
 

Zásady prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na 

ústavy/oddelenia FCHPT STU financovaných z dotácie MŠVVaŠ SR 

 

Cieľom prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia je: 

 stimulovať zotrvanie mladých perspektívnych vedecko-výskumných pracovníkov na 

príslušnom ústave/oddelení 

 stimulovať zvýšenie vedecko-výskumnej aktivity na príslušnom ústave/oddelení 

 podporiť rozvoj vedecko-výskumnej činnosti v perspektívnom odvetví 

 

Všeobecné zásady prideľovania jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia: 

 počet prideľovaných miest pre daný rok je na návrh dekana FCHTP STU schvaľovaný 

akademickým senátom FCHPT v rámci rozpočtu dotačných prostriedkov FCHPT STU 

pridelených z MŠVVaŠ SR 

 miesto môže byť pridelené len uchádzačovi, ktorý úspešne ukončil svoje doktorandské 

štúdium v rámci štandardnej dĺžky štúdia 

 miesto môže byť pridelené rovnakej osobe najviac dvakrát 

 na jedno oddelenie môže byť v danom roku pridelené len jedno miesto 

 uchádzač o miesto musí byť vo veku do 35 rokov 

 

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti uchádzača: 

 počet karentovaných publikácií v zahraničných/domácich karentovaných časopisoch 

(ADC/ADD) 

 počet nekarentovaných publikácií v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM/ADN) 

 počet publikácií v ostatných zahraničných/domácich časopisoch (ADE/ADF) 

 počet publikácií vo vedeckých (nekonferenčných) v zahraničných/domácich recenzovaných 

zborníkoch vo svetovom jazyku (AEC/AED) 

 počet publikácií vo vedeckých (nekonferenčných) v zahraničných/domácich recenzovaných 

zborníkoch vo národnom jazyku (AEC/AED) 

 počet pozvaných príspevkov publikovaných v zahraničných/domácich recenzovaných 

zborníkoch z vedeckých podujatí vo svetovom jazyku (AFA/AFB) 

 počet pozvaných príspevkov publikovaných v zahraničných/domácich recenzovaných 

zborníkoch z vedeckých podujatí vo národnom jazyku (AFA/AFB) 

 počet príspevkov publikovaných v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí vo svetovom jazyku (AFC/AFD) 

 počet príspevkov publikovaných v zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí vo národnom jazyku (AFC/AFD) 

 počet prednášok osobne prednesených na zahraničných/domácich vedeckých podujatiach vo 

svetovom jazyku 

 počet prednášok osobne prednesených na zahraničných/domácich vedeckých podujatiach v 

národnom jazyku 

 počet posterov na zahraničných/domácich vedeckých podujatiach (AFK/AFL) 

 počet patentov resp. autorských osvedčení (AGJ) 

 počet podaných/získaných projektov 

 získanie ceny rektora/dekana 



 

Hodnotené vedecko-výskumné a pedagogické parametre ústavu/oddelenia pri prideľovaní 

jednoročných vedecko-výskumných miest na ústavy/oddelenia: 

 celkový výkon vo vedecko-výskumnej činnosti a prepočítaný na 1 TP 

 celkový výkon ústavu/oddelenia v publikačnej činnosti a prepočítaný na 1 TP 

 celkový výkon ústavu/oddelenia v grantovej činnosti a prepočítaný na 1 TP 

 počet CC publikácií ústavu/oddelenia za posledné tri roky a prepočítaný na 1 TP 

 počet prijatých a úspešne skončených doktorandov v rámci štandardnej dĺžky štúdia za 

posledné tri roky 

 celkový pedagogický výkon ústavu/oddelenia a prepočítaný na 1 TP 

 počet a priemerný vek profesorov na ústave/oddelení 

 počet a priemerný vek docentov na ústave/oddelení 

 perspektíva voľného miesta TP na ústave/oddelení 

 

Uchádzači o jednoročné vedecko-výskumné miesto na ústavoch/oddeleniach FCHPT podajú 

prihlášku, prehľad svojej publikačnej činnosti a ďalšie podklady pre vyhodnotenie vedecko-

výskumnej činnosti na Projektovom stredisku do 28.6.2019.  

 

Splnenie všeobecných zásad ako aj bodové hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti uchádzača o 

vedecko-výskumné miesto vykoná komisia menovaná dekanom FCHPT. Bodové hodnotenie 

vedecko-výskumnej činnosti uchádzača sa uskutoční podľa podmienok habilitačného a 

inauguračného konania na FCHPT STU. Komisia si vyžiada hodnotenie vedecko-výskumnej, 

pedagogickej a inej činnosti uchádzača riaditeľom ústavu (pracoviska), na ktorom uchádzač 

obhajoval svoju dizertačnú prácu. Komisia po zohľadnení uvedených hodnotení navrhne dekanovi 

FCHPT poradie uchádzačov. 

 

Dekan FCHPT po zvážení a zohľadnení ďalších hodnotených vedecko-výskumných a pedagogických 

parametrov ústavu/oddelenia, na ktoré sa uchádzač hlási, rozhodne o konečnom poradí uchádzačov a 

o pridelení akademickým senátom FCHPT schváleného počtu jednoročných vedecko-výskumných 

miest na jednotlivé ústavy/oddelenia. 

 

V prípade, že uchádzač nie je evidovaný v AIS FCHPT STU, tak je k prihláške povinný dodať: 

 overenú kópiu dokladu o ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia, 

 overenú kópiu dokladu o ukončení PhD. štúdia, 

 štruktúrovaný životopis, 

 protokol z centrálneho registra záverečných prác, 

 autoreferát dizertačnej práce. 

 

 

V Bratislave 4.6.2019      prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. 

            dekan FCHPT STU 

  



 

 

 

PRIHLÁŠKA 
na jednoročné vedecko-výskumné miesto na FCHPT STU 

 

Priezvisko  

Meno  

Tituly  

Dátum a miesto narodenia  

Bydlisko  

 

Dátum obhajoby dizertačnej práce  

Téma dizertačnej práce  

Odbor PhD štúdia  

Forma PhD štúdia  

Fakulta/Univerzita PhD štúdia  

Školiteľ  

 

Ústav a oddelenie FCHPT STU, na 

ktorom sa o uchádzam o miesto 
 

 

 

 

 

 

Dátum:        Podpis: 

 



 

PREHĽAD 
publikačnej činnosti a aktivít uchádzača o jednoročné vedecko-výskumné miesto 

na FCHPT STU 

Priezvisko Meno Tituly 

   

 

Publikácie Zahraničné* Domáce* 
body  /  

1 publ. 
Počet bodov 

počet publikácií v zahraničných/domácich časopisoch 

registrovaných vo WoS s aktuálnym IF 
  15/15  

počet publikácií v zahraničných/domácich časopisoch 

registrovaných vo WoS a SCOPUS bez IF 
  10/5  

počet publikácií v ostatných zahraničných/domácich 

časopisoch (ADE/ADF) 
  1/1  

počet publikácií vo vedeckých (nekonferenčných) 

zahraničných/domácich zborníkoch vo svetovom 

jazyku (AEC/AED) 
  2/1  

počet publikácií vo vedeckých (nekonferenčných) 

zahraničných/domácich zborníkoch v národnom 

jazyku (AEC/AED) 
  1/0,5  

počet pozvaných príspevkov publikovaných v 

zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí vo svetovom jazyku (AFA/AFB) 
  2/1  

počet pozvaných príspevkov publikovaných v 

zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí v národnom jazyku (AFA/AFB) 
  1/0,5  

počet príspevkov publikovaných v 

zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí vo svetovom jazyku (AFC/AFD) 
  2/1  

počet príspevkov publikovaných v 

zahraničných/domácich recenzovaných zborníkoch z 

vedeckých podujatí v národnom jazyku (AFC/AFD) 
  1/0,5  

počet prednášok osobne prednesených na 

zahraničných/domácich vedeckých podujatiach vo 

svetovom jazyku 
  2  

počet prednášok osobne prednesených na 

zahraničných/domácich vedeckých podujatiach 

v národnom jazyku 
  1  

počet posterov na zahraničných/domácich vedeckých 

podujatiach 
  1/0,5  

počet patentov resp. autorských osvedčení   10  

Súčet bodov  

*Uvádza sa súčet evidovaných podielov autora na publikáciach podľa CREPČ, nie počet publikácií! V prípade 

neevidovaných publikácií sa podiel počíta ako prevrátená hodnota počtu autorov. 

počet podaných/získaných projektov / 

získanie ceny rektora/dekana / 

 

 

Dátum:        Podpis: 
 


