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Redakčná rada Lesníckeho časopisu – Forestry Journal 
v súčasnom zložení začala činnosť v januári 2014.  Vzhľadom 
k tomu, že je približne v polovici svojho funkčného obdobia, 
hlavný redaktor doc. Bohdan Konôpka zvolal na 4. 2. 2016 
jej zasadanie. Zasadanie sa uskutočnilo na České zemědělské 
univerzite (ČZU) v Prahe, Fakulte lesnícké a dřevařské 
(FLD), konkrétne v novootvorených priestoroch drevár-
skeho pavilónu. Okrem šestnástich členov redakčnej rady 
(šesť členov sa ospravedlnilo) sa zasadania zúčastnil aj dekan 
FLD prof. Marek Turčáni. 

Členov redakčnej rady privítal prodekan FLD prof. 
Róbert Marušák. Poďakoval hlavnému redaktorovi a členom 
redakčnej rady za predošlú prácu. Následne, riaditeľ Les-
níckeho výskumného ústavu vo Zvolene (LVÚ) Dr. Tomáš 
Bucha potvrdil správnosť fúzie dvoch organizácií pri vydá-
vaní časopisu. Vedúci úradu Central-East and South-East 
European Regional Office of the European Forest Institute 
(EFICEEC-EFISEE EFI) Dr. Bernard Wolfslehner pochvá-
lil ambície časopisu týkajúce sa medzinárodnej spolupráce, 
hlavne kooperáciu medzi Českom a Slovenskom. Zdôraznil, 
že bude potrebné postupne sa dostať aj mimo českosloven-
ského priestoru, k čomu môže prispieť aj potenciálna spolu-
práca časopisu s EFI. 

Doc. Martin Lukac z Readinskej univerzity vo svojej 
prednáške zhrnul niektoré aspekty nevyhnutné pre úspešné 
napredovanie vedeckých časopisov: zameranie (čo publiko-
vať), skupina čitateľov (kto bude čítať a citovať), vedecká kva-
lita článkov a aktuálnosť tém. Predstavil štatistiku niektorých 
lesnícky orientovaných vedeckých časopisov – počet článkov 
a citácii. V tejto skupine časopisov sa počet príspevkov veľmi 
nemenil, avšak počet citácii exponenciálne rástol. Pre ďalšie 
zvyšovanie kvality časopisu je podľa doc. Lukaca dôležité mať 
jasné zaradenie a účel. Taktiež treba podporovať prípravu 
kvalitných článkov a orientovať sa na zvyšovanie citovanosti.

Hlavný redaktor časopisu doc. Bohdan Konôpka predsta-
vil históriu časopisu a hlavné body, ktoré sa riešili na zasadaní 
redakčnej rady v roku 2014. Pripomenul zmeny v časopise 
počas ostatných rokov a zdôraznil prínos spolupráce NLC 
- LVÚ s ČZU - FLD. Predstavil tiež štruktúru a fungovanie 
časopisu počas rokov 2014 a 2015 (Tabuľka 1 a 2). Pripome-
nul krátkodobé ciele definované na prvom zasadaní redakč-
nej rady a zhodnotil ich reálne naplnenie. Informoval, že od 
roku 2013 sú všetky „veľké“ články (t. j. pôvodné vedecké 
práce a referáty) zobrazené v databáze SCOPUS. Potešu-

júce je, že sa počas dvoch rokov v časopise objavili aj články 
z Nemecka, Rakúska, Ruska a Ukrajiny. 

Výkonný redaktor doc. Tomáš Hlásny vysvetlil niektoré 
okolnosti týkajúce sa systému „Emerging sources citation 
index“, do ktorého sme podali žiadosť o zaradenie časo-
pisu. Predstavil kritériá pre prijatie do databázy Thomson 
Reuters a pre získanie impakt faktoru. Okrem iných pod-
mienok bude potrebné sa zamerať aj na tieto aspekty: mať 
naplnené počty článkov aspoň dvoch čísel dopredu, posil-
niť redakčnú radu o nových členov – uznávaných vedcov, 
zdôrazniť regionálny charakter časopisu, zvýšiť viditeľnosť 
pomocou EFI a zlepšovať kvalitu článkov. V ďalšej časti 
doc. Hlásny predstavil návrh štatútu Lesníckeho časopisu 
- Forestry Journal. Štatút by mal vytvoriť jasné rámce pre 
menovanie hlavného redaktora a členov redakčnej rady, 
ich funkčné obdobie, kompetencie a povinnosti. Ďalej sa 
definujú kategórie článkov a cieľové vedecké oblasti vhodné 
pre Lesnícky časopis - Forestry Journal. Taktiež sa vysvetľuje 
spôsob spracovania a zasielania článkov, recenzný proces 
a formy financovania časopisu. 

K predneseným informáciám a hlavne k predloženému 
Štatútu Lesníckeho časopisu - Forestry Journal prebehla dis-
kusia. Týkala sa aj spoluúčasti EFICEEC-EFISEE na jeho 
vydávaní (išlo by konkrétne o propagačnú činnosť). Ďalej 
sa diskusia zamerala na prípadnú zmenu názvu časopisu. 
Členovia redakčnej rady sa dohodli, že konečné znenie Šta-
tútu, forma spolupráce s EFICEEC-EFISEE, ako aj zmena 
názvu časopisu sa doriešia v priebehu najbližších mesiacov. 
O týchto záležitostiach sa bude hlasovať formou per rollam 
prostredníctvom e-mailov. 

Následne hlavný redaktor doc. Bohdan Konôpka infor-
moval o edičnom pláne pre rok 2016 a predstavil stredno-
dobú víziu zlepšovania vedeckej úrovne časopisu. Hlavnou 
zmenou je, že počas roka 2016 kategóriu článkov „Referáty 
(Discussion papers)“ nahradí kategória „Prehľadové práce 
(Review papers)“. Zároveň pôvodné vedecké práce a prehľa-
dové práce budú do časopisu akceptované výlučne v anglic-
kom jazyku. Kategórie článkov „Správy“, „Recenzia“ a „Kro-
nika“ môžu byť napísané jedným z týchto jazykov: anglič-
tina, slovenčina alebo čeština. Hlavný redaktor navrhol, aby 
sa upustilo od vypracúvania slovenskej (resp. českej) verzie 
názvu článku, abstraktu a kľúčových slov v kategórii pôvodné 
vedecké práce a prehľadové práce. Túto zmenu v hlasovaní 
podporila väčšina členov redakčnej rady. Hlavný redaktor 
vysvetlil ďalšie postupné kroky zvyšovania kvality časopisu 
najmä prostredníctvom práce redakčnej rady, recenznej 
práce, webovej stránky časopisu, ďalšími formami zviditeľ-
ňovania časopisu na internete (napr. cez stránku Research-
Gate) a pod. Kľúčový strednodobý cieľ pre časopis je získať 
impakt faktor. Uskutočnilo sa hlasovanie týkajúce sa uvá-
dzania mena tematického editora na prvej strane každého 
článku v kategórii pôvodné vedecké práce a prehľadové práce. 
Návrh redakčná rada jednohlasne odsúhlasila. 

V Prahe sa uskutočnilo zasadanie redakčnej rady časopisu

Tabuľka  1.  Počet článkov v kategórii pôvodná vedecká práca, 
referát, správa, recenzia a kronika publikovaných v Lesníckom 
časopise - Forestry Journal v rokoch 2014 a 2015 

Ročník Pôvodná práca Referát Správa Recenzia Kronika 
2014 
2015 

23 
21 

4 
7 

9 
5 

1 
4 

6 
8 

Tabuľka  2. Prehľad počtu článkov v kategórii pôvodná vedecká 
práca a referát podľa jazyka v rokoch 2014 a 2015 

Ročník Angličtina Čeština Slovenčina 
2014 18 4 5 
2015 19 4 5 
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Ďalej vystúpil výkonný redaktor časopisu prof. Jaroslav 
Holuša. Predstavil plán prípravy špeciálneho čísla Lesníc-
keho časopisu - Forestry Journal v roku 2016. Prof. Holuša 
bude zároveň pre toto číslo zodpovedným editorom. Predpo-
kladá sa, že pôjde o číslo 4. Výkonný redaktor uviedol pred-
bežný zoznam článkov do tohto čísla, ako aj možnosti prí-
pravy „nosného článku“, ktorý by mal zostaviť medziná-
rodný kolektív. 

Nakoniec sa uskutočnila záverečná diskusia členov 
redakčnej rady. Týkala sa hlavne návrhov na zlepšovanie 

odbornej kvality časopisu a spôsobov rozširovania základne 
prispievateľov, recenzentov a čitateľov. Sekretár časopisu 
Dr. Michal Bošeľa upozornil na niektoré chyby tematických 
editorov, recenzentov a autorov pri práci v online systéme 
časopisu (Editorial Manager). Hlavný redaktor doc. Bohdan 
Konôpka poďakoval členom redakčnej rady za aktívnu účasť 
na zasadaní. Navrhol, aby sa ďalšie zasadanie redakčnej rady 
konalo začiatkom roka 2018 v Banskej Štiavnici.  Zároveň 
to bude v čase končiaceho sa funkčného obdobia súčasného 
hlavného redaktora a členov redakčnej rady. 

Bohdan Konôpka, Michal Bošeľa 
Národné lesnícke centrum- Lesnícky výskumný ústav Zvolen,

T. G. Masaryka 2175/22, SK – 960 92 Zvolen, 
Slovenská republika, e-mail: bkonopka@nlcsk.org

Obr. 1. Pohľad na rokujúcich členov redakčnej rady Lesníckeho 
časopisu - Forestry Journal. S diskusným príspevkom vystúpil 
prodekan FLD prof. Róbert Marušák

Obr. 2. Členovia redakčnej rady, zľava: R. Marušák, T. Hlásny, M. 
Barna, M. Bošeľa, J. Fojt, M. Tučáni (hostiteľ zasadania), I. Šte-
fančík, T. Bucha, J. Socha, B. Konôpka, B. Wolfslehner, J. Holuša, 
J. Konôpka, J. Novák, M. Lstibůrek, M. Lukac

 

 


