
Atribúty ocenenia 16 

III. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút ocenenia  
 

a) citácie akademických zamestnancov (váha 1/2) 
 

Hodnotí sa počet a kvalita citácií 10% vybraných akademických zamestnancov fakulty za 
hodnotené obdobie na výstupy za celé obdobie ich tvorivej činnosti prepočítané na jedného 
akademického zamestnanca zo zoznamu 10% vybraných akademických zamestnancov. 

 
Hodnotenie  

A – údaje za fakultu v príslušnej oblasti sú na úrovni najlepších max. 25% v rámci Slovenska, 

B – údaje za fakultu v príslušnej oblasti sú na úrovni najlepších max. 60% v rámci Slovenska, 

C – údaje za fakultu v príslušnej oblasti sú na úrovni najlepších max. 85% v rámci Slovenska, 

D – ostatné. 

 

Predkladajú sa údaje o citáciách v hodnotenom období evidovaných v informačnom 
knižničnom systéme univerzity na výstupy 10% akademických zamestnancov fakulty 
v príslušnej oblasti výskumu1 spolu s uvedením medzinárodnej databázy, v ktorých sa citácia 
eviduje (SCI, Scopus, Google Scholar a iné), ak je toto známe. Vykazujú sa citácie, ktoré 
vznikli v hodnotenom období na výstupy vybraných akademických zamestnancov za celé 
obdobie ich tvorivej činnosti (počty a zoznamy citácií nesmú obsahovať autocitácie). 

 

Pre každého akademického zamestnanca z 10% vybraných akademických zamestnancov a pre každú 
publikáciu, ktorá má zaznamenané v informačnom knižničnom systéme univerzity citáciu 
z hodnoteného obdobia, zoznam citácií v hodnotenom období. 
 
Meno, priezvisko, tituly zamestnanca 
Publikácia  
 1. Citácia1 Databáza 
 2. Citácia2 Databáza 
 

 

 

 

 

1 Výber akademických zamestnancov urobí fakulta z akademických zamestnancov fakulty, ktorí sa podľa 
Kritérií uvažujú pre účely hodnotenia výskumu v príslušnej oblasti 

                                                           



b) ďalšie ocenenia akademických zamestnancov za sledované obdobie (váha 1/2) 
 

Hodnotí sa podľa priemeru predložených ďalších ocenení postupom definovaným pre hodnotenie 
atribútu definované v Kritériách. 

 

kategória 
atribútu 
ocenenia 16 

druh výsledku 

A • Pozvaná prednáška na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii A alebo B. 
Dokladujte písomné pozvanie, overte si bonitu/zaradenie podujatia 
Calendar of upcoming scientific conferences 
http://www.conference-service.com/conferences/metallurgy.html 
Academic Conferences Worldwide 
http://www.conferencealerts.com/ 
 
 
• Členstvo v programovom výbore na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii 

A alebo B. 
Dokladujte písomne, alebo kópiu zo zborníka kde je uvedený programový výbor 
konferencie 
 
• Poverenie zorganizovať zvláštnu sekciu na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii 

A alebo B. 
 
• Turingova cena alebo podobná vedecká cena. 
https://www.vedatechnika.sk/SK/Ocenenia/MedzinarodneCeny/Stranky/default.aspx 
 
• Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii výstupu A. 
Vedecké práce v časopisoch (databáza WOS resp. SCOPUS, IF≥0.39 IFM)  

Wos 
Scopus 
IF časopisov 
Karentované časopisy 
 

• Recenzovanie knihy alebo posudzovanie zámeru knihy pre vydavateľstvo ako Springer 
(Kluwer), Elsevier, John Wiley. 

http://www.springer.com/gp/ 
http://www.elsevier.com/ 
http://eu.wiley.com/WileyCDA/ 
 
• Posudzovanie EU projektov. 
Dokladajte dekrét posudzovateľa EÚ projektov. 
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAATECHNIKAVEU/Stranky/RamcoveProgramyEU.aspx 
 
• Získanie výskumného projektu v rámcovom programe EU. 
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAATECHNIKAVEU/Stranky/RamcoveProgramyEU.aspx 

 
B • Pozvaná prednáška na kongrese/konferencii s výstupmi v kategórii C. 

• Členstvo v programovom výbore na kongrese/konferencii s výstupmi 
v kategórii C. 

http://www.conference-service.com/conferences/metallurgy.html
http://www.conferencealerts.com/
https://www.vedatechnika.sk/SK/Ocenenia/MedzinarodneCeny/Stranky/default.aspx
http://www.springer.com/gp/
http://www.elsevier.com/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAATECHNIKAVEU/Stranky/RamcoveProgramyEU.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VEDAATECHNIKAVEU/Stranky/RamcoveProgramyEU.aspx


• Členstvo v medzinárodných výboroch alebo radách inštitúcií ako IFAC, IFIP, 
IEEE, ACM. 

• Členstvo v redakčnej rade časopisu v kategórii výstupu B. 
C • Členstvo v radách a výboroch vedeckých agentúr alebo programov v oblasti 

výskumu. 
• Členstvo v redakčnej rade vedeckého časopisu. 

D Ostatné 
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