
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RADY PRE KVALITU (RK) 

PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Uskutočnené dňa: 11. októbra 2022, online forma v MS TEAMS 

Prítomní:   prof. Dzúrová, doc. Hlavatá Hudáčková, doc. Teodoridis prof. Dlapa,  prof. Tomáška, 

prof. Sabol, prof. Buček 

Ospravedlnení: prof. Černušák, Dr. Nikolaj, M. Choreň 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Diskusia k postupu tvorby vytvoreniu Advisory Board PriF UK 

3. Diskusia k publikovaniu v predátorských časopisoch 

4. Zhrnutie a záver 

Ad bod 1: 

Predseda RK prof. Bleha otvoril zasadnutie RK a skonštatoval, že je prítomných osem členov RK,  

ospravedlnili sa traja členovia, takže je RK uznášaniaschopná.  

Ad bod 2:  

Prof. Bleha predstavil dva možné varianty vytvorenia Advisory Board. Prítomní členovia sa v diskusii 

zhodli, že lepším riešením bude istá forma formalizácie procesov vzniku a konštituovania Advisory 

Board. Zástupcovia z Prahy uviedli, že u nich existuje takýto orgán iba na úrovni celej univerzity. Prof. 

Tomáška uviedol príklad Viedenskej univerzity, kde je tento orgán označený ako Scientific Advisory 

Board a má stanovenú svoju misiu a hlavné úlohy. Prof. Tomáška zároveň načrtol hlavné otázky, ktoré 

by sa tento orgán mohol pokúsiť zodpovedať, s cieľom skvalitniť riadenie procesov. RK PriF UK sa po 

diskusii a prezentovaní predstáv členov zhodla na nasledovnom: 

• Predbežne by mal orgán Advisory Board (AB) 5 členov, pre 5 odborných sekcií. 

• Mali by to byť špičkoví odborníci z renomovaných univerzít, ktorí by mali mať skúsenosti aj 

s manažérskymi resp. riadiacimi pozíciami v akademickej sfére. 

• Ich nomináciu zabezpečia výbory odborných sekcií, prerokuje RK a schváli dekan PriF UK 

(vedenie) a predloží na prerokovanie VR PriF UK. Ak sekcie vyberú dvoch (viacerých) kandidátov, 

mali by stanoviť ich poradie. Ak by s nomináciou nesúhlasil samotný preferovaný kandidát, bude 

oslovený ďalší v poradí. 



• Členstvo v AB by bolo na 4 roky, s opciou predĺženia o ďalšie 4 roky. 

• Raz ročne, príp. raz za dva roky (ale podľa potreby aj častejšie vo výnimočných prípadoch) by bola 

AB o formulovanie ich stanoviska k vybraným otázkam smerovania vedy, výučby, legislatívy 

a pod. Tieto stanoviská budú mať poradnú úlohu pre rozhodovanie vedenia PriF UK, eventuálne 

Vedeckej rady a tiež pre členov RK. 

• Prodekan Bleha do konca roka 2022 pripraví prvotný draft predpisu, ktorým sa zriadi AB. Bude 

tiež bezodkladne informovať vedenie PriF UK a tejto dohode z rokovania RK a požiada vedúcich 

sekcií, aby rozbehli v sekciách výber vhodných kandidátov na členov AB (ideálne do konca roka 

2022). 

Ad bod 3:  

Prof. Bleha otvoril otázku publikovania v tzv. predátorských časopisoch. K téme sa rozvinula pomerne 

široká diskusia s pestrou paletou doplňujúcich poznámok. RK sa zhodla napokon na nasledovnom 

stanovisku: 

„Rada pre kvalitu PriF UK si uvedomuje dôležitosť diskusie na tému publikovania v predátorských 

vydavateľstvách. Stratégie niektorých vydavateľstiev považuje za problematické, na hrane publikačnej 

etiky. Prudký rast počtu publikácií v takýchto časopisoch aj na Slovensku indikuje, že je to naozaj problém. 

Na druhej strane si uvedomuje, že nie je možné tieto skutočnosti jednoducho paušalizovať. Rada pre 

kvalitu PriF UK preto skôr vyzýva na opatrnosť pri výbere časopisu, zistenie si dostatku informácií 

o časopise, jeho publikačnej stratégii, tradícii, redakčnej rade a pod.  Ako nápomocný môže slúžiť  

napríklad indikátor Article Influence Score (AIS). Ak je výrazný nesúlad medzi IF a AIS, môže to indikovať 

problém, aj keď ani toto nie je bezvýhradné kritérium. Pomernú veľkú istotu (i keď  samozrejme nie 

bezvýhradnú) prináša najmä výber nespochybňovaného vydavateľstva. Zároveň Rada pre kvalitu PriF 

UK odporúča, aby školitelia a starší pracovníci upozornili doktorandov a začínajúcich vedeckých 

pracovníkov na tieto riziká, o ktorých ani nemusia vedieť a v dobrej viere pošlú manuskript do takého typu 

časopisu.“ 

Ad bod 4:  

Prof. Bleha ukončil rokovanie a poďakoval všetkým zúčastneným za aktívnu účasť. 

 V Bratislave 12.10.2022 

 

 Zapísal: prof. Buček 

Overil: prof. Bleha 



 

 

 

 

 

 


