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ÚPLNÉ ZNENIE VÝZVY 
__________________________________________________________________________________ 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) v súlade s § 26aa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 

organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení účinnom od 

25.4.2022 (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“). 

vyhlasuje 

výzvu na podávanie žiadostí o periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti  s označením VER 2022 v oblastiach 

výskumu podľa prílohy smernice č. 36/2022 o periodickom hodnotení 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (ďalej len 

„smernica“). 

 

Zámery a ciele verejnej výzvy 

Cieľom periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti (ďalej len „periodické hodnotenie tvorivej činnosti“) je kvalitatívne 

ohodnotenie tvorivej činnosti slovenských vysokých škôl a verejných výskumných 

inštitúcií podľa §26aa zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory 

výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 

a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 

Periodické hodnotenie tvorivej činnosti je implementáciou Reformy 2 Zavedenie 

systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu vysokých škôl Komponentu 8 

Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl Plánu obnovy a odolnosti1. 

Spustením periodického hodnotenia tvorivej činnosti ministerstvo akceptuje 

uznesenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, ktorá na zasadnutia pléna Rady 

vysokých škôl SR dňa 14.1.2022, v bode č. 8 žiada: „aby boli v budúcnosti kritériá na 

identifikáciu excelentných pracovísk nastavené na základe periodického hodnotenia 

tvorivej činnosti a so zohľadnením medzinárodných štandardov“.2 

 

                                                           
1 Komponent 8: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl 
https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf  
2 Uznesenia zo zasadnutia pléna Rady vysokých škôl SR dňa 14.1.2022. https://www.radavs.sk/mdocs-
posts/uznesenia-zo-zasadnutia-plena-rvs-sr-dna-14-1-2022/  

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1047/komponent_08_vysoke-skoly_1.pdf
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-zo-zasadnutia-plena-rvs-sr-dna-14-1-2022/
https://www.radavs.sk/mdocs-posts/uznesenia-zo-zasadnutia-plena-rvs-sr-dna-14-1-2022/
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Vymedzenie základných pojmov 

• Žiadateľ je verejná vysoká škola, verejná výskumná inštitúcia. 

 

• Pracovisko je fakulta alebo iná súčasť vysokej školy alebo organizačná 

zložka verejnej výskumnej inštitúcie. 

 

• Zamestnanec žiadateľa ak je žiadateľom verejná vysoká škola, je 

vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký pracovník, ktorý 

mal v hodnotenom období pracovný pomer v trvaní najmenej štyri roky na 

ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnej zmluve mal ako druh práce 

uvedenú aj výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Ak je 

žiadateľom verejná výskumná inštitúcia, tvorivý zamestnanec verejnej 

výskumnej inštitúcie, ktorý mal v hodnotenom období pracovný pomer v trvaní 

najmenej štyri roky na ustanovený týždenný pracovný čas alebo na kratší 

týždenný pracovný čas, ktorého dĺžka je aspoň polovica ustanoveného 

týždenného pracovného času a v pracovnej zmluve mal ako druh práce 

uvedenú aj výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. 

 

• Výskumný tím je skupina uvedená v žiadosti o hodnotenie zložená 

z najmenej piatich zamestnancov žiadateľa v príslušnej oblasti výskumu; 

spolupráca týchto zamestnancov, ani ich príslušnosť k jednému pracovisku sa 

na uvedenie v žiadosti o hodnotenie nevyžaduje. 

 

• Výstupy výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

(ďalej len „výstup“) sú výstupmi publikačnej činnosti a výstupy umeleckej 

činnosti zapísané v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti alebo v 

centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ak je žiadateľom vysoká 

škola, alebo v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov v Slovenskej akadémii 

vied alebo v inom verejne prístupnom registri, ak je žiadateľom verejná 

výskumná inštitúcia alebo držiteľ osvedčenia o spôsobilosti na výskum 

a vývoj. 

 

• Interdisciplinárny výstup je výstup, ktorého obsah sa týka najmenej dvoch, 

najviac troch oblastí výskumu vrátane oblasti výskumu, v ktorej je žiadosť 

podaná. 

 

• Vecné kritérium zoradenia výstupov je odôvodnený princíp usporiadania 

výstupov, ktorý môže obsahovať aj počet ohlasov, kategórie bibliografických 

klasifikácií, scientometrické údaje periodických publikácií a neperiodických 

publikácií a podľa potreby aj ich kombinácie. 
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• Profil kvality je rozdelenie výstupov v žiadosti o hodnotenie za každú oblasť 

výskumu do úrovní podľa ich kvality, vyjadrené v percentuálnych podieloch. 

 

Podávanie žiadostí 

Časové vymedzenie na predkladanie žiadostí je od 2. mája 2022 do 15. júla 2022. 
Najneskorší termín na podanie žiadosti o posúdenie spôsobu výberu výstupov je 15. 
júna 2022. 

 
Žiadatelia podávajú žiadosti prostredníctvom elektronického systému Verification of 
Excellence in Research (ďalej len „VER“), ktorého webové sídlo je na hypertextovom 
odkaze: https://ver.cvtisr.sk/. Žiadosti sa podávajú výlučne prostredníctvom VER 
informačného systému. V listinnej podobe sa žiadosti nepodávajú. Elektronický 
systém na podávanie žiadostí sa uzatvorí dňa 15. júla 2022 o 23:59 hodine. 
 
Ministerstvo nezaručuje úspešné odoslanie elektronických formulárov 
prostredníctvom elektronického systému na podávanie žiadostí o periodické 
hodnotenie v prípade preťaženia systému alebo odosielania elektronickej verzie 
žiadosti v posledných hodinách pred uzatvorením systému. Žiadateľ v takomto 
prípade preberá plnú zodpovednosť za neúspešné odoslanie elektronickej verzie 
žiadosti. 
 
Okruh žiadateľov 

V zmysle § 26aa odseku (3) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

výzva vymedzuje okruh žiadateľov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, 

umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Okruhom žiadateľov sú verejné vysoké školy 

a verejné výskumné inštitúcie. 

 

Okruh hodnotenia 

Okruhom hodnotenia sú výstupy výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti v súlade s článkom 3, ods. (2), písm. a) smernice. 

 

Časové obdobie hodnotenia 

Hodnotia sa výhradne výstupy zo 6-ročného obdobia od 1.1.2014 do 31.12.2019. 

 

Oblasti výskumu 

https://ver.cvtisr.sk/
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V zmysle § 26aa odseku (3) zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

výzva VER 2022  vymedzuje zoznam oblastí výskumu periodického hodnotenia 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Vo výzve VER 2022  sa 

budú hodnotiť všetky oblasti výskumu. Zoznam všetkých 28 oblastí výskumu je 

prílohou smernice. 

 

 

Vyžadované podklady 

V rámci periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti, žiadatelia podávajú dve žiadosti: žiadosť o posúdenie spôsobu výberu 

výstupov tvorivej činnosti a po jej schválení príslušným odborom ministerstva, 

ktorého predmetom činnosti je koncepcia vedy, výskumu a vysokých škôl (ďalej len 

„príslušný odbor“), podáva žiadosť o hodnotenie. Článok 7 a článok 8 smernice 

opisujú podklady pre obe žiadosti, ktoré žiadatelia podávajú ministerstvu. 

 

Posudzovanie žiadostí 

Pri posudzovaní žiadostí o posúdenie spôsobu výberu výstupov príslušný odbor 
postupuje v zmysle článku 3 ods. (4) smernice. 
 
Hodnotenie výstupov 

Hodnotenie prebieha v projektových a odborových hodnotiteľských komisiách, 

ktorých zloženie navrhuje Rada pre periodické hodnotenie v súlade s príkazom 

ministra č. 11/2022. Členovia hodnotiteľských komisií sa riadia kritériami hodnotenia 

článku 10 smernice, a dodržiavajú metodiku a postup hodnotenia podľa článku 11 

smernice.  

Zverejnenie výsledkov 

Ministerstvo zverejňuje výsledky periodického hodnotenia tvorivej činnosti v súlade 

s článkom 11 smernice ods. (7) smernice. 

 


