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Výstupom každého končiaceho projektu musí byť publikácia v časopise vedenom v databázach 
WoS (Clarivate Analytics) a/alebo Scopus (Elsevier) súvisiaca s projektom. Publikácia musí byť 
uverejnená alebo preukázateľne prijatá do tlače na základe potvrdenia redakcie. Nesplnenie 
ktoréhokoľvek čiastkového cieľa deklarovaného v žiadosti o dotáciu/finančný príspevok musí byť 
v záverečnej správe vecne zdôvodnené. 
 

- V prípade, že vykázaný výstup súvisí s riešeným projektom len čiastočne, zohľadní komisia túto 
skutočnosť pri záverečnom hodnotení. 

- V projektoch sa pri záverečnom hodnotení „úspešné ukončenie riešenia projektu” pri celkovej 
kapacite najviac 12 000 hodín za celé obdobie riešenia projektu vyžaduje minimálne 
1 publikácia v časopise vedenom v databázach WoS a/alebo Scopus. Pri celkovej kapacite 
vyššej ako 12 000 hodín za celé obdobie riešenia projektu sa ako orientačné kritérium na počet 
publikácií použije n-násobok minimálnej riešiteľskej kapacity 12 000 hodín (napr. pri celkovej 
riešiteľskej kapacite 36 000 hodín sa ako orientačné kritérium na požadovaný počet publikácií 
použije n = 3). Výsledná hodnota sa vzťahuje na prepočítaný počet publikácií. Minimálne 
1 publikácia sa bude vyžadovať aj pri celkovej kapacite nižšej ako 12 000 hodín. 

- Na záverečné hodnotenie „úspešné ukončenie riešenia projektu a dosiahnutie vynikajúcich 
výsledkov“ sa nestanovujú kvantitatívne kritériá. Komisia zohľadňuje najmä celospoločenský 
význam výsledkov, IF (impakt faktor) a relatívny IF časopisov, v ktorých sú výsledky projektu 
zverejnené. Relatívny IF je určený umiestnením daného časopisu v zoradení časopisov 
príslušnej vednej oblasti podľa výšky IF a vyjadruje sa percentilom alebo kvartilom. 

- Patentová prihláška, vedecká monografia (rozsah min. 3 autorské hárky) a kapitola v monografii 
(rozsah min. 1 autorský hárok) môže nahradiť publikáciu v časopisoch evidovaných 
v databázach WoS a/alebo Scopus. 

- Komisia si vyhradzuje právo v prípade mimoriadne cenného výstupu (časopis s vysokým IF, 
patent s významným spoločenským dosahom a pod.) uznať „úspešné ukončenie riešenia 
projektu“ aj pri nesplnení číselných kritérií. 

- Komisia si zároveň vyhradzuje právo zvážiť všetky ďalšie prípadné okolnosti a faktory, ktoré 
môžu ovplyvniť záverečné hodnotenie projektu a tým aj konečné stanovisko komisie. 
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