Kompenzačný príspevok pre udržanie si a získavanie kvalitných
mladých vedcov na SAV



Riaditelia tých organizácií, ktoré prijmú do pracovného pomeru čerstvých
absolventov doktorandského štúdia (k 31. 10. nie viac ako 12 mesiacov od termínu
obhajoby PhD), môžu požiadať navýšenie mzdového fondu organizácie
o kompenzačný príspevok na vyrovnanie rozdielu medzi výškou štipendia a čistou
mzdou mladého vedeckého pracovníka pri nástupe do zamestnania formou
osobného ohodnotenia o 150 EUR mesačne (a príslušné odvody kat. 620).



Dĺžka vyplácania kompenzačného príspevku je krátkodobá (max. 1 rok), len počas
trvania pracovného pomeru postdoktoranda na ustanovený týždenný pracovný čas
(100% úväzok).



Výber kandidátov bude robiť Rada SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium
na základe žiadosti riaditeľa prijímacej organizácie a posúdenia publikačnej aktivity
a vedeckej kvality kandidáta. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 31. 10.
bežného roka. Príspevok dostane organizácia od 1. 1. nasledujúceho roka.



Maximálny počet pridelených kompenzačných príspevkov v bežnom roku je 30.



Súčasné poberanie kompenzačného príspevku a podpory z Fondu Štefana
Schwarza nie je možné.

v Bratislave 26. 6. 2018

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV

Príloha č. 1.
Štruktúra žiadosti.
1. Meno a afiliácia mladého vedeckého pracovníka
2. Dátum obhajoby PhD a názov práce
3. Zoznam publikácií mladého vedeckého pracovníka štruktúrovaný podľa kategórií:
3.1. Publikácie v časopisoch indexovaných v databázach WoS a/alebo SCOPUS
s uvedením databázy a impakt faktoru časopisu v roku predchádzajúcom
roku publikovania podľa Journal Citation Reports; v prípade, že časopis nie
je zahrnutý v JCR, s uvedením údajov zo SCIMAGO (SJR, kvartil)
3.2. Monografie s uvedením nakladateľstva a mien recenzentov
3.3. Štúdie charakteru vedeckej monografie s uvedením nakladateľstva a mien
recenzentov1
3.4. Prípadné iné publikácie, výstupy a ďalšie aktivity dokumentujúce vedeckú
činnosť, ak sú považované za významné a nepatria do predošlých kategórií,
s vysvetlením ich významu
Neuvádzajú sa abstrakty z konferencií, publikácie v zborníkoch (ak nepatria
do kategórie 3.4), prezentácie na konferenciách a pod.
4. Zoznam citácií v štruktúre uvádzanej vo výročných správach ústavov bez
autocitácií2
5. Stručné odporúčanie riaditeľa pracoviska
Kritériá hodnotenia žiadostí
Rada pre doktorandské štúdium bude pri hodnotení žiadostí prihliadať predovšetkým na
prvoautorskú publikáciu s najvyšším impakt faktorom (normalizovaným vzhľadom na
odbor výskumu), počet ďalších kvalitných prvoautorských publikácií, resp. na iný
najvýznamnejší výstup špecifikovaný v žiadosti.
Žiadosť sa posiela aj elektronicky na adresu danekova@up.upsav.sk

1

Za publikáciu charakteru monografie je považovaná aj kapitola v monografii podľa bodu 3.2, ak má rozsah
aspoň 3 AH (1 AH je 20 normostrán, teda 36 000 tlačových znakov).
2

Za autocitáciu sa považuje prípad, keď ktokoľvek z kolektívu autorov v citovanej práci je členom
autorského kolektívu citujúcej práce.

