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Smernica č. 5 / 2007 

Hodnotenie aktivít 
študentov dennej formy doktorandského štúdia 

Čl. 1  
Predmet smernice 

1) Cieľom smernice je kvantifikovanie aktivity doktorandov na základe všeobecne 
platných kritérií. Hodnotenie aktivít doktorandov sa vykonáva štvrťročne. 
Podklady na hodnotenie odovzdá doktorand do 15. dňa pred koncom prísluš-
ného štvrťroka. Aktivita doktorandov sa bude bodovať, na základe počtu do-
siahnutých bodov získajú tieto výhody: 

a) podľa súčtu dosiahnutých bodov doktorand získava finančné ohodnote-
nie. Spôsob jeho výpočtu a ďalšie náležitosti sa určia dodatkom k tejto 
smernici.  

b) doktoranda v každom ročníku štúdia s najvyšším počtom bodov v danom 
akademickom roku ocení dekan fakulty osobitnou finančnou odmenou 5 
tisíc Sk, 

c) na základe získaných bodov sa  zostavuje rebríček preferencií pri ubyto-
vaní doktorandov v objekte na Mýtnej ulici, 

d) garancia miesta v trvalom pracovnom pomere v prípade, že študent odo-
vzdá dizertačnú prácu do 3 rokov od začiatku štúdia a do pol roka po 
odovzdaní ju úspešne obháji. 

Čl. 2 
Prideľovanie bodov 

1) Prideľovanie bodov pokrýva päť základných typov aktivít:  

a) publikačná činnosť,  
b) vedecko-výskumná činnosť, 
c) pedagogická činnosť, 
d) dátum vykonania dizertačnej skúšky 
e) iné aktivity. 

2) Prideľovanie bodov za publikačnú aktivitu sa vykonáva na základe podkladov 
zaevidovaných v KIS, ktoré sú dostupné na Internete v aplikácii Výstup 
z evidencie publikačnej činnosti na STU v Bratislave (databáza OLIB). Vyžaduje 
sa publikovanie prinajmenšom dvoch publikácií ročne. Publikačná činnosť sa 
hodnotí v štruktúre podľa nasledujúcej tabuľky. Publikácia sa zaradí podľa dá-
tumu publikovania, ale musí byť zaevidovaná v databáze Olib.  
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 Počet bodov v tabuľke sa násobí príslušným percentuálnym podielom dokto-
randa na autorstve publikácie. Podiel jednotlivých autorov sa uvádza pri odo-
vzdaní publikácie na zaregistrovanie v KIS. (Príklad: doktorand má podiel 30% 
na autorstve monografie, zaráta sa mu 6 bodov.)  

 
Kategória  Body 

A - monografie, práce typu kniha ako celok, okrem učebníc 
a projektov (minimálny rozsah 3 AH), 

 20 

B - kapitoly v knihách, články a state spĺňajúce obsahom kritériá ve-
deckej monografie, 

 20 

C - učebnice a učebné texty, kapitoly v učebniciach,  15 

D - články v časopisoch, časti audiovizuálnych a multimediálnych 
dokumentov a pod., 

 10 

E - príspevky v zborníkoch,  8 

F - plné texty alebo abstrakty prác v konferenčných zborníkoch, pre-
printy konferenčných materiálov, 

 8 

G - správy, projekty, štandardy a legislatívne dokumenty,  6 

H -  elektronické informačné zdroje (súbory) na Internete,  4 

I – iné.  4 
 
3)  Vedecko-výskumná činnosť: body sa prideľujú podľa účasti na riešení projek-

tov resp. úloh zmluvného výskumu podľa nasledujúcej tabuľky. V prípade, že 
je doktorand vedúci projektu (úlohy), body sa prideľujú v dvojnásobnej výške. 
Body sa prideľujú počas doby riešenia úlohy priebežne za každý rok riešenia. 

 
Kategória  Body 

Vedecké a pedagogické domáce pro-
jekty (granty VEGA, KEGA, ESF, pro-
jekty APVV, rozvojové projekty...) 

 Za každých 500 h z časovej dotácie, 
ktoré pripadajú na doktoranda, sa 
prideľuje 5 bodov, 

Vedecké a pedagogické medzinárodné 
projekty (7. RP, Leonardo da Vinci, 
Tempus, ...) 

 Za každých 500 EUR z hodnoty diela, 
ktoré pripadajú na doktoranda, sa 
prideľujú 5 bodov 

Hospodárska činnosť (zmluva o dielo)  Za každých 30 hodín z rozsahu uve-
deného v predkalkulácii sa prideľuje 1 
bod 

 
4) Pedagogická činnosť: body sa prideľujú za každú odučenú hodinu/týždenne. 

V prípade blokovej formy výučby (doktorand učí časť semestra alebo v rámci 
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vyučovaného bloku) sa celkový odučený počet hodín vydelí počtom 13 týždňov 
semestra. 

 
Kategória  Body 

Za každú hodinu/týždenne, odučenú v slovenskom jazyku nad po-
vinný rozsah 4 h/týždenne 

 2 

Za každú hodinu/týždenne, odučenú v anglickom jazyku v rámci 
povinného rozsahu 4 h/týždenne 

 2 

Za každú hodinu/týždenne, odučenú v anglickom jazyku nad po-
vinný rozsah 4 h/týždenne 

 4 

Za každú hodinu/týždenne, odučenú v slovenskom jazyku v sobotu 
v rámci povinného rozsahu 4 h/týždenne  

 2 

Za každú hodinu/týždenne, odučenú v slovenskom jazyku v sobotu 
nad povinný rozsah 4 h/týždenne  

 4 

 
5) Dátum vykonania dizertačnej skúšky: 
 Predpísaný dátum vykonania dizertačnej skúšky je do 18 mesiacov od začiatku 

štúdia. Body za vykonanie dizertačnej skúšky v jednotlivých termínoch sa pri-
deľujú podľa nasledujúcej tabuľky. 

 
Mesiac vykonania dizertačnej 
skúšky od začiatku štúdia 

 Body 

do 13  25 

do 14  20 

do 15  15 

do 16  10 

do 17  5 

do 18  0 

do 19  -5 

do 20  -10 

do 21  -15 

do 22  -20 

do 23  -25 

nad 23  -30 
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6) Iné aktivity – reprezentácia fakulty, organizácia spoločných podujatí (napr. 
konferencie). Individuálne posudzuje prodekan pre pedagogiku. Rozsah 1 až 10 
bodov. 

Čl. 3 
Fond mladých 

1) Posilní sa činnosť Fondu mladých. Jeho účelom je spolufinancovanie aktivít 
doktorandov, pričom sa riadi týmito zásadami: 

a) účelom fondu je spolufinancovanie aktivít interných doktorandov, spoje-
ných s ich študijnou, vedeckou alebo pedagogickou činnosťou – účasť na 
konferenciách, kurzoch a podobne, 

b) spolufinancovanie sa vykonáva do výšky 50% oprávnených nákladov na 
danú akciu,  

c) pokiaľ sa žiada spolufinancovanie účasti na aktivite organizovanej na SjF 
STU, podiel spolufinancovania z fondu mladých sa vykonáva do výšky 
75% oprávnených nákladov,  

d) o spolufinancovanie sa môže žiadať aj viackrát ročne, súhrn všetkých prí-
spevkov spolufinancovania z Fondu na jedného doktoranda môže dosiah-
nuť najviac 10 000 Sk v každom kalendárnom roku,  

e) žiadosť o čerpanie prostriedkov z fondu sa musí podať najmenej 7 pra-
covných dní pred akciou, nebude sa spätne preplácať spoluúčasť na ne-
schválenej akcii. 

Čl. 4 
Záverečné a prechodné ustanovenia 

1) Smernica platí pre všetkých interných doktorandov SjF STU. Účinnosť smernice 
začína 1. októbra 2007. 

 
 
Bratislava, 16. júla 2007 
 
 
 doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD., v.r. 
 dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave 


