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Smernica o kritériách pre vnútorné hodnotenie kvality vedecko-výskumnej činnosti 
zamestnancov Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene  

 

(1) Kritériá sa vzťahujú na vedeckých pracovníkov, odborných asistentov, docentov a profesorov (ďalej aj 
zamestnanec) zamestnaných na plný úväzok na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej 
univerzity vo Zvolene (FEE). Tieto kritéria sú znížené pre zamestnancov s čiastočným úväzkom priamo 
úmerne k výške ich úväzku. 

(2) Plnenie kritérií sa hodnotí raz ročne na základe výstupov evidovaných v Centrálnom registri evidencie 
publikačnej činnosti za uplynulé 3 roky. 

(3) Od zamestnanca FEE sa očakáva, že bude plniť nasledovné kvantitatívne kritéria vedecko-výskumnej 
činnosti: 

a) Publikačná činnosť. Počet vedeckých článkov v časopisoch evidovaných v databázach Current 
Content Connects, Web of Sciences Core Collection (WOS) alebo Scopus (kategórie publikačnej 
činnosti ADC, ADD, ADM, ADN): 

 - profesor: 5 článkov za uplynulé 3 roky, 
 - docent:  4 články za uplynulé 3 roky, 
 - odborný asistent: 3 články za uplynulé 3 roky, 
 - výskumný pracovník: 4 články za uplynulé 3 roky. 

b) Grantové projekty. Zamestnanec v pozícii profesor alebo docent je zodpovedným riešiteľom alebo 
inštitucionálnym koordinátorom aspoň jedného projektu za 3 roky (VEGA, KEGA, APVV alebo iná 
renomovaná grantová agentúra) alebo vypracoval a podal návrhy na 3 grantové projekty v priebehu 
uplynulých 3 rokov. Akceptuje sa aj významná spoluúčasť na riešení medzinárodného alebo iného 
veľkého vedeckého projektu (Výskumné projekty z EŠF, Horizont 2020 a pod.). 

(4) Okrem vyššie uvedených kvantitatívnych kritérií musí zamestnanec spĺňať aj nasledovné minimálne 
kvalitatívne kritéria vedecko-výskumnej činnosti: 

a) (spolu)autorstvo 1 článku v časopise evidovanom v databáze WOS v kvartile Q1 alebo Q21, 

alebo 

b) (spolu)autorstvo 1 článku v časopise evidovanom v databáze WOS v kvartile Q3 a publikovanie 
aspoň jedného ďalšieho článku v časopise z databázy WOS, 

alebo 

c) (spolu)autorstvo 3 článkov v časopise evidovanom v databáze WOS s ľubovoľným kvartilom. 

 

(5) Táto smernica je účinná a záväzná pre všetkých vedecko-pedagogických zamestnancov Fakulty 
ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene od 29. 06. 2020. 

 

Vo Zvolene 29. 06. 2020 

 

 prof. Ing. Marián Schwarz, CSc. 

 dekan FEE TU vo Zvolene 

 
1 Prehľad časopisov z databázy Web of Science so zaradením do kvartilu (rank) je na stránke 

https://jcr.clarivate.com, posudzuje sa kvartil za posledné tri roky, zohľadňuje sa vždy najvyššia hodnota. 

https://jcr.clarivate.com/

