
SLOVENSKÁAKADÉMIA VIED 

Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SA V 
na roky 2023 až 2025 

Článok 1 
Všeobecné zásady 

(1) Ročné hodnotenie vedeckých organizácií SAV (ďalej len „hodnotenie") prebehne 
nezávisle v jednotlivých oddeleniach vied (ďalej tiež „OV"). 

(2) Suma finančných prostriedkov určená na hodnotenie sa prerozdelí medzi OV podľa 
pomerov veľkosti mzdových fondov OV. 

(3) V roku 2023 nasledujúcom po roku pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií sa 
cez výkonové financovanie rozdelí iba príspevok na výkonové financovanie z Fondu 
Predsedníctva SAV (obvykle 6 % mzdového fondu) a to podľa výsledku akreditácie s 
koeficientami A= 7, AIB = 6, B = 5, B/C = 4, C = 3, C/D = 2 a D = 1. Teda organizácie 
si ponechajú 1 O % mzdového fondu, ktoré zvyčajne vkladajú do výkonového 
financovania. 

(4) Hodnotenie v roku 2023 platné pre rok 2024 prebehne za súčet výkonov v rokoch 2021 
a 2022. Aj následné hodnotenia budú vždy realizované za výkony za predchádzajúce dva 
uzavreté roky, aby sa zohľadnili možné ročné výkyvy výkonov vedeckých organizácií. 
Objem finančných prostriedkov z výkonového financovania bude organizáciám 
oznámený do dvoch mesiacov po schválení zákona o štátnom rozpočte pre rok, pre ktorý 
je platné hodnotenie (a v ktorom budú organizáciám pridelené finančné prostriedky za 
výkonové financovanie). 

Článok II 
Výkonové parametre 

( 1) Výkonové parametre vedeckej organizácie sa delia do dvoch kategórií. Prvú kategóriu 
tvoria výsledky komplexnej akreditácie, ktorá prebehla systémom expertného posúdenia, 
tzv. peer review a postihla všetky aspekty výkonu vedeckej organizácie. Druhú kategóriu 
tvoria výkonové parametre, ktoré je možné objektívne kvantifikovať a vyhodnocovať 
v ročnom intervale z výročných správ vedeckých organizácií a iných dostupných zdrojov. 
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(2) Pre výkonové parametre sa z príslušnej sumy finančných prostriedkov OV vydelí časť 
daná váhou príslušného parametra. 

(3) Výkonové parametre: 

a) Výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vedeckej organizácie podľa 
ostatnej akreditácie (podiel 0,4) v roku nasledujúcom po zverejnení výsledkov 
akreditácie. Tento podiel bude ročne klesať o 0,05, čo sa prerozdelí v pomere 3:2 
medzi publikačnú činnosť a granty. 

b) Podiel vedeckej organizácie na publikačnej činnosti v hodnotenom období, ako aj 
citačných ohlasoch na vedecké publikácie (počiatočný podiel 0,4). 

c) Podiel vedeckej organizácie na objeme finančných prostriedkov získaných 
v hodnotenom období na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových 
schém, v rámci domácich grantových schém od subjektov verejnej správy mimo 
SA V (teda nie VEGA, MVTS, SASPRO, IMPLULZ a pod.), ako aj v rámci 
hospodárskych grantov, zmlúv, zákaziek a pod. (počiatočný podiel 0,15). Pomer 
medzi odmenou za zahraničné granty, domáce granty a hospodárske granty určí 
vedenie oddelenia vied. Oddelenie vied môže vyčleniť maximálne podiel 0,01 na 
ocenenie aktivít s výrazným spoločenským impaktom. 

d) Podiel vedeckej organizácie na priemernom počte doktorandov v dennej forme 
doktorandského štúdia po dizertačnej skúške v hodnotenom období (podiel 0,05). 

( 4) Bonifikácia vedeckej organizácie za výsledky podľa ostatnej akreditácie sa určí ako 
alikvotná časť z celkovej sumy určenej na zohľadnenie výsledkov akreditácie určená 
koeficientom akreditácie (ďalej len „KA") hodnotenej organizácie. KA je daný súčinom 
mzdového fondu vedeckej organizácie a získaným akreditačným stupňom vedeckej 
organizácie (A, A/B, B, B/C, C, C/D, alebo D). Akreditačné stupne majú váhy A = 7, 
A/B = 6, B = 5, B/C = 4, C = 3, C/D = 2 a D = 1. 

(5) Za fmančné prostriedky získané v grantových schémach a hospodárskych grantoch na 
výskumné aktivity sa považujú získané zdroje mimo kapitálových prostriedkov. 
V prípade získania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ, Plánu obnovy a iných 
štátnych dotácií o ich započítaní rozhodne oddelenie vied. 

(6) Do počtu doktorandov organizácie sa rátajú všetci, ktorí v hodnotenom roku boli po 
doktorandskej skúške v rámci štandardnej dlžky štúdia. 

Článok III 
Hodnotenie publikačných výstupov 

(1) Hodnotené publikácie sú rozdelené do nižšie uvedených skupín. 

(2) Pre jednotlivé skupiny publikácií určí Predsedníctvo SA V (ďalej len „P SA V") percento 
finančných prostriedkov zo sumy za výkony v publikačnej činnosti v každom OV na 
návrh vedenia OV (členovia P SA V za príslušné OV). 
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(3) Pre potreby hodnotenia publikačnej činnosti môže P SA V na návrh vedenia OV rozdeliť 
vedecké organizácie OV do viacerých vedných oblastí. 

( 4) Pokiaľ sa P SA V rozhodne rozdeliť vedecké organizácie do oblastí, určí pre každú oblasť 
celkový podiel finančných prostriedkov, ako aj percentuálny podiel pre jednotlivé 
skupiny publikácií zvlášť. Návrhy predložia vedenia OV. 

(5) Skupiny publikácií relevantných pre hodnotenie: 

Vedecké knižné publikácie 

- vedecké monografie a editované vedecké knihy (AAA, AAB, V l - monografia, 
kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, editovaná vedecká kniha), 

- štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB), 

- kapitoly vo vedeckých monografiách a v editovaných vedeckých knihách (ABC, 
ABD, V2 - kapitola). 

Vedenie OV po prerokovaní na porade riaditeľov príslušného OV navrhne váhy jednotlivých 
typov publikácií a predloží ich na schválenie P SA V. 

Publikácie v časopisoch evidovaných v databázach Current Contents, Web of Science 
aSCOPUS 

Váhy podľa indexu SJR (Scimago Journal Ranking), alebo JCR (Web of Science) navrhne 
vedenie OV po prerokovaní na porade riaditeľov príslušného OV a predloží ich na schválenie 
P SA V. V prípade, že časopis nemá pre daný rok požadovanú metriku, možno ju nahradiť 
metrikou podľa druhého indexu. V prípade, že časopis nemá metriku podľa žiadneho vyššie 
uvedeného indexu, bude práca váhovaná najnižšou váhou pre túto skupinu publikačných 
výstupov. 

Ostatné publikácie 

- vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC), 

- publikované príspevky na vedeckých konferenciách zahraničných (AF A, AFC), 

- vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách (AED), 

- publikované príspevky na vedeckých konferenciách domácich (AFB, AFD), 

- vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF), 

- ďalšie špecifické publikácie relevantné pre jednotlivé vedné disciplíny podľa 

rozhodnutia príslušného OV. 

Vedenie OV po prerokovaní na porade riaditeľov príslušného OV navrhne váhy jednotlivých 
typov publikácií a predloží ich na schválenie P SAV. 

Autorské práva 

- patenty, autorské osvedčenia, objavy (AGJ). 
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Článok IV 
Zohľadnenie autorských podielov 

Pri viacnásobných afiliáciách autorov na rôznych pracoviskách SA V uvedených 
v publikačných výstupoch pripadne publikácia proporcionálne jednotlivým organizáciám 
SA V podľa autorského podielu uvedeného v ARL. 

Článok V 
Záverečné ustanovenie 

Návrh Zásad výkonového financovania vedeckých organizácií SA V na roky 2023 - 2025 
schválilo Predsedníctvo SA V na svojom zasadnutí dňa 11 . augusta 2022. Snem SA V schválil 
Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SA V na roky 2023 - 2025 na 
svojom zasadnutí dňa 27. septembra 2022 a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho zverejnenia na webovom sídle akadémie. Týmto dňom sa zároveň zrušujú Zásady 
ročného hodnotenia vedeckých organizácií SA V pre výkonové financovanie platné od 1. 1. 
2020. 

V Bratislave 13. októbra 2022 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

predseda Slovenskej akadémie vied 
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Mgr. Radoslav Passia, PhD. 

predseda Snemu Slovenskej akadémie vied 




