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NOVÉ SCIENTOMETRICKÉ ÚDAJE 
 

Clarivate (prevádzkovateľ Web of Science) zverejnil nový Journal Citation Report s impakt faktormi vedeckých 
časopisov za rok 2021. Zo slovenských časopisov náš fakultou vydávaný časopis Acta Chimica Slovaca nemá 
pridelený impakt faktor, avšak zvýšil svoj Journal Citation Indicator o viac ako tretinu na 0,11, čo ho v oblasti 
chémie zaraďuje do 18. percentilu. Detailnú analýzu scientometrických indikátorov ACS nájdete na tomto 
linku. 
Pre porovnanie, ďalší slovenský časopis Chemical Papers má aktuálne impakt faktor 2,146 a JCI 0,34, čo ho 
v oblasti chémie zaraďuje do 30., resp. 43. percentilu. 
Viac informácií o scientometrických ukazovateľoch všetkých časopisov indexovaných vo Web of Science 
nájdete tu. 
 

AKCIA RAKÚSKO-SLOVENSKO: BLESKOVÉ POBYTY V RAKÚSKU 
 

Akcia Rakúsko-Slovensko má celoročne otvorenú svoju výzvu týkajúcu sa krátkodobého výskumného pobytu 
(s maximálnou dĺžkou 3 dni) v Rakúsku. Uchádzať o štipendium sa môžu zamestnanci (vrátane doktorandov) 
akýchkoľvek slovenských štátnych, verejných a súkromných vysokých škôl  a Slovenskej akadémie vied, pričom 
v Rakúsku môžu navštíviť  verejné a súkromné univerzity, odborné vysoké školy, Rakúsku akadémiu vied, ako 
aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú 
nevyhnutné pre realizáciu zámeru. Štipendistovi sa vypláca štipendium vo výške 90 eur na deň. Podmienkou je 
krátky výskumný zámer a akceptačný list prijímajúcej organizácie. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

KONFERENCIA O SYNERGIÁCH 
VO FINANCOVANÍ VÝSKUMU 

V EÚ 
 

V dňoch 7.-8.7.2022 sa v Prahe v rámci 
českého predsedníctva v Rade EÚ bude 
konať konferencia o synergiách vo 
financovaní výskumu a inovácií v 
Európe. Táto konferencia bude 
vlajkovou loďou českého predsedníctva 
a zameria sa na synergie v oblasti 
výskumu a inovácií. 
Bude vychádzať z existujúcich príkladov 
osvedčených postupov a výmeny 
skúseností a poskytne tiež fórum na 
vysokej úrovni na diskusiu o 
nedostatkoch pri vytváraní synergií a 
ich zavádzaní do praxe. 
Výsledky konferencie budú 
prezentované vo forme „Pražskej 
deklarácie o synergiách vo financovaní 
výskumu a inovácií v Európe“. 
Konferencia sa bude konať fyzicky, ale 
zároveň ju bude možné sledovať 
prostredníctvom webstreamu. 
Viac informácií o konferencii a možnosť 
zaregistrovať sa nájdete na tejto 
stránke. 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

 
Prameň: https://www.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/06/19.jpg. 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:alzbeta.lapsanska@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:jana.kubatova@stuba.sk
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=ACTA%20CHIM%20SLOVACA&year=2021&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=ACTA%20CHIM%20SLOVACA&year=2021&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://jcr.clarivate.com/jcr/home
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
https://synergies2022.eu/
https://synergies2022.eu/

