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PRAVIDLÁ HODNOTENIA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 
CENTRA BIOLÓGIE RASTLÍN A BIODIVERZITY SAV, V. V. I. 

 
Preambula 

 
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.) predstavuje tvorivý 
a inšpiratívny priestor na realizáciu nových myšlienok, ktoré objasňujú fenomén biodiverzity, 
najmä jej formovanie a vplyv na spoločnosť, prostredníctvom interdisciplinárnych 
metodologických prístupov. Účelom pravidelného hodnotenia výskumných pracovníkov 
CBRB SAV, v. v. i. je poukázať na ich prínos k výsledkom CBRB SAV, v. v. i., 
k umiestneniu CBRB SAV, v. v. i. v pravidelných ročných hodnoteniach vedeckých 
pracovísk SAV (výkonové financovanie) a v periodických akreditáciách vedeckých pracovísk 
SAV. Pravidelné hodnotenie výskumných pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. pomáha napĺňať 
Stratégiu rozvoja výskumu CBRB SAV, v. v. i. na dané obdobie s víziou: 

 patriť k vedúcim organizáciám, ktoré sa zaoberajú evolučnou systematikou, 
fylogeografiou, fytocenológiou, ekológiou, časovo-priestorovými zmenami, 
populačnou genetikou, chorológiou, fyziológiou, genetikou, biochémiou 
a molekulárnou biológiou rastlín a ďalších zložiek biodiverzity, ako aj rozvojom 
rastlinných biotechnológií a ich využitia v praxi; 

 produkovať vedecké výstupy viditeľné na európskej a svetovej úrovni; 
 prinášať hodnotné príspevky vo sfére nášho výskumu v Európe, ktoré sú v rámci 

Slovenskej akadémie vied výrazné. 
 

Článok I 
Periodické atestácie tvorivých pracovníkov v trojročných intervaloch 

 
(1) Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. periodicky hodnotí vedeckú 

produkciu a aktivity tvorivých pracovníkov v trojročných intervaloch. Hodnotenie 
vykonáva Atestačná komisia CBRB SAV, v. v. i., na základe predložených materiálov. 
Podrobný obsah materiálov uvádza interný dokument pracoviska Atestačné kritériá pre 
pravidelné 3-ročné hodnotenie tvorivých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. Atestačná 
komisia je zložená z interných členov, externých členov a zástupcu podnikovej 
odborovej organizácie. Na čele Atestačnej komisie CBRB SAV, v. v. i. je predseda, 
ktorý zvoláva a vedie zasadnutia komisie. 

(2) Atestačné kritériá pre posudzovanie tvorivých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. 
pripravuje a schvaľuje Vedecká rada CBRB SAV, v. v. i. 

(3) Atestačná komisia CBRB SAV, v. v. i. predkladá materiály tvorivých pracovníkov, 
ktorí sa uchádzajú o zvýšenie vedeckého kvalifikačného stupňa a spĺňajú stanovené 
kritériá (IIa – samostatný vedecký pracovník, I – vedúci vedecký pracovník) na 
schválenie Vedeckej rade organizácie. Po odsúhlasení materiálov Vedeckou radou 
organizácie ich predkladá generálny riaditeľ organizácie Komisii SAV pre 
posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov. 

(4) Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o 
priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I v zmysle platných ustanovení a v 
zmysle komisiou schválených kritérií na návrh organizácie, v ktorej je vedecký 
pracovník v pracovnom pomere. Navrhovateľ je povinný uviesť vedný odbor, v ktorom 
sa uchádzač o vedecký kvalifikačný stupeň uchádza (charakteristika jeho prác musí s 
týmto vedným odborom korelovať), či uchádzač pracuje v odbore, ktorý sa vyznačuje 
medzinárodným charakterom alebo je bez priamej medzinárodnej väzby. Navrhovateľ 
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môže podať žiadosť o priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa, ak uchádzač 
spĺňa odporúčajúce kritéria kedykoľvek po udelení akademického titulu „PhD“.  

 
 

Článok II 
Ročné hodnotenie tvorivých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. 

 
(1) Výsledky práce tvorivých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. sa hodnotia aj v ročných 

intervaloch, odrážajúc tak pravidelné ročné hodnotenia výkonov vedeckých pracovísk 
SAV v súvislosti s výkonovým financovaním. Kritériá hodnotenia vedeckých 
pracovníkov zohľadňujú mieru príspevku jednotlivca k finančným prostriedkom 
získaným v rámci výkonového financovania SAV.  

(2) Hodnotenie vykonávajú vedúci oddelení v súčinnosti s riaditeľmi organizačných zložiek 
a generálnym riaditeľom na základe podkladov, ktoré spracováva poverený pracovník 
CBRB SAV, v. v. i. 

(3) Kritériá hodnotenia tvorivých pracovníkov CBRB SAV, v. v. i. pripravuje a schvaľuje 
Vedecká rada CBRB SAV, v. v. i. Tieto reflektujú kľúčové kvantitatívne a kvalitatívne 
údaje z Výročnej správy týkajúce sa vedeckých publikácií s dôrazom na impaktové 
vedecké publikácie, vedecké monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, 
vedecké ohlasy (citácie), vedecké a servisné aktivity pre odbornú obec a verejnosť, 
získané granty, vykonávanie nehonorovaných pedagogických aktivít a popularizačné 
aktivity. 

 
 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Správna rada CBRB SAV, v. v. i. predložila návrh týchto pravidiel 

predsedovi/poverenému členovi Dozornej rady CBRB SAV, v. v. i. dňa 3. februára 
2022 a predsedníčke Vedeckej rady CBRB SAV, v. v. i. dňa 3. februára 2022. Dozorná 
rada CBRB SAV, v. v. i. sa k návrhu týchto pravidiel vyjadrila dňa 11. februára 2022; 
Vedecká rada CBRB SAV, v. v. i. sa k návrhu týchto pravidiel vyjadrila dňa 17. 
februára 2022. 

(2) Tieto pravidlá schválila Správna rada CBRB SAV, v. v. i. per rollam dňa 7. marca 2022. 
(3) Zrušujú sa pravidlá zo dňa 19. 7. 2018. 
(4) Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 7. marca 2022. 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. marca 2022 
 
 

                                                                               
            Mgr. Anna Bérešová, PhD. 
 Generálna riaditeľka CBRB SAV, v. v. i. 


