
Hodnotená oblasť: 

8 Ekonómia a manažment 

Váha jednotlivých atribútov v celkovom profile kvality výskumnej činnosti fakulty v hodnotenej 

oblasti: 

- atribút výstupov: 60%   

- atribút prostredia: 20 %             

- atribút ocenenia: 20 %                

I. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút výstupov  

kategória 

atribútu 

výstupov 

druh výstupu 

A  článok v niektorom časopise evidovanom v medzinárodnej profesijnej databáze 

WOS alebo Scopus  ako špičková medzinárodná kvalita; zvyčajne sa za špičkovú 

medzinárodnú kvalitu považuje výstup vo vedeckom časopise s HI ≥10 alebo IF ≥ 

0.7IFM, 

 článok v niektorom zborníku svetového kongresu/konferencie vydanom 

v renomovanom zahraničnom vydavateľstve; zvyčajne evidovanom vo 

WOS alebo Scopus  

 monografia vydaná v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (napr. Elsevier, 

Springer, Palgrave, Wiley,  a pod.) 

 štúdia v časopise alebo zborníku charakteru vedeckej monografie vydanom 

v renomovanom zahraničnom vydavateľstve 

 kapitola v monografii vydaná v zahraničnom renomovanom vydavateľstve 

B  článok vo vedeckom časopise (WOS alebo Scopus), pokiaľ nie je zaradený do 

kategórie A 

 článok v recenzovanom zborníku zahraničnej konferencie s medzinárodným 

programovým výborom, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A 

 monografia v svetovom jazyku vydaná v renomovanom vydavateľstve, pokiaľ nie 

je zaradená do kategórie A 

C  článok vo vedeckom časopise, pokiaľ nie je zaradený do kategórie B 

 článok v recenzovanom zborníku z konferencie, pokiaľ nie je zaradený do 

kategórie A alebo B 

 monografia vydaná v renomovanom domácom vydavateľstve 

 kapitola v monografii vydanej v domácom vydavateľstve 

 vysokoškolská učebnica vydaná v domácom renomovanom vydavateľstve 

 výskumná štúdia pre centrálne orgány, ministerstvá a pod. 

D Ostatné 

*Pre kategóriu výstupov A: Pri ďalšom cykle komplexnej akreditácie bude požadovaná hodnota pre HI ≥20 a pre 

IF ≥ 0.7IFM,   

** Pre kategóriu výstupov B: Pri ďalšom cykle komplexnej akreditácie bude požadovaná hodnota pre HI ≥7 

a pre IF ≥0,4 IFM 

 

Publikácia akademických zamestnancov za oblasť výskumu, ktorí pôsobia interdisciplinárne, sa budú 

hodnotiť podľa vyššie uvedených kritérií. 

 

II. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút prostredia   



Pri hodnotení  atribútu prostredia v hodnotenej oblasti sa berú do úvahy komponenty, ktoré 

charakterizujú kvalitu ľudského potenciálu fakulty, výskumnú infraštruktúru, úspešnosť 

v grantových súťažiach, výsledky vedeckej práce zamestnancov a doktorandov fakulty:  

a. Rozsah a výsledky doktorandského štúdia (váha 1/6), 

b. Kvalita akademických zamestnancov (váha 3/6), 

c. Objem finančných prostriedkov získaných súťažou na projekty riešené na fakulte 

v hodnotenej oblasti v hodnotenom období (váha 1/6), 

d. Kvalita výskumnej infraštruktúry (prístrojové vybavenie, knižnice, počítačové vybavenie – 

(váha 1/6) 

a) rozsah a výsledky doktorandského štúdia (váha 1/6) 

b) kvalita akademických zamestnancov (váha 3/6)  

Domáce a zahraničné patenty, realizované patenty, unikátne technické diela, nové technológie, 

pozoruhodné výkony; ďalšie mimoriadne počiny, ktoré preukazujú, že na fakulte pôsobia osobnosti 

medzinárodného významu  vo vedeckej, resp. umeleckej práci.   

a. Index kvality IKA (váha 50 %),  

b. Index kvality IKB  (váha 50%):  

Významné diela - publikácie akademických zamestnancov za celé obdobie ich činnosti citované 

najmenej 50-krát, domáce a zahraničné patenty, realizované patenty, unikátne technické diela, nové 

technológie, unikátne diagnostické a liečebné metódy, unikátne vedecké výsledky súvisiace s 

kultúrnym dedičstvom Slovenska. Iné mimoriadne počiny, ktoré preukazujú, že na fakulte aktívne 

pôsobia osobnosti medzinárodného významu  vo vedeckej práci.  

 

Hodnotenie: 

Hodnotí PS ad hoc. 

 

Predkladá sa: 

Zoznam významných diel s krátkym odôvodnením. 

 

c) objem finančných prostriedkov v súťažiach získaných na projekty riešené na fakulte 

v hodnotenej oblasti v hodnotenom období (váha 1/6) 

Hodnotenie: 

A: na jedného akademického zamestnanca pripadá najmenej 1000 EUR,  

B: na jedného akademického zamestnanca  pripadá najmenej 600 EUR,  

C: na jedného akademického zamestnanca  pripadá najmenej 300 EUR 

D: na jedného akademického zamestnanca  pripadá menej ako 300 EUR. 

d) kvalita výskumnej infraštruktúry (váha 1/6) Predkladá  sa charakteristiku prístrojového, 

informačného a počítačového vybavenia pre potreby výskumu v príslušnej oblasti  

Hodnotí  sa: 

Pracovná  skupina preverí situáciu na príslušnom pracovisku a rozhodne ad hoc o pridelení 

kategórie.  

III. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút ocenenia  



 

a) Celkový počet citácií v hodnotenom období na 10% najcitovanejších prác akademických 

zamestnancov za celé obdobie ich tvorivej činnosti podľa WOS 

Kritérium sa hodnotí prepočítaním celkového počtu citácii všetkých hodnotených zamestnancov 

pripadajúcich na jedného zamestnanca. 

 

Hodnotenie: 

A: 5  a viac citácii 

B: 3-4 citácie 

C: 1-2 citácie 

D: 0 

 

b) Ocenenia a vyznamenania, vyžiadané prednášky, členstvo, poverenia z externého prostredia  

Pri hodnotení  atribútu ocenenia v hodnotenej oblasti sa berú do úvahy: ocenenia a 

vyznamenania získané akademickými zamestnancami a ich študentmi od externých inštitúcií, 

domácich a zahraničných, za výsledky vo výskume, či vytvorené technické, uskutočnené vyžiadané 

prednášky na konferenciách, členstvo v národných a medzinárodných výboroch v oblasti výskumu, 

poverenia z externého prostredia svetových profesijných organizácií na organizovanie konferencií 

a iných vedeckých podujatí svetového a európskeho významu. 

kategória 

atribútu 

ocenenia 

druh výsledku 

A pozvaná prednáška na niektorej z najvýznamnejších medzinárodných konferencií  s 

náročným recenzovaním, členstvo v medzinárodnom výbore konferencie na podobnej 

úrovni dôležitosti, poverenie organizovať medzinárodnú  konferenciu pod záštitou 

vedeckej organizácie nadnárodného významu, členstvo v edičnej rade časopisu kategórie 

A, citácie podľa WOS/Scopus a pod. 

B pozvaná prednáška na menej významnej medzinárodnej konferencii s náročným 

recenzovaním, členstvo v medzinárodnom výbore konferencie na podobnej úrovni 

dôležitosti, poverenie organizovať medzinárodnú konferenciu na podobnej úrovni 

dôležitosti, členstvo v edičnej rade medzinárodného časopisu, citácie v zahraničných 

časopisoch a zahraničných zborníkoch s náročným recenzovaním a pod. 

C pozvaná prednáška na niektorej národnej medzinárodných konferencii s náročným 

recenzovaním, členstvo v národnom výbore konferencie na podobnej úrovni a dôležitosti, 

poverenie organizovať národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod záštitou 

vedeckej organizácie, členstvo v edičnej rade národného časopisu, citácie v domácich 

časopisoch a pod. 

D Ostatné 

 

  



 


