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Zápisnica 

 

zo zasadnutia vedeckej rady ÚSTARCH SAV, v.v.i. dňa 15. februára 2022 

 

Prítomní členovia: Ing. Ivan Janotka, DrSc., Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD., prof. Mgr. Ivan 

Martinček, PhD., Ing. Ladislav Sátor, PhD., Ing. Eva Kuzielová, PhD. 

 

 

 

Zasadnutie otvoril a viedol Mgr. Kocifaj. Vyhotovením zápisnice bol poverený Ing. Sátor. 

 

Program zasadnutia vedeckej rady: 

1. Návrh novej metódy hodnotenia vedeckých výstupov 

2. Vyjadrenie stanoviska vedeckej rady k výstupom publikovaných vo vydavateľstve 

MDPI 

3. Návrh novej metódy na výber najvýznamnejších výsledkov USTARCH-u 

 

 

1. Návrh novej metódy hodnotenia vedeckých výstupov 

 

Predseda VR prezentoval doterajšiu metódu hodnotenia vedeckých výstupov. Vzhľadom 

na zložitosť výpočtu bodov navrhol zjednodušený koncept založený na kvartiloch. Je to metóda, 

ktorú používa aj predsedníctvo SAV na hodnotenie jednotlivých výstupov pre výkonnostné 

financovanie. Členovia VR odsúhlasili váhy publikačných výstupov tak ako je uvedené v Tab. 

1 v pravej časti, pričom počet bodov za publikáciu je počítaný ako 10Váha2. Bodovanie sa 

týka publikácií vo všetkých časopisoch s definovaným impakt faktorom. 

 

TAB. 1: 

Váhovanie uplatňované na 1. oddelení SAV  ÚSTARCH 

Kvartil podľa SJR (Scimago) Váha1 Kvartil SJR Váha2 

Centil  Prvý centil 9 

Decil 1  9 Decil 1 / Nature index 6 

Kvartil 1 6 Kvartil 1 4 

Kvartil 2 4 Kvartil 2 3 

Kvartil 3 2 Kvartil 3 2 

Kvartil 4 0,5 Kvartil 4 1 

Scopus publikácie 0,5 Scopus publikácie 0,5 

 

 

2. Vyjadrenie stanoviska vedeckej rady k výstupom publikovaných vo vydavateľstve 

MDPI 

 

V poslednom období je vo svete diskutovaná potenciálna kontroverznosť MDPI vydavateľstva 

[1], pričom niektoré zahraničné pracoviská už priamo neodporúčajú publikovať v časopisoch 

vydávaných týmto konzorciom. I keď MDPI vydavateľstvo nemožno označiť za predátorské, v 

mnohých parametroch sa k nemu približuje [1]. Vedecká rada v súlade s uvedeným nepovažuje 

voľbu MDPI za vhodnú, a odporúča publikovať v renomovaných medzinárodne uznávaných 

vydavateľstvách. Po diskusii sa VR rozhodla, že všetky publikácie v karentovaných časopisoch 

https://uk.sav.sk/pre-vedcov/hodnotenie-publikacnych-vystupov/vykonove-financovanie-v-sav/
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vydávaných v MDPI budú hodnotené váhou 1, teda ako kvartil 4, pričom bude táto váha znížená 

ak sa ukážu nové skutočnosti. 

 

[1] Oviedo-Garcia, A.M. Journal citation reports and the definition of a predatory journal: The case 

of the Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Research Evaluation, Volume 30, Issue 3, 

p. 405–419, (2021) 

 

 

 

3. Návrh novej metódy na výber najvýznamnejších výsledkov USTARCH-u 

 

Predseda VR navrhol novú metódu výberu najvýznamnejších výsledkov pre základný výskum, 

aplikovaný výskum a medzinárodnú spoluprácu. Motiváciou je zaviesť systém s čo najväčšou 

mierou objektivity. Načrtol mechanizmus hodnotenia, ktorý budú členovia VR pripomienkovať 

a do konca februára 2022 pošlú predsedovi VR pozmeňujúce návrhy. Objektivizovaný systém 

výberu najvýznamnejších výsledkov bude schvaľovaný na zasadnutí VR v marci 2022. 

 

 

 

 

 

========================                                  ========================== 

zapísal: Ing. Ladislav Sátor, PhD.         overil: Mgr. Miroslav Kocifaj, PhD. 

 

v Bratislave 15. 2. 2022 


