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Ocenenie významných publikačných aktivít 
 
 
Všetky medzinárodné rankingové agentúry ako jeden z primárnych 

vstupov pre hodnotenie aplikujú informácie o publikačných aktivitách 
hodnoteného subjektu s akcentom na vedecké publikácie v špičkových vysoko 
impaktovaných periodikách. Takto napr. špeciálne miesto v hodnotiacich 
kritériách má publikovanie v časopisoch Nature a Science. Od roku 1996 podľa 
informácií dostupných z databázy SCOPUS žiaden pracovník STU nepublikoval 
v uvedených periodikách, pričom v časopise NATURE (IF=38,1) bolo na 
Slovensku 20 publikácií a v časopise SCIENCE (IF=31,0) 39 publikácií, väčšinou 
v spoluautorstve od pracovníkov SAV prípadne UK. 

 
Vedenie STU v snahe naplniť jednu z kľúčových úloh smerujúcu 

k posilneniu motivácie pracovníkov STU na publikovanie v špičkových a vysoko 
impaktovaných periodikách vyhlasuje finančne dotovanú výzvu o: 

 
1. publikáciu v časopise NATURE alebo SCIENCE, 

 
2. publikáciu, ktorá vyšla v roku 2013 v časopise s najvyšším impakt 

faktorom 
a) v prírodovedných odboroch (chémia, fyzika, matematika), 
b) v technických odboroch, 

 
3. publikáciu, ktorá bola publikovaná v rokoch 2011 - 2013 a mala 

najvyšší počet ohlasov podľa SCI. 
 

Vo všetkých prípadoch budú akceptované publikácie, kde prvým autorom je 
pracovník STU na ustanovený týždenný pracovný čas. V kategórii (2a) sa budú 
posudzovať publikácie v periodikách s impakt faktorom vyšším ako 5, v 
kategórii (2b) publikácie s impact faktorom vyšším ako 2 a v kategórii (3) 
publikácie, ktorých citačný ohlas za uplynulé tri roky bol vyšší ako 100. 
 
Finančné ocenenie : 
 
 Kategória (1) bude finančne dotovaná sumou 3000,- € 
 Kategória (2) bude finančne dotovaná sumou 2000,- € 
 Kategória (3) bude finančne dotovaná sumou 1000,- € 

 
Harmonogram výzvy : 
 

• Vyhlásenie výzvy – 7. 11. 2013 na zasadnutí Kolégia rektora a súčasné 
zverejnenie výzvy na webovom sídle STU 
 

• Uzávierka podávania návrhov na Útvar vedy a medzinárodnej spolupráce v 
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písomnej forme podpísané dekanom fakulty (alebo povereným členom 
Vedenia) do 30. 11. 2013. Návrh je potrebné doložiť jedným výtlačkom 
(kópiou) predkladanej publikácie, prípadne výpisom citačných odkazov z SCI 
citačnej datzabázy. 

 
• Oficiálne oznámenie výsledkov výzvy - na najbližšej akademickej slávnosti 

STU (napr. pri menovaní docentov) a zverejnenie na webovom sídle STU. 
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