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Smernica dekanky na sledovanie výkonov učiteľských zamestnancov 
FEŠRR vo vzdelávacom procese, výskumnej a ďalšej činnosti  

(do KD 21.6.2022) 
 

Čl. 1 
 

Cieľom pravidelného hodnotenia výkonov učiteľských zamestnancov FEŠRR je zavedenie systému 
mzdovej diferenciácie v závislosti od kvality plnenia povinností. Zásadný vplyv na motivačné 
uplatňovanie mzdovej diferenciácie má výška pridelenej neúčelovej dotácie, rozpočtu fakulty na 
príslušný rok a zákonné povinnosti súvisiace s poskytovaním vzdelávania v akreditovaných študijných 
programoch. 

1. Smernica vychádza z rozdelenia ročného fondu pracovného času učiteľov (365 dní v roku -104 dní 
soboty a nedele -15 dní sviatky -45 dní dovolenka = 201 dní * 7,5 h) približne 1 510 hodín (h)/ 1 
rok. 

2. Hodnotené obdobie je jeden kalendárny rok (LS a ZS príslušného kalendárneho roka). 

3. Podklady na sledovanie výkonov učiteľských zamestnancov FEŠRR vo vzdelávacom 
procese, výskumnej a ďalšej činnosti spracuje za: 

vzdelávanie - prodekanka pre výchovu a vzdelávanie,  

výskumnú činnosť – prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a výchovu doktorandov, 

ďalšiu činnosť – učiteľ/vedúci ústavu. 

4. Podklady budú spracované z informácií uvedených v systéme UIS, CREPČ, CRZP a SAP Sofia. 
Výkony, za spracovanie ktorých zodpovedá učiteľ/ústav si  učiteľ/ústav sleduje a eviduje.  

 

Čl. 2 
 

1. Ročný fond pracovného času učiteľov je rozdelený na tieto časti:  

I.a. priama vyučovacia činnosť,  

I.b. vedľajšia pedagogická činnosť,  

I.c. ostatná činnosť. 
 

II.a. vedeckovýskumná činnosť,  

II.b. publikačná činnosť.  

 

III. ďalšia činnosť podľa potreby učiteľa, požiadaviek ústavu, potrieb a požiadaviek dekanátu, 

fakulty, resp. celouniverzitné potreby. 

 

2. Fond je na jednotlivé časti rozdelený nasledovne :  

a) 40% fondu pripadá na časti I.a., I.b. a I.c. uvedené v bode 1 tohto článku (cca 605 h/1 

rok),  

b) 40%  fondu pripadá na časti II.a. a II.b. uvedené v bode 1 tohto článku (cca 605 h/1 rok),  

c) 20% fondu pripadá na časť III. uvedenú v bode 1 tohto článku (cca  300 h/1 rok), 

 

3. Každý učiteľ musí naplniť minimálne: 

605 h v častiach I.a., I.b. a I.c. uvedených v bode 1 tohto článku,  

605 h v častiach II.a. a II.b. uvedených v bode 1 tohto článku. 

4. Minimálne výkony vo vzdelávaní (časť I.a., I.b., I.c.) sa dajú do výšky 400 h nahradiť výkonmi vo 
vedeckovýskumnej činnosti (časť II.a., II.b.) a naopak. 



2 
 

Ostatné hodiny, t.j. 300 h (1 510 h – 1 210 h = 300 h) sa môžu naplniť výkonmi uvedenými v častiach 
I.a., I.b.,I.c., II.a., II.b., III. 

Zo sledovaných výkonov sa v súvislosti s výkonom funkcie odpočíta: 

Prodekan    - 40 h za 1 rok 

Vedúci ústavu    - 30 h za 1 rok      

Zástupca vedúceho ústavu  - 10 h za 1 rok 

Predseda AS    - 15 h za 1 rok 

Predseda UO OZ   - 10 h za 1 rok 

Koordinátor pre odbornú 
prax študentov   - 20 h za 1 rok 

Koordinátor pre                                                                                                                                                                                                                                                                       
študentov so ŠP   - 10 h za 1 rok  

 

5. Vysokoškolským učiteľom, ktorí majú uzatvorený pracovný pomer na kratší čas, sa rozsah výkonov 
primerane zníži. 

 

Čl. 3 
 

Hodnotové vyjadrenie výkonov (prepočet hodín na body 1 h = 1 b). 

I.a. Priama vyučovacia činnosť  

Do priamej vyučovacej činnosti sa zahŕňa (vychádza sa z podkladov uvedených v UIS a CRZP):  

Kategória Počet bodov 

priama výučba študentov I., II. a III. stupňa 
dennej a externej formy  štúdia formou 
prednášok a cvičení 

1 b/1 vyučovacia hodina   

vedenie záverečných prác na I. a II. stupni 
dennej aj externej formy štúdia (iba v 
záverečnom ročníku) 

20 b/1 záverečná práca vložená do CRZP 
(maximálne 80 b za BP a maximálne 80 b za 
DP) 

vedenie záverečných prác na III. stupni dennej 
aj externej formy štúdia 

20 b/1 záverečná práca v každom 
akademickom roku 

 

I.b. Vedľajšia pedagogická činnosť 

Do vedľajšej pedagogickej činnosti sa zahŕňa (vychádza sa z podkladov uvedených v UIS): 

Kategória Počet bodov 

príprava na prednášku v SJ 2 b/1 h prednášky 

príprava na prednášku v AJ 3 b/1 h prednášky 

príprava na cvičenie v SJ 0,75 b/1 h cvičenia 

príprava na cvičenie v AJ 1 b/1 h cvičenia 

skúšanie (ráta sa len 1 termín na 1 študenta) 0,5 b/1 študent 
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nehonorované oponovanie záverečných prác - 
študenti I. a II. stupňa štúdia v SJ  

3 b/1 posudok 

nehonorované oponovanie záverečných prác - 
študenti I. a II. stupňa štúdia v AJ 

5 b/1 posudok 

nehonorované oponovanie záverečných prác - 
študenti III. stupňa štúdia v SJ 

6 b/1 posudok 

nehonorované oponovanie záverečných prác - 
študenti III. stupňa štúdia v AJ 

10 b/1 posudok 

konzultácie – študenti I. a II. stupňa štúdia paušál 52 b/1 učiteľ 

vedenie prác na ŠVČ 4 b/1 študent (max. 12 b) 

počet dní v komisiách (štátnice, ŠVČ, PP, 
DOD, propagácia fakulty,..) 

5 b/7,5 h 

 

Ic. Ostatná činnosť 

Do ostatnej činnosti sa zahŕňa (vychádza sa z podkladov uvedených v UIS, CREPČ a SAP): 

Kategória Počet bodov 

podanie vzdelávacieho projektu 50 b/1 projekt 

realizácia vzdelávacieho projektu* 50 b na každých 15 000 €, ktoré prišli v danom 
roku na účet fakulty, v prípade univerzitných 
projektov sa rátajú iba finančné prostriedky, 
ktoré prišli fakulte na refundáciu mzdových 
výdavkov člena riešiteľského kolektívu 

ďalšie vzdelávanie* 50 b na každých 3 0000 € ktoré prišli v danom 
roku na účet fakulty 

realizácia vzdelávacieho projektu 
financovaného zo ŠF* 

50 b na každých 20 000 € ktoré prišli v danom 
roku na účet fakulty, v prípade univerzitných 
projektov sa rátajú iba finančné prostriedky, 
ktoré prišli fakulte na refundáciu mzdových 
výdavkov riešiteľa projektu 

Garant** ŠP na I., II. a III. stupni štúdia 40 b /1 ŠP 

Člen programovej komisie ŠP 10 b /1 ŠP 

vydanie VŠ učebnice 1 AH = 20 b 

vydanie skrípt 1 AH = 10 b 

* Za sumu, ktorá príde na účet univerzity nad/pod hodnotou uvedenou pri jednotlivých kategóriách v € sa počet 

bodov primerane upraví. O bodovom rozdelení medzi jednotlivých riešiteľov projektu rozhodne hlavný riešiteľ. 

** Garant je osoba zodpovedná za ŠP v zmysle čl. 6 bod 4 Štandardov pre študijný program vydaných 

SAA pre VŠ 

 

II.a. Vedeckovýskumná činnosť 

Do vedeckovýskumnej činnosti sa zahŕňajú výkony súvisiace s prípravou a realizáciou projektovej 
činnosti (vychádza sa z podkladov uvedených v UIS a SAP): 
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Kategória Počet bodov 

podanie zahraničného výskumného projektu 
v postavení koordinátora 

200 b/1 projekt (body sa prideľujú 
predkladateľovi projektu za FEŠRR) 

podanie zahraničného výskumného projektu 
v postavení spoluriešiteľa 

100 b/1 projekt (body sa prideľujú 
predkladateľovi projektu za FEŠRR) 

podanie projektu APVV 75 b/1 projekt (body sa prideľujú predkladateľovi 
projektu za FEŠRR) 

podanie projektu VEGA, KEGA 50 b/1 projekt (body sa prideľujú predkladateľovi 
projektu za FEŠRR) 

riešenie zahraničného výskumného projektu * 150 b na každých 10 000 €, ktoré v sledovanom 
roku prišli na účet univerzity (body sa prideľujú 
jednotlivým riešiteľom podľa ich riešiteľskej 
kapacity v grantovej schéme, resp. na základe 
návrhu hlavného riešiteľa za FEŠRR) 

riešenie projektu APVV * 100 b za každých   3 000 €, ktoré prišli 
v sledovanom roku na účet univerzity (body sa 
prideľujú jednotlivým riešiteľom podľa ich 
riešiteľskej kapacity v grantovej schéme) 

riešenie projektu VEGA, KEGA, kde zodpovedný 
riešiteľ je učiteľ FEŠRR * 

75 b na každých 3 000 €, ktoré prišli 
v sledovanom roku na účet univerzity (body sa 
prideľujú jednotlivým riešiteľom podľa ich 
riešiteľskej kapacity v grantovej schéme) 

riešenie výskumnej úlohy požadovanej praxou * 150 b za každých 6 000 €, ktoré prišli 
v sledovanom roku na účet univerzity (body sa 
prideľujú jednotlivým riešiteľom na základe 
návrhu hlavného riešiteľa za FEŠRR) 

* Za sumu, ktorá príde na účet univerzity nad/pod hodnotou uvedenou pri jednotlivých kategóriách v € sa počet 

bodov primerane upraví. O bodovom rozdelení medzi jednotlivých riešiteľov projektu rozhodne hlavný riešiteľ. 

 
 

II.b. Publikačná činnosť   

Do publikačnej činnosti sa zahŕňajú publikácie zaradené do kategórií v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ 
SR č. 456/2012 Z.z.(vychádza sa z podkladov uvedených CREPČ). 

P.č. 
Kategória Atribút 

výstupu 
Počet bodov /1 publikácia*, 
resp. citácia 

1. 
ADC, ADD, ADM, ADN ≥ 1 v  OV EaM,    
≥ 1,88 v OV EaE 

A 1 000 

2. 
ADC, ADD, ADM, ADN ≥ 0,25 v OV EaM,  
≥ 0,47 OV EaE a <  1 v OV EaM, < 1,88 
v OV EaE 

A 800 

3. AAA (významné zahraničné  vydavateľstvo 
– Springer, Elsevier, a pod.) 

A 800 

4. ADC, ADD, ADM, ADN < 0,25 v OV EaM,  
< 0,47 v OV EaE 

B 600 

5. 
Ostatné I. (kategórie AAA - AGJ, okrem 
publikácií pod p.č. 1- 4 a kategórií ACA - 
ACD) 

C 150 
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6. Ostatné II. (kategórie BAA – GII, okrem 
kategórie BCI) 

D 75 

7. CITÁCIE – WoS, Scopus  

30 (pri súčte bodov za 
všetky citácie viac 500 sa 

ďalšie body násobia 
koeficientom 0,1) 

* Body za publikačnú činnosť (okrem citácií) sa prideľujú autorom podľa ich podielu na konkrétnej publikácii. 
Vysvetlivky: OV = Oblasť výskumu EaM = Ekonómia a manažment, EaE = Environmentalistika a ekológia 

Poznámka: Od roku 2023 sa časť II.b bude spracovávať vo väzbe na novú kategorizáciu evidencie publikačnej 

činnosti a ohlasov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 o CREPČ a CREUČ. V prípade potreby sa 

vykonajú úpravy bodového hodnotenia. 
 

III. Ďalšia činnosť  

(akceptuje sa iba tá činnosť, kde učiteľ vystupuje ako zamestnanec SPU a so súhlasom fakulty) 

 

Do ďalšej činnosti sa zahŕňajú najmä: 

►členstvo: v poradných orgánoch dekana, resp. rektora, 
v odborových komisiách,  
vo vedeckých radách, 
v redakčných radách,   
v expertných skupinách, 
v komisiách a pracovných skupinách,  

v rozsahu maximálne 50 b 

►organizovanie:  
medzinárodných a domácich konferencií,  

  odborných seminárov, 
  letných škôl, 

prednášok významných domácich a zahraničných odborníkov, 
v rozsahu maximálne 80 b 

►účasť na: zahraničných a domácich konferenciách a iných odborných a vedeckých podujatiach, 
  vyžiadaných prednáškach, 
  promóciách FEŠRR, 
  imatrikulačných slávnostiach, 
  Nitrianskej letnej univerzite ako učiteľ, 
  slávnostných podujatiach SPU, fakúlt SPU, kooperujúcich univerzít a fakúlt doma aj 

v zahraničí, spolupracujúcich inštitúcií verejného a súkromného sektora, štátnych 
orgánov a pod., 

v rozsahu maximálne 40 b 

►nehonorované poradenstvo pre prax, príprava a prevzatie ocenení doma a v zahraničí,  

v rozsahu maximálne 40 b 

►iné aktivity nadväzujúce na vzdelávaniu a vedeckovýskumnú orientáciu učiteľa/ústavu /fakulty. 

v rozsahu maximálne 90 b 

Výkony (uvádzané v Čl.3, bod III: Ďalšia činnosť) si učiteľ v sledovanom období eviduje a spracuje 
sám. Ako podklad pre výpočet výkonov z tohto bodu sa bude brať informácia z tabuľky spracovanej 
a podpísanej zamestnancom (tabuľka je nedeliteľnou prílohou tejto smernice). Z dôvodu overenia 
informácie uvedenej v tabuľke, má fakulta právo si od zamestnanca vyžiadať bližšie informácie 
k vybraným činnostiam. 
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Čl. 3 

 

1. Prvým hodnoteným obdobím upravenej smernice je priemer kalendárnych rokov  2021 a 2022 

2. Výkonové ukazovatele sa budú hodnotiť každoročne, vždy ako priemer dvoch predchádzajúcich 
kalendárnych rokov do 60 dní od schválenia dotácie Správnou radou univerzity 

3. Zamestnancom, ktorí v sledovanom období čerpali materskú, resp. rodičovskú dovolenku alebo 
boli dlhodobo PN, sa budú rátať výkony vo výške priemerných výkonov na fakulte. 

4. Každý učiteľ FEŠRR má právo na korekciu svojich výkonov, ale iba v prípade, že došlo k chybe, 
ktorú nespôsobil svojou nedbanlivosťou (napr. neuvedenie svojich výkonov v UIS). 

5. V prípade opakovaného neplnenia úloh vyplývajúcich z bodového hodnotenia odborných 
asistentov, docentov a profesorov v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich sledovaných 
obdobiach, bude sa to klasifikovať ako neuspokojivé plnenie pracovných úloh a dekan fakulty bude 
postupovať v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce. 

6. Na plnenie výkonových ukazovateľov sa bude prihliadať aj pri výberových konaniach na obsadenie 
miest vysokoškolských učiteľov na FEŠRR. 

7. Rozsah a bodové ohodnotenie jednotlivých výkonov je možné v nasledujúcich obdobiach 
upravovať a meniť v súvislosti s prípadnou zmenou v dotačnej politike MŠVVaŠ, príp. s meniacimi 
sa prioritami zo strany fakulty, resp. univerzity. 

8. Podpora kvalitnej práce učiteľov FEŠRR a uplatnenie mzdovej diferenciácie sa bude riešiť formou 
osobných príplatkov aj vo väzbe na počet dosiahnutých bodov v sledovanom období. Cieľom je 
oceniť učiteľov, ktorí výrazne prispievajú k zvýšeniu kvalitatívnej úrovne fakulty a k získaniu tak 
dotačných, ako aj nedotačných zdrojov pre fakultu. 

9. Výška finančných prostriedkov určených na priznanie osobných príplatkov závisí od výšky 
pridelenej neúčelovej dotácie a ďalších disponibilných zdrojov fakulty. Celková výška finančných 
prostriedkov vyčlenených na motiváciu učiteľských zamestnancov formou osobných príplatkov vo 
väzbe na ich výkony a percentuálny podiel, ktorý si ponechá dekan na ocenenie činností na úrovni 
fakulty, podlieha schvaľovaniu v AS FEŠRR, prípadne inému orgánu fakulty, ktorý určí Štatút 
SPU v Nitre podľa predpisov účinných od 25.4.2022. 

 

Schválené v Kolégiu dekanky dňa 21. júna 2022 

 

 

       doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., v.r. 

         dekanka FEŠRR SPU v Nitre 

 

 

 


