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Bratislava, 31. 1. 2022
Verejným výskumným inštitúciám
Vysokým školám
Iným právnickým osobám - držiteľom osvedčenia o spôsobilosti uskutočňovať výskum a vývoj
Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznáva vedecké kvalifikačné stupne IIa a I
v zmysle platných ustanovení zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon“ ) a vedeckou radou akadémie schválených
požiadaviek na tvorivú spôsobilosť výskumného pracovníka potrebnú na priznanie príslušného
vedeckého kvalifikačného stupňa, ďalej len „kritériá“, na návrh riaditeľa organizácie po
predchádzajúcom súhlase vedeckej rady alebo v prípade inej právnickej osoby uvedenej v §15
ods. 1 Zákona podáva jej štatutárny orgán alebo ním poverená osoba.
Navrhovateľ je povinný v Prílohe č. 2 návrhu „Prehľad vybraných kvantitatívnych a
kvalitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I“
uviesť vedný odbor, v ktorom sa výskumný pracovník uchádza o príslušný vedecký
kvalifikačný stupeň, pričom charakteristika jeho prác musí s týmto vedným odborom korelovať
a ďalej, či uskutočňuje výskum v odbore, ktorý sa vyznačuje medzinárodným charakterom
alebo v odbore bez priamej medzinárodnej väzby - v tomto prípade podrobne odôvodní,
prečo je vedný odbor bez priamej medzinárodnej väzby.
Navrhovateľ môže podať návrh o priznanie:
- vedeckého kvalifikačného stupňa IIa (ďalej len „VKS IIa“), ak výskumný pracovník spĺňa
požadované kritériá kedykoľvek po získaní základnej tvorivej spôsobilosti vyjadrenej VKS IIb
(udelením vedeckej hodnosti alebo získaním vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa),
- vedeckého kvalifikačného stupňa I (ďalej len „VKS I“), ak výskumný pracovník vytvoril
teoreticky a aplikačne ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvnil rozvoj vedy,
má vedúce postavenie v rozvoji príslušného odboru vedy a techniky a vychováva ďalších
výskumných pracovníkov. VKS I sa spravidla priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už
získali VKS IIa.
Požadované kritériá pre VKS IIa a VKS I sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto výzvy.
V prípade, že navrhovateľ predloží návrh, ktorý nespĺňa požadované kritéria uvedené
v Prílohe č. 3 tejto výzvy, zdôvodni, prečo návrh napriek tejto skutočnosti predkladá
a podrobne odôvodní, prečo by mal byť výskumnému pracovníkovi napriek vyššie uvedenej
skutočnosti priznaný príslušný vedecký kvalifikačný stupeň.
Ak má podaný návrh na priznanie VKS iné nedostatky, najmä neuvedenie vedného odboru,
nezdôvodnenie odboru bez priamej medzinárodnej väzby, neuvedenie percentuálneho podielu
v prípade kolektívnej publikácie výskumného pracovníka a pod., komisia vyzve navrhovateľa
k odstráneniu nedostatkov alebo k podaniu písomného vysvetlenia a určí navrhovateľovi
lehotu na ich odstránenie. Komisia ďalej postupuje v zmysle §17 ods. 3, písm. a) a písm. b)
zák. č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov.
V roku 2022 bude komisia zasadať v mesiacoch máj a november. V prípade závažných
prekážok, napr. spôsobených pandémiou, môže byť zasadnutie posunuté na neskorší termín.
K májovému zasadnutiu komisie predložte návrhy do 31. marca 2022 a k novembrovému
zasadnutiu do 30. septembra 2022. Návrhy predložené po tomto termíne budú odložené na
nasledujúce zasadnutie komisie.

Návrh na priznanie príslušného VKS musí obsahovať:
- náležitosti uvedené v Úvodnom liste návrhu, ktorého vzor je uvedený v Prílohe č.1 tejto
výzvy,
- „Prehľad vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov uchádzača o preradenie do
vedeckého kvalifikačného stupňa VKS IIa a VKS I “, (vzory pre IIa aj pre I sú v Prílohe č. 2
tejto výzvy),
- stručný životopis,
- hodnotenie navrhovaného, v ktorom sa výstižne uvedú výsledky jeho výskumnej činnosti
podľa vyššie uvedeného Prehľadu (vrátane zhodnotenia účasti na výchove doktorandov a
ďalších odborníkov v prípade VKS I) a charakteristika jeho osobnosti,
- úplný zoznam publikačnej činnosti výskumného pracovníka rozčlenený podľa vyššie
uvedeného Prehľadu, alebo Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti. Ku
každej kolektívnej publikácii sa uvedie percentuálny podiel výskumného pracovníka
na publikácii, impakt faktor časopisu a počet citácií,
- úplný zoznam citácií,
- kópie dvoch publikácií, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú tvorivú spôsobilosť
výskumného pracovníka,
- vedecký kvalifikačný stupeň I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou DrSc. Môže
sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je doktor vied, ale len ak dosiahne minimálne
dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených SKVH pre konanie na
získanie vedeckej hodnosti DrSc. V tomto prípade sa návrh na vedecký kvalifikačný
stupeň I predloží dvojmo.
Navrhovateľ súčasne pošle všetky materiály zbalené do jedného súboru (napr. programom
winrar) na adresu danekova@up.upsav.sk. V prípade, že by výsledný súbor prekročil
povolenú veľkosť, je možné z neho vynechať kópie dvoch najvýznamnejších publikácií.
Všetky potrebné informácie a formuláre týkajúce sa posudzovania vedeckej kvalifikácie
výskumných pracovníkov vrátane komisiou schválených kritérií sú zverejnené na adrese
webového sídla SAV: http://www.sav.sk/ v časti Dokumenty/Vedecká kvalifikácia výskumných
pracovníkov, resp. http://www.sav.sk/ v časti o NÁS/Štruktúra/Poradné orgány a komisie
/Komisie SAV /Komisia pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie/Dokumenty.
Prílohy: 3
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