia iných projektov, resp. pedagogickej činnosti. Váha tohto faktora je 0.1.
(4) Započítava sa celkový objem finančných prostriedkov získaných z grantov, ktoré sú registrované na
fakulte a zaťažené odvodom do fakultných fondov podľa pravidiel platných v čase podania žiadosti o
financovanie projektu. Váha tohto faktora je 0.4.
(5) Započítava sa počet bodov získaných za publikácie evidované v EVIPUBE, na ktorých sú uvedení ako
autori alebo spoluautori interní alebo externí zamestnanci našej fakulty a ako pracovisko aspoň jedného z
autorov je uvedená FMFI UK. Váha tohto faktora je 0.5 .
(6) Rozdelenie typov publikácií do skupín a ich bodovanie je uvedené v prílohe č. 1 tejto metodiky.
(7) Publikácie kategórie GHG sa zaraďujú podľa typu publikácie. Nerobia sa rozdiely medzi
elektronickou a printovou formou publikácie.
(8) Pokiaľ sú autormi publikácie pracovníci dvoch alebo viacerých katedier, započítava sa pre každé z
pracovísk alikvotná časť bodového hodnotenia publikácie.
(9) Nič iné sa do hodnotenia vedeckej činnosti nezapočítava.
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Čl. 5
Možnosť vnútrosekciového prerozdelenia finančných prostriedkov
Finančné prostriedky pridelené podľa tejto metodiky na odborné katedry môžu byť vedúcimi odborných
katedier príslušnej sekcie prerozdelené v rámci sekcie. Návrh na vnútrosekciové prerozdelenie prerokúva
príslušná sekcia.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa vnútorný predpis FMFI UK Spôsob delenia finančných prostriedkov na odborné katedry,
ktorý bol schválený Akademickým senátom FMFI UK na zasadnutí dňa 05. 03. 2012.
(2) Tento vnútorný predpis FMFI UK nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
v Akademickom senáte FMFI UK.
(3) Dodatok č. 1 k metodike nadobudol platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom
fakulty, dňa 9. marca 2015.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

predseda Akademického senátu FMFI UK

dekan FMFI UK
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Príloha č. 1
Rozdelenie pub li kácií do skupín p re potreby metodi ky
Pri definícii skupín publikácií pre potreby tejto metodiky sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti
upravená vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len
„vyhláška“).
Pre potreby metodiky sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených vyhláškou do skupín A1,
A2, B a C.
Skupina A1 – 40 bodov
Do skupiny A1 patria nasledujúce kategórie publikácií (v zátvorke sú uvedené ich kódy podľa smernice):
a) vedecké monografie (AAA, AAB),
b) štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB),
c) kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD),

Skupina A2 – 8 bodov
Do skupiny A2 patria nasledujúce kategórie publikácií:
a) vysokoškolské učebnice (ACA, ACB),
b) odborné knižné práce (BAA, BAB),
c) učebnice pre základné a stredné školy (BCB),
d) skriptá a učebné texty (BCI),
e) prehľadové knižné práce (EAI),
f) umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB),
g) odborné preklady knižných publikácií (EAJ),
h) redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI),
i) vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF),
j) vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED),
k) publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD),
l) stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH).

Skupina B – 28 bodov
Do skupiny B patria nasledujúce kategórie publikácií:
a) vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD),
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b) odborné články v karentovaných časopisoch (BDC, BDD),
c) umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch (CDC, CDD),
d) autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ),
e) vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADM),
f) vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(ADN).

Skupina C – 1 bod
Do skupiny C patria nasledujúce kategórie publikácií:
a) kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD),
b) abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(AEM, AEN),
c) abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH),
d) kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB),
e) kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK),
f) heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách (BDA, BDB),
g) odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF),
h) odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED),
i) abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB),
j) legislatívne dokumenty (BGH),
k) umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF).
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