
Kritériá pre poskytovanie motivačného štipendia doktorandom a 
doktorandkám dennej formy doktorandského štúdia financovaným 
z centrálnych zdrojov. 

 

Študenti dosahujúci počas doktorandského štúdia nadštandardné výsledky budú ocenení 
motivačným štipendiom, ktoré im bude vyplatené spolu so štandardným štipendiom v mesiaci 
december. Študenti, ktorí počas leta obhájili dizertačnú prácu, nemôžu byť navrhnutí na 
ocenenie, keďže v decembri už nebudú riadnymi študentmi doktorandského štúdia. 

Aktivity študentov za akademický rok vyhodnotí vedecká rada ústavu v spolupráci so 
školiteľmi a garantmi odborov v júli/auguste príslušného akademického roku. Pri hodnotení 
použije tabuľku v prílohe č. 1. Na získanie motivačného štipendia je nutné získať 
v hodnotenom akademickom roku aspoň 20 bodov. Návrh zašle štatutár/štatutárka organizácie 
za celú organizáciu členovi/členke P SAV pre doktorandské štúdium do 31. 8. Návrh musí 
byť spracovaný výhradne vo formáte podľa prílohy č. 2. 

Návrhy prerokuje septembrové zasadnutie P SAV, ktoré podľa aktuálnej situácie určí aj výšku 
motivačného štipendia. P SAV si vyhradzuje právo kontroly správnosti údajov. 

Kritériá pre poskytovanie motivačného štipendia doktorandom a doktorandkám dennej formy 
doktorandského štúdia financovaným z centrálnych zdrojov bolo schválené Predsedníctvom 
SAV na zasadnutí dňa 08. 09. 2022. 

Nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovom sídle SAV. 

 

 

 

Bratislava, 08.09.2022 

 

 

       prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. 

                        predseda SAV 

  



Príloha č. 1  

Aktivita Počet bodov 
Získanie minimálne 60 kreditov za hodnotený akademický rok 5 
Získanie minimálne 60 kreditov za hodnotený akademický rok ak išlo o prvý 
ročník štúdia 

10 

Získanie Doktograntu alebo iného výskumného grantu ako zodpovedný/á 
riešiteľ/ka 

10 

Získanie Certifikátu kvality za podaný nefinancovaný projekt Doktogrant 8 
Podanie projektu Doktogrant – pridelenie bodov sa vylučuje s pridelením 
bodov za získanie Doktograntu alebo Certifikátu kvality 

3 

Prednáška na celoakademickom seminári doktorandov 5 
Aktívna účasť na súťaži doktorandov SAV (bez ocenenia) 5 
Získané ocenenie v súťaži doktorandov SAV (vrátane čestného uznania) 10 
Účasť na súťaži študentov, organizovanej univerzitou, vysokou školou, alebo 
ústavom SAV (nie súťaže s povinnou účasťou) 

3 

Aktívna účasť (študent/ka prezentuje) na domácej nadústavnej konferencii (do 
tejto kategórie sa rátajú aj zmiešané české a slovenské, resp. české konferencie) 
prednáška/poster 

5/2 

Aktívna účasť (študent/ka prezentuje) na medzinárodnej konferencii 
prednáška/poster 

10/5 

Publikácia ako prvý/á alebo korešpondujúci/a autor/ka v časopise evidovanom 
vo WoS1 

15 

Spoluautorská publikácia v časopise evidovanom vo WoS2 10 
Publikácia ako prvý/á alebo korešpondujúci/a autor/ka v časopise evidovanom 
v SCOPUSe (nie vo WoS)1 

8 

Spoluautorská publikácia v časopise evidovanom v SCOPUSe (nie vo WoS)2 5 
Publikácia ako prvý/á alebo korešpondujúci/a autor/ka v časopise evidovanom 
v inej medzinárodne uznávanej databáze špecifickej pre daný vedný odbor 
(štatutár/ka zdôvodní databázu v poznámke k návrhu)1 

8 

Spoluautorská publikácia v časopise evidovanom v inej medzinárodne 
uznávanej databáze špecifickej pre daný vedný odbor (štatutár/ka zdôvodní 
databázu v poznámke k návrhu)2 

5 

Publikácia (nie abstrakt) v recenzovanom vedeckom časopise neevidovanom 
vo WoS a SCOPUS alebo v recenzovanom zborníku 

3 

Kapitola v monografii – iba monografia s novými výsledkami, nie prehľadové 
knihy – (aspoň 1 autorský hárok) 

6 

Monografia – iba monografia s novými výsledkami, nie prehľadové knihy 20 
Absolvovanie zahraničnej stáže v trvaní aspoň 30/60/90 dní 10/15/20 
Účasť na medzinárodnej letnej škole/univerzite 3 
Citácia na publikáciu v ktorej je študent/ka prvý/á alebo korešpondujúci/a 
autor/ka 

2 

                                                             
1 V prípade, že špecifiká odboru nevyjadrujú prínos autorov ich poradím, štatutár/ka to zdôvodní v poznámke 
pod čiarou k hodnoteniu študenta/ky 
2 Pri spoluautorských publikáciách uveďte v zátvorke celkový počet autorov 
 
 



Príloha č. 2. 

 

Formát návrhu 

 

Meno študenta/ky 1 a ročník štúdia v akademickom roku končiacom v lete daného 
kalendárneho roku: 

Aktivita 1 – počet aktivít 1 – celkový počet bodov za aktivitu 1 

Aktivita 2 – počet aktivít 2 – celkový počet bodov za aktivitu 2 

............. 

Celkový počet bodov: 

 

Meno študenta/ky 2 a ročník štúdia v akademickom roku končiacom v lete daného 
kalendárneho roku: 

............... 

 

 

Príklad: 

John Doe, 2. ročník štúdia 

Získanie aspoň 60 kreditov – 1x – 5 bodov 

Poster na domácej konferencii – 2x – 4 body 

Certifikát kvality za Doktogrant – 1x – 8 bodov 

Prvoautorská publikácia v časopise evidovanom v SCOPUSe – 1x – 8 bodov 

Spolu 25 bodov 

 

Jane Roe 

........ 


