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Úvod 

 Odborní zamestnanci vo výskume na LF UK v Bratislave sa majú prednostne podieľať na 

vedecko-výskumných aktivitách fakulty. Významnou mierou sa preto musia podieľať na 

publikačnej aktivite LF UK ako aj na získavaní grantových prostriedkov pre vedecko-

výskumné aktivity v rámci LF UK. Ich publikačná činnosť by mala prevyšovať publikačnú 

činnosť pedagogických pracovníkov. 

 Aby bolo možné hodnotiť efektívnosť využitia mzdových prostriedkov pre odborných 

zamestnancov vo výskume, je potrebné zadefinovať primeraný výkon týchto pracovníkov. 

Z tohto hľadiska sa ako najobjektívnejší údaj javí publikačná činnosť a citovanosť ich 

publikácií. 

 

Metodika hodnotenia publikačnej aktivity 

 Publikačná aktivita sa bude posudzovať podľa metodiky, ktorú používa Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám. Podkladom budú "D2" váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť a to nasledovne: 

 

Knižné publikácie 

vedecké monografie (AAA, AAB)        0,50 

štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)  0,50 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)      0,05 

 

Publikácie v karentovaných časopisoch 

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)      1,00 

odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)      1,00 

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)    1,00 

autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)       1,00 

 

Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach 

WoS alebo Scopus 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 

alebo SCOPUS (ADM, ADN)         0,50 

 

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science  

alebo SCOPUS (BDM, BDN)         0,50 
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Citovanosť publikácií odborných zamestnancov vo výskume sa bude určovať na základe ich 

„HI“. 

 

Súčasný stav 

 V súčasnosti je na LFUK zamestnaných 52 odborných zamestnancov vo výskume. 

Priemerná ročná D2 váha ich publikácií (k máju 2015) je 1,37. Sú prítomné výrazné rozdiely 

v publikačnej aktivite, od žiadnej publikácie až po priemernú ročnú D2 váhu 15,5. 

 Podľa priemernej ročnej publikačnej aktivity (D2): 

21 zamestnancov: viac ako 1 

2 zamestnanci: viac ako 0,5 a menej ako 1,0 

8 zamestnancov: viac ako 0,25 a menej ako 0,5 

13 zamestnancov: viac ako 0,0 a menej ako 0,25 

8 zamestnancov: žiadna publikácia  

   z toho: - jeden pracuje na LFUK od roku 2013,  

    - piati od roku 2014,  

    - dvaja viac ako 5 rokov  

 

 

Navrhnuté kritéria 

 Ako minimálny výkon v danom kalendárnom roku je možné akceptovať publikovanie 

prác, ktorých celková D2 váha je 2,0. Do úvahy sa bude brať aj výška úväzku zamestnanca, 

pričom pri nižšom úväzku sa bude požadovať alikvótna hodnota. Minimálne v polovici 

publikácií zamestnanec musí byť prvým alebo korešpondujúcim autorom, ak nie je uvedený 

korešpondujúci autor, potom môže byť aj posledným autorom. V prípade, že pracovník vedy 

a výskumu má úväzok nižší ako 1,0, budú sa zohľadňovať iba publikácie, v ktorých je 

spoluautorom zamestnanec LFUK s úväzkom 1,0.  

 Pri posudzovaní sa bude vychádzať z publikačnej aktivity za predchádzajúci kalendárny 

rok ako aj za dlhšie obdobie (3 – 5 rokov). V prípade, že 2 alebo viac rokov odborný 

zamestnanec vo výskume uvedený výkon nenaplní, bude sa to považovať za nedostatočné 

plnenie si pracovných povinností 
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Kontrola publikačnej aktivity 

 Publikačná aktivita odborných zamestnancov vo výskume sa bude analyzovať 

pravidelne a to raz ročne na základe údajov z Databázy publikačnej činnosti UK. Podklady 

pre hodnotenie vypracuje Akademická knižnica LFUK k 1. 6. daného roku, pričom sa uvedie 

počet publikácií daného pracovníka osobitne za predchádzajúci kalendárny rok a osobitne za 

predchádzajúce 3 a 5 kalendárnych rokov.  

 Publikačnú aktivitu zhodnotí prodekan pre vedu a výskum, grantovú problematiku, 

doktorandské štúdium a ŠVOČ. V prípade, že zamestnanec bude vykazovať nedostatočnú 

publikačnú aktivitu, uskutoční sa s ním osobný pohovor. Pri dlhodobo nedostatočnej 

publikačnej aktivite sa táto skutočnosť u zamestnanca zohľadní pri opakovanom výberovom 

konaní. 

 

Postup v roku 2015 

 Prednostom ústavov a kliník bolo oznámené, že v rámci vedenia LFUK sa analyzuje 

publikačná aktivita odborných zamestnancov vo výskume. 

 V rámci vedenia LFUK sa zhodnotila publikačná aktivita odborných zamestnancov vo 

výskume a prediskutoval sa koncept ich hodnotenia. 

  Činnosť všetkých odborných pracovníkov vo výskume, ktorých publikačná činnosť je 

nedostatočná (priemer nižší ako 1,0) bude prehodnotená. Súčasťou hodnotenia bude 

pohovor s pracovníkom a vyjadrenie prednostu ústavu/kliniky (osobne prítomný na 

hodnotení) o pracovných aktivitách menovaného najmä s ohľadom na jeho prípadnú 

pedagogickú činnosť. 

 

 

 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., v.r. 

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 

 

V Bratislave, 28. 10. 2015 


