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Tematická priorita: 
 
1.1. Vytvorenie postdoktorandských miest 
2.2. Reintegrácia občanov Slovenskej republiky s titulom PhD 
 
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa – vedúcej osobnosti výskumno-vývojového tímu 

prijímajúceho postdoktoranda alebo reintegrujúceho sa zamestnanca  
Posudzuje sa: 

• kvalita výstupov publikačnej činnosti a jej ohlasu, počtu registrovaných patentov 
a expertíz vykonaných pre hospodársku a spoločenskú prax; kvantitatívne 
aplikačné výstupy (napr. objem realizovanej výroby, parametre zvýšenia objemu 
vývozu, vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie výnosov...) 

• úroveň medzinárodných kontaktov vyjadrená projektmi a publikáciami 
• skúsenosti s vedením výskumno-vývojového kolektívu vyjadrené počtom 

a významom vedených projektov 
Počet bodov: 0-5 
 
2. Kvalita prijímaného zamestnanca - postdoktoranda alebo reintegrujúceho sa 

zamestnanca 
Posudzuje sa: 

• kvalita všetkých uvedených výstupov výskumu a vývoja 
• medzinárodné kontakty a projektová aktivita 
• kompatibilita s prijímajúcim pracoviskom 

Počet bodov: 0-5 
 
3. Kvalita prijímajúceho výskumného tímu  
Posudzuje sa: 

• zameranie a kompatibilita výskumno-vývojového zámeru prijímaného 
zamestnanca a prijímajúceho tímu 

• kvalita tímu vyjadrená výstupmi výskumnej a vývojovej práce jej troch vedúcich 
predstaviteľov  

Počet bodov: 0-5 
 
4. Kvalita výskumno-vývojového zámeru prijímaného zamestnanca  
Posudzuje sa: 

• výskumná excelentnosť zámeru 
• potenciálny výskumný a spoločenský prínos zámeru 
• jasnosť cieľov a výstupov  
• existujúca infraštruktúra prijímajúceho tímu pre uskutočnenie zámeru 

Počet bodov: 0-5 
 
5. Manažment projektu, kvalita a rovnováha predloženého rozpočtu, úroveň 

vypracovania projektu 
Počet bodov: 0-5 
 
Maximálny možný počet získaných bodov:  25  
Minimálna hranica pre eventuálne financovanie: 70 % 
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Tematická priorita: 
 
3.1. Excelentný školiteľ doktorandského štúdia 
 
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa – vedúcej osobnosti výskumno-vývojového tímu 

prijímajúceho doktoranda/ov  
Posudzuje sa: 

• počet a kvalita doteraz vychovaných PhD študentov 
• kvalita výstupov publikačnej činnosti a jej ohlasu, počet a kvalita registrovaných 

patentov a expertíz vykonaných pre hospodársku a spoločenskú prax; 
kvantitatívne aplikačné výstupy (napr. objem realizovanej výroby, parametre 
zvýšenia objemu vývozu, vytvorenie nových pracovných miest, zvýšenie 
výnosov...)  

• úroveň medzinárodných kontaktov vyjadrená projektmi, publikáciami 
• skúsenosti s vedením výskumno-vývojového kolektívu vyjadrené počtom 

a významom vedených projektov 
• dôležitým aspektom hodnotenia nie je absolútny počet, ale počet a kvalita 

výstupov vztiahnutá k počtu rokov praxe 
 
Počet bodov: 0-10 
 
2. Kvalita výskumného zámeru doktoranda/ov 
 
Posudzuje sa: 

• výskumná excelentnosť zámeru 
• potenciálny výskumný a spoločenský zámer 
• jasnosť cieľov a výstupov  
• existujúca infraštruktúra prijímajúceho tímu pre uskutočnenie zámeru 

 
Počet bodov: 0-5 
 
3. Manažment projektu, kvalita a rovnováha predloženého rozpočtu, úroveň 

vypracovania projektu 
 
Počet bodov: 0-5 
 
Maximálny možný počet získaných bodov:  20 
Minimálna hranica pre eventuálne financovanie: 70 % 
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Tematická priorita: 
 
2.1. Zriadenie otvorenej databázy 
 
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa a inštitúcie 
Posudzuje sa: 

• skúsenosti z komunikácie s medzinárodnou a slovenskou vedeckou komunitou 
• kvalita doterajších výstupov (zapojenie sa do rôznych medzinárodných programov 

a sietí) 
• skúsenosti z prezentovania programov na internete v cudzom jazyku 

 
Počet bodov: 0-5 
 
2. Kvalita návrhu o spôsobe nadviazania kontaktov ako základu pre vytvorenie 

databázy 
Posudzuje sa: 

• excelentnosť zámeru a stratégia získavania a aktualizácie vstupov 
• znalosť domáceho a medzinárodného prostredia, umožňujúca prístup k hľadaným 

informáciám 
• jasnosť cieľov a štruktúrovanosť výstupov 
• zadefinovaný minimálny kvantitatívny počet položiek v databáze na konci 

riešenia 
• dátový formát na báze priemyselného štandardu (XML, CSV, DBF,....) a možnosť 

importu/exportu dát do/z databázy do týchto dátových formátov 
 
Počet bodov: 0-5 
 
3. Metodológia prípravy 
Posudzuje sa: 

• použité metódy získania vstupov do databázy 
• technická kompatibilita navrhnutej databázy s existujúcimi systémami 
• zabezpečenie rešpektovania zákona o ochrane osobných údajov 

 
Počet bodov: 0-5 
 
4. Navrhovaný rozpočet, úroveň vypracovania projektu 
Posudzuje sa: 

• oprávnenosť finančných nákladov 
• spracovanie projektu 

 
Počet bodov: 0-5 
 
Maximálny možný počet získaných bodov:  20  
Minimálna hranica pre eventuálne financovanie: 70 % 
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Tematická priorita: 
 
1.2. Vzdelávanie v oblasti manažovania projektov  
4.1. Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a etiky vo vede 
 
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa a inštitúcie 
Posudzuje sa: 

• kvalita výstupov publikačnej činnosti a jej ohlasov v danej oblasti 
• prehľad skúseností v danej oblasti (riešené projekty, semináre, prednášky, 

workshopy...) 
 
Počet bodov: 0-5 
 
2. Kvalita predloženého zámeru 
Posudzuje sa: 

• charakter navrhovaných aktivít z hľadiska obsahu, formy, metodológie 
• cieľové skupiny navrhovaného zámeru 
• očakávané výstupy a spoločenský prínos zámeru 

 
Počet bodov: 0-10 
 
3. Infraštruktúra, navrhovaný rozpočet, manažovanie projektu 
Posudzuje sa: 

• zabezpečenie riešenia projektu z hľadiska infraštruktúry 
• oprávnenosť finančných nákladov 
• zabezpečenie riešenia projektu 

 
Počet bodov: 0-5 
 
Maximálny možný počet získaných bodov:  20  
Minimálna hranica pre eventuálne financovanie: 70 % 
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Tematická priorita: 
 
5.1.-8.1. Popularizácia vedy 
 
1. Kvalita zodpovedného riešiteľa a inštitúcie 
Posudzuje sa: 

• doterajšie aktivity v oblasti popularizácie vedy (projekty, semináre, prednášky..) 
• prehľad výstupov v danej oblasti (publikácie, metodické materiály, filmy...) 

 
Počet bodov: 0-5 
 
2. Kvalita realizačného zámeru 
Posudzuje sa: 

• charakter navrhovaných aktivít z hľadiska obsahu, originality, formy, metodológie 
• ciele a cieľové skupiny navrhovaného zámeru 
• očakávané výstupy a spoločenský prínos zámeru 
• analýza možností pokračovania aktivít po skončení riešenia projektu 

 
Počet bodov: 0-10 
 
3. Infraštruktúra, navrhovaný rozpočet, úroveň vypracovania projektu 
Posudzuje sa: 

• zabezpečenie riešenia projektu z hľadiska infraštruktúry 
• oprávnenosť finančných nákladov 
• spracovanie projektu 

 
Počet bodov: 0-5 
 
Maximálny možný počet získaných bodov:  20  
Minimálna hranica pre eventuálne financovanie: 70 % 
 


