
Interná smernica 

o vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti pedagogických a odborných zamestnancov 

Vysokej školy v Sládkovičove 

 

Článok I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto smernica vychádza zo Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

zmien a doplnkov (ďalej len zákon o VŠ) a zo smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. 

októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej len smernica o publikačnej činnosti) a upravuje 

práva a povinnosti pedagogických zamestnancov Vysokej školy v Sládkovičove (ďalej 

len VŠS) v oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti. 

 

Článok II. 

 VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ 

 

1. Cieľom vedecko-výskumnej činnosti je  

- získanie najnovších poznatkov vo vedných odboroch, na ktoré je VŠS zameraná 

- splnenie podmienok pre udržanie akreditácie a jej rozšírenie 

- skvalitnenie vzdelávacieho procesu.  

2. Zamestnanec si definuje oblasti vlastného vedeckého záujmu, ktoré sú v súlade 

s výskumným zámerom fakulty pre ktorú pracuje. 

3. Zamestnanci realizujú vedecko-výskumné projekty, zastávajú funkcie školiteľov 

záverečných prác, vykonávajú publikačnú činnosť a pedagogickú činnosť v takom 

rozsahu pracovného času, aby spravidla najmenej 40% pracovného času vykonávali 

vedecko-výskumnú činnosť.  

4. Zamestnanec priebežne zverejňuje čiastkové a záverečné výsledky svojho výskumu, 

ak vykonáva pedagogickú činnosť, učebné texty permanentne aktualizuje o nové 

poznatky. 

5. Zamestnanec sa so súhlasom dekana fakulty zúčastňuje vedeckých seminárov, 

konferencií a podobných podujatí, nadväzuje aktívnu spoluprácu a partnerstvá 

s vedeckými kolektívmi a inštitúciami v SR aj v zahraničí.  

Podporované aktivity sú najmä:  

- uskutočnená vyžiadaná prednáška na niektorej z významných medzinárodných 

konferencií alebo inštitúcií, 

- členstvo v organizačnom výbore medzinárodnej konferencie, 



- poverenie z externého prostredia organizovať medzinárodnú konferenciu, 

- členstvo vo vedeckej rade zahraničnej vzdelávacej alebo výskumnej inštitúcie, 

- v redakčnej rade medzinárodného vedeckého časopisu, 

- členstvo v medzinárodných komisiách a porotách v oblasti vedy, 

- ocenenia a vyznamenania získané tvorivými zamestnancami od externých 

inštitúcií za výsledky vo výskume, 

- citácie v karentovaných časopisoch. 

 

Článok III.  

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 

1. Knižnično-informačné a edično-vydavateľské stredisko (ďalej len KIEVS VŠS) 

zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagógov, vedecko-

výskumných zamestnancov a doktorandov v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Podrobnosti o postupoch registrácie, spôsobe vykazovania publikačnej 

činnosti, o predmetoch bibliografickej registrácie, základných pravidlách 

a kategóriách publikácií a ohlasov, organizácii práce v podmienkach VŠS sú 

v Smernici o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. 

2. Publikačná činnosť sa registruje a vykazuje len zamestnancom (vyžaduje sa pracovno-

právny vzťah na ustanovený týždenný pracovný čas), študentom doktorandského 

štúdia v dennej forme, uchádzačom o vedecko-pedagogické tituly pre účely 

habilitačného konania (nevyžaduje sa pracovnoprávny vzťah). 

3. Ak je súčasťou aktivít vedecko-výskumného projektu pracovná cesta za účelom 

propagácie výstupov projektu, odporúča sa, aby sa jej zúčastnili zamestnanci, ktorí 

aktívnou účasťou na podujatí budú prezentovať minimálne dva výstupy riešeného 

projektu.  

4.   

Článok IV.  

EVIDENCIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

 

1. V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti každému pedagogickému 

zamestnancovi VŠS sa do vedeckých výkonov započítajú tie aktivity, ktoré realizoval 

iba v rámci VŠS, čiže od každého zamestnanca VŠS sa vyžaduje, aby v projektoch 

a publikáciách uvádzal svoje kontaktné údaje na VŠS. 

2. Každý pedagogický zamestnanec VŠS je povinný zaevidovať všetky podávané 

a schválené vedeckovýskumné projekty u prorektora pre zahraničné vzťahy, vedecko-

výskumnú a edičnú činnosť. Publikačná činnosť musí byť klasifikovaná v súlade so 

Smernicou o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov 

a odovzdaná do KIEVS VŠS.   



3. KIEVS VŠS každý rok vypracuje štatistiku publikačnej činnosti VŠS za daný 

kalendárny rok. 

 

Článok V.  

HODNOTENIE   

VEDECKO-VÝSKUMNEJ A PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 

1. Vedenie VŠS podporuje, eviduje, kontroluje a hodnotí vedeckovýskumnú činnosť 

každého pedagogického zamestnanca. 

2. Ako výstupný údaj k tejto kontrole slúži komplexný prehľad vedeckovýskumnej 

a publikačnej činnosti pedagogického zamestnanca VŠS. 

3. Výsledky vo vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti každého pedagogického 

zamestnanca za daný kalendárny rok majú vplyv na jeho hodnotenie a pracovné 

zaradenie. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

Táto smernica nadobúda účinnosť 2. apríla 2013 

 

 

Prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. 

prorektor VŠS 


