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Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto usmernenie vychádza z dokumentu Kritériá na hodnotenie úrovne 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci hodnotenia 
komplexnej akreditácie činností vysokej školy, ktorý Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu schválilo 4. apríla 2013. Tieto kritériá používa 
Akreditačná komisia podľa § 84 ods. 4 písm. d) zákona o vysokých školách pri 
hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 
školy. 

2. Pre účely spravodlivého udeľovania fakultných výskumných grantov, odmien 
za publikačnú činnosť, ale najmä skvalitňovania výsledkov vedeckej činnosti 
fakulty, je potrebné informovať o spôsobe zaraďovania publikačných výstupov 
do kategórií V1, V2 a V3 v oblastiach výskumu: 

08 – Ekonómia a manažment, 

16 – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie. 

3. Zaradenie daného výstupu do príslušnej kategórie V1, V2 alebo V3 sa 
posudzuje podľa stanovených čiastkových kritérií pre daný výstup.  

 

Článok 2 

Čiastkové kritériá na zaraďovanie výstupov 

1. Za renomované zahraničné vydavateľstvá (kritérium VYD) sa považujú 
vydavateľstvá Elsevier, Springer, Palgrave, Taylor & Francis a John Wiley. 
Ďalej sa za renomované vydavadeľstvá považujú tie vydavateľstvá, ktoré 
vydávajú časopisy zaradené v databáze Current Content v príslušnej oblasti 
výskumu. 

2. Za svetovú konferenciu (kritérium SVET) sa považuje vedecká konferencia 
s vedeckým/programovým výborom zastúpeným odborníkmi aspoň z troch 
kontinentov. 

3. Za svetový jazyk (kritérium JAZ) sa považuje anglický, nemecký, francúzsky, 
španielsky a ruský jazyk. 

4. Za publikačný výstup evidovaný v medzinárodnej databáze (kritérium DB) sa 
považujú publikácie evidované v medzinárodnej databáze WoS alebo 
SCOPUS. 

5. Za publikácie spĺňajúce požadované hodnoty Impact Factor (IF) v oblasti 
výskumu 8 (kritérium IF(man)) sa považujú publikácie s hodnotou ukazovateľa 
IF ≥ 0,25 alebo SJR ≥ 0,25 alebo HI ≥ 10. 

6. Za publikácie spĺňajúce požadované hodnoty Impact Factor (IF) v oblasti 
výskumu 16 (kritérium IF(inf)) sa považujú publikácie s hodnotou ukazovateľa 
IF ≥ 0,39. 

7. Za uznávanú vedeckú inštitúciu (kritérium ORG) sa považujú inštitúcie IFAC, 

http://taylorandfrancis.com/


 
IFIP, IEEE, ACM a SPIE. 

8. Kritérium MJL spĺňajú publikačné výstupy v časopisoch zo zoznamu Thomson 
Mastej Journal List. 

9. Kritérium POM spĺňajú publikačné výstupy v zborníkoch z konferencií, kde 
pomer medzi prijatými publikovanými príspevkami a podanými príspevkami je 
menší než 25 %. 

 

Článok 3 

Zaraďovanie výstupov do kategórií V1, V2 a V3 

1. Do kategórie V1 patria publikačné výstupy v karentovaných časopisoch 
spĺňajúce všetky predpísané kritériá podľa pravidiel hodnotenia výstupov 
v rámci komplexnej akreditácie na zaradenie do kategórie A. Do kategórie V2 
patria prevažne publikačné výstupy spĺňajúce všetky predpísané kritériá podľa 
pravidiel hodnotenia výstupov v rámci komplexnej akreditácie na zaradenie do 
kategórie A, ak už neboli zaradené do kategórie V1. Do kategórie V3 patria 
prevažne publikačné výstupy spĺňajúce predpísané kritériá podľa pravidiel 
hodnotenia výstupov v rámci komplexnej akreditácie na zaradenie do 
kategórie B. 

2. Zaradenie publikačných výstupov v oblasti výskumu 8 je určené tabuľkou č. 1 
v prílohe č.1 tohto metodického usmernenia.  

3. Zaradenie publikačných výstupov v oblasti výskumu 16 je určené tabuľkou č. 2 
v prílohe č.1 tohto metodického usmernenia.  

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Metodické usmernenie nadobúda účinnosť od 1.1.2018. 

 

 

 

V Žiline,  dňa 13. 11. 2017 

 

 

       doc. Ing. Emil Kršák, PhD.  

              dekan FRI 



 
Príloha č.1 k metodickému usmerneniu 

Tabuľky kritérií potrebných na zaradenie publikačných 
výstupov do kategórií V1, V2 a V3 

Tabuľka č. 1: Zaradenie publikačných výstupov v oblasti výskumu 8 

OV 8 – Ekonómia a manažment 

Kategória publikácie  
(publikačný výstup) 

kat. V1 
(A+) 

kat. V2 
(A) 

kat. V3 
(B) 

AAA  
(zahraničná monografia) 

- JAZ + DB + VYD 
JAZ + (DB alebo 

VYD) 

AAB  
(domáca monografia) 

- - JAZ + DB 

ADC, ADD  
(karentovaný vedecký časopis) 

IF(man) - vždy 

ADE, ADF  
(vedecký časopis) 

- DB + IF(man) 
DB 

alebo IF(man) 

ADM, ADN  
(vedecký časopis) 

- IF(man) vždy 

AFA, AFC  
(zahraničná konferencia) 

- DB + VYD + SVET 
DB 

alebo (VYD + 
SVET) 

AFB, AFD  
(domáca konferencia) 

- DB + VYD + SVET 
DB 

alebo (VYD + 
SVET) 

AGJ (patent) vždy - - 

 

Tabuľka č. 2: Zaradenie publikačných výstupov v oblasti výskumu 16 

 

OV 16 – Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 

Kategória publikácie 
(publikačný výstup) 

kat. V1  
(A+) 

kat. V2  
(A) 

kat. V3  
(B) 

AAA 
(zahraničná monografia) 

- VYD - 

ABC  
(kapitola v zahraničnej monografii) 

- - VYD 

ADC, ADD 
(karentovaný vedecký časopis) 

IF(inf) - vždy 

ADE, ADF 
(vedecký časopis) 

- MJL + IF(inf) DB 

ADM, ADN 
(vedecký časopis) 

- MJL + IF(inf) vždy 

AFA, AFC 
(zahraničná konferencia) 

- 
(ORG alebo VYD) + 

POM 
ORG  

alebo VYD 

AFB, AFD 
(domáca konferencia) 

- 
(ORG alebo VYD) + 

POM 
ORG  

alebo VYD 

AGJ (patent) vždy - - 



 
Príloha č.2 k metodickému usmerneniu 

Určenie výšky odmien podľa kategórie publikácie 

1. Odmeny za publikácie kategórie V1 

Za publikáciu v kategórii V1 je na príslušný kalendárny rok pevne stanovená 
výška odmeny. Minimálna výška odmeny pre jedného autora a jednu 
publikáciu je na príslušný kalendárny rok pevne stanovená, pričom odmena 
bude autorovi pridelená len v prípade, ak jeho autorský podiel na publikácii 
bude aspoň 15 %. 

2. Odmeny za publikácie kategórie V2 

Za publikáciu v kategórii V2 je na príslušný kalendárny rok pevne stanovená 
výška odmeny. 

3. Odmeny za publikácie kategórie V3 

Výška odmeny závisí od možností rozpočtu pre príslušný rok a jej výška bude 
stanovená pre každý rok osobitne. Z prostriedkov určených na odmeny za 
publikačnú činnosť bude najskôr odpočítaná suma na odmeny za publikácie 
v kategóriách V1 a V2. Zvyšné peňažné prostriedky budú následne rozdelené 
medzi autorov publikácií kategórie V3. 

 

Autorom bude výška odmeny stanovené podľa ich autorského podielu na 
publikácii. Autorský podiel spoluautorov mimo Fakulty riadenia a informatiky 
UNIZA bude pre potreby určenia výšky odmeny rozpočítaný autorom z FRI 
UNIZA. 

 


