Komisia VEGA č. 2 pre vedy o Zemi a vesmíre, environmentálne vedy (aj zemské zdroje)
Pri dodržaní všeobecných pravidiel VEGA, komisia pri hodnotení výsledkov ukončeného projektu
na základe predloženej záverečnej správy komplexne hodnotí:
a) splnenie vytýčených vedeckých cieľov riešenia projektu,
b) vedecké prínosy na základe kvality už publikovaných vedeckých prác a prijatých
vedeckých prác do tlače a prípadných ohlasov na ne, pričom vedecké práce musia
súvisieť s vytýčenými cieľmi riešenia projektu,
c) hodnotia sa len recenzované publikácie, v ktorých je uvedené poďakovanie
hodnotenému grantu VEGA, pričom sa zarátava len percentuálny podiel práce pre grant,
ktorý je uvedený v záverečnej správe,
d) pri hodnotení nebudú brané do úvahy nerecenzované práce, abstrakty, postery a práce
v ktorých nie je poďakovanie hodnotenému grantu VEGA.
Bodové hodnotenie publikovaných prác:
Typ práce

Body

1

monografie (kapitoly v monografiách) vydané v zahraničných vydavateľstvách (napr.
Springer (Kluwer), Elsevier, John Wiley, a pod.)

2-8

2

monografie (kapitoly v monografiách) v slovenskom jazyku

1-6

3

publikácie v karentovaných časopisoch (registrovaných v Current Contents
Connect portálu „Web of Knowledge“)

5

4

publikácie v časopisoch pokrytých databázou SCOPUS

3

5

publikácie v preferovaných časopisoch (viď priložený zoznam)

2

6

publikácie v referovaných zborníkoch z medzinárodných konferencií, sympózií
a kolokvií v cudzom jazyku

1-2

7

iné referované publikácie v cudzom jazyku

0–2

8
iné referované publikácie v slovenskom jazyku:

0–1

Výpočet interného bodového hodnotenia komisie:
počet bodov grantu = celkový počet získaných bodov za publikácie grantu (vrátane tých,
ktoré už boli hodnoverne prijaté do tlače a vyjdú po skončení projektu) / súčet celkovej
riešiteľskej kapacity projektu za celú dobu jeho trvania / 2000 (ročná kapacita člena
grantu)
Zaradenie do interných kategórií hodnotených projektov:
kategória A: 5 alebo viac bodov, kategória B: od 4 do 5 bodov, kategória C: od 3 do 4
bodov, kategória D: od 2 do 3 bodov, kategória E: menej ako 2 body.
Záverečné hodnotenie projektov: Aby grant splnil ciele musí získať aspoň 2 body. Komisia pri
hodnotení prihliada na kvalitu publikačnej činnosti a na špecifiká riešenej problematiky.
Preferované časopisy VEGA komisie č. 2:
Z dôvodu veľkého rozsahu vedných odborov zahrnutých do K VEGA č. 2, z ktorých mnohé majú
vysoký stupeň regionálneho dopadu, dopĺňame zoznam časopisov o ďalšie domáce a zahraničné
referované časopisy, a to:
Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica ISSN 0081-6434
- vychádza od r. 1967, jazyk: anglický, vydáva Poľská akadémia vied, Krakow
- vedný odbor: geografia, geomorfológia, geológia
European Spatial Research and Policy ISSN 1231-1952
- vychádza od r. 1993, jazyk anglický, vydáva Univerzita Lodž, Poľsko

- vedný odbor: geografia, enironmentalistika, sociológia
Demografie ISSN 001-826
- vychádza od r. 1959, jazyk český a od r. 2007 anglická verzia (Journal Demography),
- vydáva Český štatistický ústav, Praha
- vedný odbor: demografia
Acta Geologica Slovaca ISSN 1338-0044
vychádza od r. 2009 ako nástupca Acta Geologica Universitatis Comenianae (viac ako 50
ročná história), jazyky: slovenský, anglický, medzinárodná redakčná rada
je evidovaný v DOAJ, v súcasnosti prebieha jeho testovanie pre zaradenie do databázy
SCOPUS (žiadosť už bola zaslaná)
vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
vedný odbor: geológia kompletne, vrátane aplikovaných odborov Inžinierska geológia,
hydrogeológia, aplikovaná geofyzika
Mineralia Slovaca ISSN 0369-2086
vychádza od r. 1968, jazyky: slovenský, anglický, vydáva Slovenská geologická spoločnosť,
vedný odbor: geológia
Meteorologický časopis ISSN 1335-339X
vychádza od r. 2000, jazyky: slovenský, anglický, český, medzinárodná redakčná rada
vydavateľ: SHMÚ
vedný odbor: meteorológia a klimatológia, hydrológia
Acta Hydrologica Slovaca ISSN 1335-6291
vychádza od r. 2000, jazyky: slovenský, anglický, medzinárodná redakčná rada
vydavateľ: Ústav hydrológie SAV
vedný odbor: hydrológia, vodné hospodárstvo
Geodetický a kartografický obzor ISSN 0016-7096
vychádza od r. 1912 (od r. 1955 pod súčasným názvom), jazyky: slovenský, český
vydavateľ: Český úřad zememeřičský a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra
Slovenskej republiky
vedný odbor: geodézia a kartografia, geografické informačné systémy
Geomorphologia Slovaca et Bohemica (online verzia http://www.asg.sav.sk/gfsb/v0102/)
ISSN 1337-6799
vychádza od r. 2001 (do roku 2006 pod názvom Geomorphologia Slovaca), jazyky:
slovenský, český, anglický, medzinárodná redakčná rada, v r. 2010 podaný návrh na
zaradenie do databázy SCOPUS
vydavateľ: Asociácia slovenských geomorfológov, Geografický ústav SAV a Česká asociace
geomorfologu
vedný odbor: geografia, geomorfológia, geológia
Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment (EGRSE) ISSN 1803-1447
vychádza od r. 1993, jazyky: slovenský, český,
vydavateľ: Česká asociace geofyzikú
vedný odbor: aplikovaná geofyzika
Podzemná voda, ISSN 1335-1052
doposiaľ vydaných 17 ročníkov, jazyky: slovenský, anglický, medzinárodná redakčná rada
vydavateľ: Slovenská asociácia hydrogeológov
vedný odbor: hydrogeológia
Životné prostredie: revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia, ISSN 0044-4863
doposiaľ vydaných 44 ročníkov, slovenčina, čeština s anglickým abstraktom
vydavateľ: Ústav krajinnej ekológie SAV v Bratislave
vedný odbor: krajinná ekológia, environmentalistika; vyžiadané pôvodné vedecké články
environmentálne a ekologické vedy

European Countryside (electronic version: http://versita.com/ec, ISSN 1803-8417)
doposiaľ vydané 3 ročníky, angličtina s anglickým abstraktom
vydavateľ: Mendelova univerzita v Brne
vedný odbor: krajinná ekológia, environmentalistika; multifunkčné problémy krajiny
GeoScape: Alternative Approaches to Middle-European Geography, ISSN 1802-1115
doposiaľ vydaných 6 ročníkov, angličtina,
vydavateľ: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
vedný odbor: geografia, krajinná ekológia
Journal of Landscape Ecology, Scientific Journal of the CZ-IALE, ISSN 1803-2427
doposiaľ vydané 4 ročníky, angličtina,
vydavateľ: Regionálna organizácia Medzinárodnej asociácie krajinných ekológov v ČR, UK v
Prahe
vedný odbor: krajinná ekológia; poznatky z geo-, bio- a sociovied na ekosystémovej
a krajinnej úrovni
Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava), ISSN 1335-0285
doposiaľ vydaných 19 ročníkov, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
vedný odbor: environmentalistika, krajinná ekológia; pôvodné vedecké práce s regionálnym
dosahom
Acta Facultatis Ecologiae: Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences
Technical University in Zvolen, ISSN 1336-300X
doposiaľ vydaných 22 ročníkov, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: TU Zvolen
vedný odbor: ekológia, krajinná ekológia, environmentalistika; pôvodné vedecké práce
Acta Facultatis Forestalis Zvolen, ISSN 0231-5785
doposiaľ vydaných 53 ročníkov, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: TU Zvolen
vedný odbor: lesníctvo a ekológia; pôvodné vedecké práce s regionálnym dosahom
Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis: Folia
Geographica. Prírodné vedy, ISSN 1336-6157
doposiaľ vydaných 41 ročníkov, angličtina, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: Prešovská univerzita v Prešove
vedný odbor: geografia a krajinná ekológia; pôvodné vedecké práce s regionálnym dosahom
Acta Geographica Universitatis Comenianae, ISSN 0231-715X
doposiaľ vydaných 53 ročníkov, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave
vedný odbor: geografia, krajinná ekológia; pôvodné vedecké práce s regionálnym dosahom
Ekologické štúdie: Vedecký časopis venovaný aktuálnym problémom ekológie, krajinnej
ekológie a príbuzných vedných disciplín, ISSN 1338-2853
doposiaľ vydané 2 ročníky, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
vedný odbor: krajinná ekológia; pôvodné výsledky krajinnoekologického
a environmentálneho výskumu
Folia faunistica Slovaca: Journal of Rapid Publication and Universal Access to Information
on Fauna in the Heart of Europe, ISSN 1335-7522
doposiaľ vydaných 16 ročníkov, angličtina, slovenčina, čeština s anglickým abstraktom,
vydavateľ: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
vedný odbor: zoológia, ekológia; fauna Karpát a Panónskej oblasti, ich ekologické nároky
Lesnícky časopis, ISSN 0323-1046
doposiaľ vydaných 57 ročníkov, slovenčina s anglickým abstraktom,

-

vydavateľ: Národné lesnícke centrum Zvolen
vedný odbor: lesníctvo a poľnohospodárstvo; práce základného a aplikovaného výskumu

Phytopedon (Bratislava), ISSN 1336-1120
doposiaľ vydaných 10 ročníkov, angličtina, slovenčina s anglickým abstraktom,
vydavateľ: GEMINI, združenie PF UK v Bratislave
vedný odbor: pedológia, environmentalistika; pôvodné práce na hodnotenie pôda vo vzťahu
k prostrediu

Tichodroma: ornitologický časopis, ISSN 1337-026X
doposiaľ vydaných 23 ročníkov, angličtina, slovenčina, čeština
vydavateľ: Slovenská ornitologická spoločnosť a ÚEL SAV
vedný odbor: zoológia a krajinná ekológia; zamerané ne pôvodný ornitologický výskum
Poľnohospodárstvo, ISSN 0551-3677
doposiaľ vydaných 57 ročníkov, angličtina
vydavateľ: Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
vedný odbor: pedológia, environmentalistika; pôvodné práce na hodnotenie pôda vo vzťahu
k prostrediu

