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Pravidlá oceňovania špičkových publikácií SAV
(Metodika výberu a ohodnotenia)

Predsedníctvo SAV zavedením ocenení „Špičkové publikácie SAV“ chce ohodnotiť úspechy
vedeckých pracovníkov, ktorým sa podarilo preniknúť do vedeckých časopisov mimoriadnej
prestíže, ako sú tie z rodiny Nature a pod., zverejniť práce s mimoriadne vysokým počtom citácií
v medzinárodne akceptovaných a viditeľných databázach, alebo vydať špičkové vedecké
monografie v renomovaných vydavateľstvách všeobecne rešpektovaných medzinárodnou
vedeckou komunitou. Tento typ ocenenia si nenárokuje na úplnosť pokrytia špičkového výskumu
v SAV a nechce nahrádzať Ceny SAV, ktorých váhu a výberovosť chce P SAV naopak posilniť.
Každoročným oceňovaním špičkových publikácií chceme stimulovať a ohodnocovať
medzinárodnú viditeľnosť výskumu v SAV.
Kategórie špičkových publikácií oceňované P SAV
1. Špičkové vedecké publikácie v časopisoch
a) Publikácie z predchádzajúceho roka vo vedeckých časopisoch s najvyšším impaktom
meraným indexom SJR (Scimago Journal Ranking). Pôjde o práce v časopisoch, ktoré
spadajú do prvého percentilu s najvyšším SJR v príslušnej vednej oblasti. Scimago
rozlišuje 27 vedných oblastí, vrátane spoločenských vied, ekonómie, psychológie
a humanitných vied (pozri Prílohu 1);
b) Publikácie z predchádzajúceho roka publikované v časopisoch, ktoré sú zaradené do
databázy Nature Index, pokiaľ nie sú zaradené do časti a). Táto podkategória je
prednostne určená pre disciplíny z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied.
c) Publikácie z predchádzajúceho roka publikované v časopisoch, ktoré sú zaradené do
databázy Nordic List (Nórskeho registra vedeckých časopisov ...) v leveli 2, pokiaľ nie
sú zaradené do časti a). Táto kategória je určená prednostne pre disciplíny z oblasti
humanitných a spoločenských vied a pre vedy o umení.
2. Publikácie s mimoriadne vysokým počtom citácií
Maximálne 10 rokov staré, s najvyšším počtom citácií získaných v priebehu 3 rokov pred
hodnoteným rokom. Započítavajú sa citácie kategórie 1 a 2 podľa Smernice SAV č. 303/A/2015,
u prác z humanitných a spoločenských vied aj kategórie 3 a 4. Vykazovaný počet citácií sa
normuje na priemernú citovanosť článkov vo vednom odbore, prípadne podľa vedného odboru,
ktorý je charakterom najbližší. (Údaje sa čerpajú vždy z aktuálnej tabuľky o priemernej
citovanosti článkov v jednotlivých vedných odboroch z WoS.)
3. Špičkové vedecké monografie
Oddelenia vied môžu na oceňovanie v tejto kategórii navrhnúť vedecké monografie, ktoré
sa vyznačujú originalitou a mimoriadnym vedeckým prínosom a vyšli v renomovaných,
medzinárodnou vedeckou obcou uznávaných vydavateľstvách.
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Postup pri navrhovaní a schvaľovaní ocenení
- Návrhy na oceňovanie vypracovávajú oddelenia vied SAV (OV) v spolupráci s Ústrednou
knižnicou SAV každoročne do 30. apríla.
- Každé OV môže navrhnúť na ocenenie tri publikácie v každej kategórii, resp. podkategórii.
Zvýšiť tento počet v niektorých kategóriách (maximálne na päť) je možné len výnimočne,
s prihliadnutím na mimoriadnu kvalitu návrhov. Maximálny počet takto navrhovaných titulov
nemôže presiahnuť počet 12 za jednotlivé OV.
- Konečný návrh na ocenenie špičkových publikácií vypracováva komisia pozostávajúca z
podpredsedu SAV pre vedu, výskum a inovácie, podpredsedu SAV pre financie a legislatívu
a podpredsedov pre jednotlivé OV. Táto komisia stanovuje aj celkový počet udelených ocenení
v jednotlivých kategóriách, v súlade s aktuálnym návrhom i finančnými možnosťami SAV.
- Návrh na schvaľovanie predkladá podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie, každoročne
na májové zasadnutie P SAV.
- Ocenenia za špičkové publikácie v jednotlivých kategóriách schvaľuje a udeľuje P SAV.
- Súčasťou ocenenia za špičkovú publikáciu je diplom a finančná odmena z príslušného fondu
rozpočtu SAV.
Pravidlá stanovenia finančnej odmeny v rámci oceňovania špičkových publikácií SAV
- Výška odmeny v rámci oceňovania špičkových publikácií SAV v jednotlivých kategóriách nie
je pevne stanovená a závisí od aktuálnych možností SAV. Ide o položku porovnateľnú
s finančnou odmenou udelenou s Cenou SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce.
- Oceňujú sa práce s autorským kolektívom menším ako 25 autorov, prípadnú výnimku posúdi
vedenie OV.
- Výška finančnej odmeny je odstupňovaná a závisí od autorského podielu nasledovne:
a) „hlavný autor“ je zo SAV a väčšina autorov je tiež zo SAV;
b) „hlavný autor“ je zo SAV alebo väčšina autorov je zo SAV;
c) ostatné publikácie.
Za hlavného autora sa považuje buď prvý autor, alebo korešpondujúci autor, alebo autor, ktorý
má preukázateľne hlavný podiel na vzniku práce.
- Časopisecké publikácie z podkategórií 1.b a 1.c (časopisy z databáz Nature Index alebo Nordic
List), sú oceňované polovičnou finančnou odmenou, ako tie z podkategórie 1.a.
Záverečné ustanovenia
- Tieto pravidlá boli schválené Predsedníctvom SAV dňa 14. 5. 2020 a sú účinné deň po dni
zverejnenia na webovom sídle SAV.
- Schválením týchto pravidiel stráca platnosť dokument „Ocenenie špičkových publikácií SAV
schválený P SAV 9. 5. 2019.

Bratislava 14. 5. 2020

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV
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Príloha 1.
SCIMAGO subject areas

1. Agricultural and Biological Sciences
2. Arts and Humanities
3. Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
4. Business, Management and Accounting
5. Chemical Engineering
6. Chemistry
7. Computer Science
8. Decision Sciences
9. Dentistry
10. Earth and Planetary Sciences
11. Economics, Econometrics and Finance
12. Energy
13. Engineering
14. Environmental Science
15. Health Professions
16. Immunology and Microbiology
17. Materials Science
18. Mathematics
19. Medicine
20. Multidisciplinary
21. Neuroscience
22. Nursing
23. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics
24. Physics and Astronomy
25. Psychology
26. Social Sciences
27. Veterinary
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