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Čl. 1 
Všeobecné ustanovenia 

 

1. Predmetom smernice sú základné pravidlá bibliografickej registrácie, kritéria 

kategorizácie, postupy pri spracovaní publikovaných dokumentov a kritéria kategorizácie 

ohlasov. 

2. Smernica je vypracovaná na základe ustanovenia § 8 ods. 2 písm. c) Zákona č. 183/2000 

Z. z. o knižniciach v znení Zákona č. 416/2001 Z. z. a Smernice Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. 

3. Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov na 

VŠMP ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „smernica“) upravuje jednotný postup pri 

registrovaní a vykazovaní publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných 

pracovníkov a doktorandov na VŠMP ISM Slovakia v Prešove (ďalej len „VŠMP“). 

4. Publikačnou činnosťou sa rozumie súhrn publikácií a ohlasov daného autora za určité 

obdobie.   

5. Publikačnú činnosť na VŠMP registruje Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove (ďalej 

len „knižnica“). 

 

 

Čl. 2 
Definícia základných pojmov 

 

Pre potreby ďalšieho textu uvádzame definície niektorých základných pojmov (uvedené 

v abecednom poradí): 

1. Autorský hárok (AH) – 36.000 tlačových znakov (20 normalizovaných strán, 1 strana = 

1800 znakov).1 

2. Citát – je text, ktorý bol doslovne prevzatý z nejakého dokumentu, informačného zdroja. 

Píše sa v úvodzovkách, resp. sa môže signalizovať zmenou typu písma. Ak má citát viac 

ako štyri riadky, oddeľuje sa od ostatného textu a odsadí od ľavého okraja. 2 

                                                 
1 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
2 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
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3. Citácia – forma skráteného odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri textu, alebo 

pripojená k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly, príp. na samom 

konci textu.3 

4. Citačný index – je sekundárny dokument, ktorý spája citovaný a citujúci dokument.4 

5. Časopis – periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až 

polročných intervaloch, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený 

program i špecifické zameranie.5 

6. Impact Factor – bibliometrický indikátor, definovaný ako pomer počtu citácií, ktoré 

boli zaznamenané v hodnotenom roku na všetky články publikované v danom časopise 

za predchádzajúce dva roky, k celkovému počtu všetkých týchto článkov.6 

7. Kapitola vo vedeckej monografii – rozumejú sa texty, ktoré sú písané na požiadanie 

redakcie s cieľom spracovať určitú tému a ktorých rozsah je 1-3 AH, t. j 18 000-108 000 

znakov.7 

8. Karentovaný časopis – vedecký časopis registrovaný a spracúvaný službou ISI Current 

Contents a vyhľadateľný v niektorej z tematických sérií Current Contents Connect, ktoré 

sú dostupné v rámci portálu Web of Knowledge.8 

9. Monografia – označuje sa písomná monotematická vedecká alebo odborná práca 

v rozsahu najmenej 50 tlačených strán, ktorá sa vydáva minimálne v 50 exemplároch 

dostupných vo verejnej distribučnej sieti. Monografia musí spĺňať všetky náležitosti 

knižnej publikácie vrátane registrácie ISBN.9 

10. Ohlas – Vedecké a odborné práce sa spravidla odvolávajú na výsledky iných vedeckých 

prác. Takéto odvolanie na danú prácu nazývame ohlas. Ohlas je dôležitý pre vedecký 

a odborný profil a rast autora. Za ohlasy sa považujú citácie, recenzie alebo umelecké 

kritiky na publikované dielo.10 Informácie o počte citácií sa získavajú z rôznych 

citačných indexov.11 

                                                 
3 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
4 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
5 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
6 Dostupné na internete: http://www.vse.cz/obecne/impactfk.php3 [cit. 2011-07-11] 
7 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
8 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
9 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
10 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
11 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
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11. Recenzia – je správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom 

dokumente. Autor recenzie nevyužíva, resp. nepreberá od autora recenzovaného diela 

myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu.12 

12. Scopus – je najväčšia platená, abstraktová, citačná a referenčná databáza na svete. Je 

zameraná na prírodné vedy, techniku, medicínu, spoločenské vedy, psychológiu, 

ekonomiku, poľnohospodárstvo a vedy o životnom prostredí. Umožňuje celosvetový 

prehľad abstraktov, článkov, patentov, konferencíí, odborných web stránok a ďalej 

citačný ohlas článku. 13 

13. Vedecká monografia – je vedecká práca v rozsahu najmenej 3 AH (t.j. 3 x 20 strán x 

1800 znakov). Vedecká monografia sa vyznačuje predovšetkým tým, že je pred 

publikovaním posudzovaná (recenzovaná) uznávanými odborníkmi (recenzentmi), 

ktorých mená sú spravidla uvedené v publikácii. Za vedeckú monografiu sa pokladá aj 

vedecká práca viacerých autorov (súborné dielo), ak príspevky jednotlivých autorov 

spĺňajú stanovený rozsah (viac ako 3 AH) i obsah.14 V takomto prípade je uvedený 

percentuálny podiel autorstva. 

14. Web of Knowledge – je integrovaná multidisciplinárna bibliografická databáza 

ponúkajúca prístup ku kvalitnému vedeckému obsahu a k nástrojom na analýzu 

a manažment vyhľadaných informácií. Integruje viaceré databázy, najvýznamnejšie sú: 

Web of Science, Current Contents Conect, Journal Citattion Reports a Essential Science 

Indicators. Web of Knowledge je i zdrojom informácií pre hodnotenie práce vedeckých 

pracovníkov, časopisov a vedy ako takej. Sleduje najvýznamnejšie vedecké svetové 

periodiká a buduje databázu citačných indexov. Je možné zistiť, koho daný autor citoval 

vo svojom článku, ako aj ktorými ďalšími autormi a v ktorých článkoch bol citovaný 

tento autor.  

15. Zborník – súhrnné označenie pre knižné publikácie, ktoré pod spoločným názvom 

prinášajú súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov; patria sem jednorazové 

i kontinuitné zborníky. 15 

                                                 
12 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
13 Dostupné na internete: http://aladin.elf.stuba.sk/kniznica/Scopus.html [cit. 2011-07-11] 
14 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
15 MEŠKO, D., KATUŠČÁK, D. a kol.: Akademická príručka. Martin : Osveta, 2004. 316 s. ISBN 80-8063-150-6. 
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Čl. 3 

Predmet bibliografickej registrácie a vykazovanie publikačnej činnosti 

 

1. Predmetom bibliografickej registrácie sú verejne publikované a prístupné dokumenty 

a ohlasy na publikované dokumenty.16 

2. Verejne publikovaný dokument je dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho, 

alebo umeleckého charakteru, ktoré je viacnásobne reprodukované, má ľubovoľnú formu 

alebo nosič a je určený na predaj, požičiavanie alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú 

alebo obmedzenú.17 

3. Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania 

považuje 50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy 

a elektronické dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia 

dostupnosť dokumentu v akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti.18 

 

 

 

Čl. 4 
Kritériá kategorizácie publikovaných dokumentov 

 

1. Publikované dokumenty sa zaraďujú do určených kategórií. Kategórie sú označené 

písmenovými kódmi. Dokumenty sú kategorizované podľa: 

a) originálnosti a druhovo-funkčnej charakteristiky dokumentu, 

b) bibliografickej úrovne a charakteru dokumentu, 

c) teritoriality a hodnotenia dokumentu.19 

2. Prvé písmeno vyjadruje originálnosť (pôvodnosť) a druhovo-funkčnú charakteristiku 

dokumentu.20 

3. Druhé písmeno vyjadruje bibliografickú úroveň a charakter dokumentu.21 

 
                                                 
16 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
17 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
18 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
19 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
20 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
21 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
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4. Tretie písmeno vyjadruje teritorialitu a hodnotenie dokumentu.22 

 

Kategórie publikačnej činnosti sa skladajú z dvoch častí – z kódu a názvu kategórie. Záväzné 

kódy, názvy a definície jednotlivých kategórií publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe 1. 

 

 

Čl. 5 
Kritériá kategorizácie ohlasov 

 

1. V rámci ohlasov sa uvádzajú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované 

dielo. Registrujú sa  aj ohlasy vo všetkých ostatných publikáciách. 

2. Pri zaraďovaní ohlasu do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto vydania dokumentu. 

Záväzné kódy a definície jednotlivých kategórií ohlasov sú uvedené v prílohe 2. 

 

 

Čl. 6 
Knižnica – pracovisko evidencie publikačnej činnosti 

 

1. Knižnica je odborným garantom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti 

a spracovateľským pracoviskom publikačnej činnosti. 

2. Na základe dodaných pokladov spracováva bibliografické záznamy o publikovaných 

dokumentoch a zapisuje ohlasy.  

3. Knižnica:  

a) archivuje dodané dokumenty, resp. ich kópie tak, aby boli prístupné 

k nahliadnutiu, overeniu správnosti údajov, pre potreby následnej kontroly a pod., 

b) pripravuje potrebné výstupy a štatistické prehľady, 

c) zabezpečuje spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti pre účely akreditácie, 

prípadne pre iné hodnotenia, 

d) buduje špecializovaný knižničný fond publikačnej činnosti a ohlasov so statusom 

výlučne prezenčných výpožičiek. 

                                                 
22 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
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4. Za organizáciu bibliografickej registrácie publikačnej činnosti je zodpovedný vedúci 

knižnice. 

 

 

Čl. 7 

Postup pri bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti 

 

1. Publikačná činnosť zamestnancov, ktorí majú s VŠMP uzatvorený pracovný pomer 

a študentom doktorandského štúdia v dennej forme na VŠMP,23 sa bibliograficky 

registruje a eviduje v knižnici. 

2. Zamestnanci a doktorandi VŠMP zodpovedajú za to, že ich publikačná činnosť je 

vykazovaná len u jedného zamestnávateľa.  

3. Autor pripravuje podklady na spracovanie svojej publikačnej činnosti. Za účelom 

archivácie publikácií v špeciálnom knižničnom fonde autor zabezpečuje odovzdanie 

originálu, kópie, alebo separátu dokumentu knižnici, a to takto: 

a) v prípade článkov z časopisov a zborníkov je potrebné odovzdať:  

aa) kópiu titulnej strany zdrojového dokumentu, 

ab) kópiu obsahu a tiráže zdrojového dokumentu, 

ac) kópiu uverejnenej štúdie alebo článku 

b) v prípade dokumentov typu knihy je potrebné odovzdať: 

ba) originál dokumentu 

c) v prípade dokumentov zverejnených na internete je potrebné odovzdať:  

ca) relevantné časti dokumentu vytlačené z internetu alebo kópiu dokumentu 

v elektronickej forme, pričom URL adresa dokumentu musí byť vytlačená aspoň na 1 

stránke (v záhlaví alebo v zapätí stránky) 

d) v prípade ohlasov na publikáciu je potrebné odovzdať: 

da) kópiu titulného listu citujúceho dokumentu, 

db) kópiu obsahu a tiráže citujúceho dokumentu, 

dc) kópiu strany, na ktorej je citácia uvedená 

e) v prípade ohlasov na publikačnú činnosť zaregistrovaných vo Web of 

Knowledge alebo Scopus stačí dokladovať výpis z databázy.  

                                                 
23 Smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 
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4. Za účelom registrácie publikačnej jednotky v knižnici autor navyše doloží ku každému 

jednotlivému dokumentu vyplnené formuláre (príloha 3A,3B) 

a) typ A, ak ide o publikačnú činnosť, 

b) typ B, ak ide o ohlas publikačnej činnosti 

Autor zaradí dokument alebo ohlas na dokument do príslušnej kategórie. Formulár 

podpíše autor a vedúci príslušnej katedry, ktorí garantujú správnosť uvedených 

údajov. Knižnica má právo upraviť kategóriu publikácie alebo ohlasu, ak nie je 

v súlade s definíciou kategórie, o zmene informuje autora.  

 

V prípade splnenia všetkých podmienok knižnica vystaví autorovi potvrdenie o prevzatí 

publikačnej činnosti.  

V prípade nedodržania týchto podmienok má knižnica právo neprevziať od autorov podklady   

pre registráciu ich publikačnej jednotky a nezaevidovať ju.  

 

5. Knižnica vypracúva ročné výkazy publikačnej činnosti jednotlivých zamestnancov 

a celej VŠMP. 

 

Čl. 8 
Pravidlá pri vykazovaní publikačnej činnosti 

 

1. Ak má dokument viac autorov, je nevyhnutné zapísať ich všetkých (potrebné napr. pre 

elimináciu autocitácií) a v poradí, ako sú uvedení na dokumente. Súčasne je potrebné 

uviesť presný percentuálny podiel jednotlivých autorov. 

2. Pre práce, ktoré vyšli vo viacerých nezmenených vydaniach platí, že sa vykazuje len prvé 

vydanie. Ďalšie vydania sa zapíšu do poznámky v presne štruktúrovanom tvare. Ohlasy 

sa v tomto prípade pripisujú k prvému vydaniu. Toto pravidlo platí aj pre články 

v časopisoch alebo príspevky v zborníkoch, ktoré sa v nezmenenej forme publikujú aj 

v inom dokumente (napr. príspevok na konferencii uverejnený v zborníku z konferencie 

sa zverejní aj v časopise, alebo článok z jedného časopisu preberie iný časopis). 

3. Pri prácach, ktoré vyšli súčasne vo viacerých rovnocenných jazykových mutáciách, 

rozhodne autor, ktorá mutácia sa má vykazovať. Ďalšie mutácie sa zapíšu do poznámky. 
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4. Pri prácach, ktoré vyšli v tlačenej aj elektronickej forme sa prednostne vykazuje tlačená 

forma. Do poznámky sa zapíše, že práca bola zverejnená aj v elektronickej forme 

a uvedie sa URL adresa. 

5. Pri zaraďovaní príspevkov v zborníkoch je rozhodujúcim kritériom skutočnosť, či ide 

o zborník z konferencie. Pri určovaní kategórie príspevkov v konferenčnom zborníku je 

určujúce miesto konania konferencie. Konferenčné príspevky uverejnené v časopisoch sú 

kategorizované ako konferenčné, zdrojovým dokumentom je časopis. Ak je konferenčný 

príspevok uverejnený v karentovanom časopise, uprednostní sa kategória karentovaného 

časopisu.  

6. Nekonferenčné zborníky sa kategorizujú podľa toho, či sú recenzované alebo 

nerecenzované, resp. či vyšli doma alebo v zahraničí. 

7. Príspevky v elektronických zborníkoch, časopisoch, elektronické knihy, špeciálne 

dokumenty (CD, DVD), ktoré majú všetky popisné údaje (názov a pôvodcu dokumentu, 

miesto vydania, vydavateľa, dátum vydania, ISBN, resp. ISSN) a uchovávajú sa 

v digitálnych knižniciach a archívoch na internete alebo vyšli na hmotnom elektronickom 

médiu, sa zaraďujú do rovnakých kategórií ako tlačené dokumenty. 

 

Čl. 9 
Termíny a lehoty plnenia 

 

1. Výsledky publikačnej činnosti autor odovzdáva na registráciu do knižnice priebežne 

počas celého kalendárneho roka, spravidla ihneď po získaní potrebnej informácie  

o publikácii alebo ohlase. Ak spracovaný ohlas je neskôr zaregistrovaný v databáze Web 

of Science a SCOPUS, upraví sa kategória ohlasu na citáciu registrovanú v citačných 

indexoch a doplní sa skratka príslušného citačného indexu. 

2. Knižnica zostavuje výstupy publikačnej činnosti do 30. marca príslušného kalendárneho 

roka za predchádzajúci kalendárny rok, ak sa nedohodne inak.  

3. Na základe osobitnej písomnej žiadosti vyhotoví knižnica aktuálny výstup publikačnej 

činnosti pre autora.  
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Čl. 10 
Ustanovenia o zodpovednosti a spolupráci 

 

1. Autor zodpovedá za tieto činnosti: 

a) za určenie kategórie publikácie a ohlasu v zmysle Smernice č. 13/2008-R,  

(v sporných prípadoch rozhoduje rektor), 

b) hlavný autor (prvý v poradí) určuje percentuálny podiel spoluautorov, 

c) za prípravu kompletnej sady podkladom na bibliografickú registráciu 

a archiváciu,  

d) za zadávanie požiadaviek na korektúry záznamov vo výstupoch knižnice 

podľa nových podkladov. 

2. Knižnica zodpovedá za tieto činnosti: 

a) za vykonanie kontroly úplnosti podkladov na bibliografickú registráciu 

a archiváciu, 

b) za bibliografickú registráciu publikačnej činnosti podľa dodaných podkladov 

do registra publikačnej činnosti, v zmysle platných normatívov, štandardov 

a národných odporúčaní pre budovanie informačných systémov o publikačnej 

činnosti SR, 

c) za realizáciu korektúr záznamov na základe nových podkladov od autora, 

d) za archiváciu podkladov publikačnej činnosti zamestnancov VŠMP ISM 

Slovakia v Prešove, 

e) za sprístupnenie výstupov z registra publikačnej činnosti pre potreby VŠMP 

ISM Slovakia v Prešove, 

f) za sprístupnenie archívu podkladov publikačnej činnosti oprávneným 

osobám, 

g) za operatívnu aktualizáciu archívu podkladov publikačnej činnosti 

zamestnancov VŠMP ISM Slovakia v Prešove, 

3. Katedry: 

a) môžu určiť kontaktnú osobu, ktorá bude medzičlánkom medzi autorom 

a knižnicou, 

b) vedúci katedry je oprávnený kontrolovať výstupy publikačnej činnosti za 

katedru a v prípade potreby rozhodnúť o zmene kategórie dokumentu po 

konzultáciách s autorom/autormi. 
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Čl. 11 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Súčasťou smernice sú prílohy: 

a) Kategórie publikačnej činnosti – Príloha 1 

b) Kategórie ohlasov – Príloha 2 

c) Evidencia publikačnej činnosti – Príloha 3/A 

d) Evidencie ohlasov na publikačnú činnosť – Príloha 3/B 

2. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.09.2011. 

3. Smernica bola schválená a podpísaná 04.08.2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Jozef Polačko    prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 
     Predseda Správnej rady           rektor 
VŠMP ISM Slovakia v Prešove   VŠMP ISM Slovakia v Prešove 
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Príloha 1 

Kategórie publikačnej činnosti 

Kód  Názov kategórie  
AAA 
AAB  

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Vedecké monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické 
vedecké práce v rozsahu najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie 
GII). Vedecká monografia sa vyznačuje aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná 
(recenzovaná) najmenej dvomi odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Knižná 
monografia musí mať ISBN. Do tejto kategórie sa zaraďujú aj samostatné mapy, ak spĺňajú 
vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH (1 AH mapy = 2.300 
cm2).  

ABA 
ABB  

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách Na štúdie charakteru vedeckej monografie sa vzťahujú rovnaké 
kritériá ako na monografie, tzn., že musia spĺňať obsahové, formálne a rozsahové (najmenej 3 
AH) kritériá. Do tejto kategórie sa zaraďujú aj kapitoly z kníh spĺňajúce vyššie uvedené kritériá 
a majúce rozsah najmenej 3 AH. Do tejto kategórie sa zaraďujú aj mapy, ak sú súčasťou týchto 
dokumentov, spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH.  

ABC 
ABD  

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Kapitoly vo 
vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Kapitoly vo vedeckých 
monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly, pričom rozsah 
kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie 
vedecké práce v recenzovaných, resp. nerecenzovaných zborníkoch. Ak je rovný alebo väčší 
ako 3 AH, zaradí sa do kategórií ABA, ABB. Mapy, ak sú súčasťou monografií, spĺňajú vyššie 
uvedené kritériá a ich formát má rozsah väčší ako 1 AH.  

ACA 
ACB  

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách Vysokoškolské učebnice 
vydané v domácich vydavateľstvách Vysokoškolské učebnice majú rozsah najmenej 3 AH 
(práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII), pred publikovaním sú posudzované 
(recenzované) uznávanými odborníkmi. Podávajú systematický, výkladovo uspôsobený 
prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Do tejto 
kategórie nepatria skriptá ani učebnice pre základné a stredné školy.  

ACC 
ACD  

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách Kapitoly vo 
vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách Kapitoly v takých 
vysokoškolských učebniciach, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly, pričom 
rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do 
kategórie vedecké práce v recenzovaných, resp. nerecenzovaných zborníkoch, monografiách.  

ADC 
ADD  

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Vedecké práce v domácich 
karentovaných časopisoch Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky 
vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené v karentovaných vedeckých 
časopisoch.  

ADE 
ADF  

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Vedecké práce v domácich 
nekarentovaných časopisoch Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) 
výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené v nekarentovaných 
vedeckých časopisoch.  

AEC  Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách  
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Kód  Názov kategórie  
AED  Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Články, 

štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 
autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré sú 
recenzované, tzn., že v publikácií sú uvedení recenzenti. Kapitoly v recenzovanej monografii, 
ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.  

AEE 
AEF  

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Články, 
štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 
autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré nie sú 
recenzované. Kapitoly v nerecenzovanej monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.  

AEG 
AEH  

Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch Uvádzajú 
sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa 
záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie ADC alebo ADD. Skutočnosť, že 
existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.  

AFA 
AFB  

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Publikované 
pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách Príspevky z vedeckých konferencií, 
ktoré vyšli ako úplné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého 
časopisu. Za pozvané príspevky sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej 
oblasti požiadaný. O pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v 
podtitule článku, v záhlaví rubriky a pod.  

AFC 
AFD  

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách Publikované príspevky na 
domácich vedeckých konferenciách Prihlásené príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli 
ako úplné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu.  

AFE 
AFF  

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií Abstrakty pozvaných príspevkov 
z domácich konferencií Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v 
konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané 
príspevky sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný. O 
pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v 
záhlaví rubriky a pod. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho 
vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie AFA alebo 
AFB. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke. 

AFG 
AFH  

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií Abstrakty príspevkov z domácich 
konferencií Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom 
zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli 
ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, 
ktorý sa zaradí do príslušnej kategórie AFC alebo AFD. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt 
uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.  

AFI 
AFJ  

Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách. Preprinty vedeckých prác 
vydané v domácich vydavateľstvách Vedecké publikácie, ktoré sú publikované a distribuované 
ešte pred oficiálnym publikovaním. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy 
zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do príslušnej kategórie. Skutočnosť, že existuje aj preprint 
uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.  
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AFK 
AFL  

Postery zo zahraničných konferencií Postery z domácich konferencií Postery z vedeckých 
konferencií, (príp. elektronické prezentácie), ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo 
suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Poster (plagát) je forma prezentácie vedeckých a 
odborných poznatkov na konferenciách, v rámci ktorej sú stručne, zvyčajne  

 
Kód  Názov kategórie  

 graficky alebo tabuľkovou formou, prezentované informácie.  
AGI  Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách Záverečné správy o vyriešených úlohách, 

výskumné práce a projekty, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitého 
vedeckovýskumného programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch 
riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.  

AGJ  Autorské osvedčenia, patenty, objavy Dokumenty, ktoré sú zverejnené v úradných vestníkoch 
príslušných patentových alebo im podobných úradov.  

BAA 
BAB  

Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Odborné monografie vydané v 
domácich vydavateľstvách Monografie, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich 
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora v rozsahu najmenej 3 AH. Ak 
majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. Encyklopédie a slovníky, 
ktoré sa popisujú ako celok. Knižná monografia musí mať ISBN. Samostatné mapy, ak svojím 
obsahom spĺňajú vyššie uvedené kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH.  

BBA 
BBB  

Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Kapitoly v 
odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Kapitoly v odborných 
monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu, alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah 
kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie 
odborné práce v recenzovaných alebo nerecenzovaných zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre 
každú kapitolu. Mapy, ak sú súčasťou monografií, svojím obsahom spĺňajú vyššie uvedené 
kritériá a ich formát má rozsah najmenej 1 AH.  

BCB  Učebnice pre základné a stredné školy  
BCI  Skriptá a učebné texty Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a 

pod. v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do 
kategórie GII.  

BCK  Kapitoly v učebniciach a učebných textoch Kapitoly v učebných textoch, kde sú autori uvedení 
v obsahu, alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah 
kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie odborné práce v recenzovaných alebo 
nerecenzovaných zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.  

BDA 
BDB  

Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných 
v domácich vydavateľstvách Záznamy o heslách v odborných terminologických slovníkoch a 
encyklopédiách, ak presahujú 1 AH.  

BDC 
BDD  

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch Odborné práce v domácich 
karentovaných časopisoch Články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru v 
karentovaných časopisoch.  
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BDE 
BDF  

Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Odborné práce v domácich 
nekarentovaných časopisoch Články, štúdie, state odborného charakteru uverejnené v 
nekarentovaných časopisoch.  

BEC 
BED  

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
Články, štúdie alebo state, odborného charakteru uverejnené v konferenčných, resp. 
nekonferenčných zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že sú v nich uvedení recenzenti.  

BEE 
BEF  

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných) Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných)  

 
Kód  Názov kategórie  

 Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré nie sú 
recenzované.  

BFA 
BFB  

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) Abstrakty odborných prác 
z domácich podujatí (konferencie...) Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V 
prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do 
kategórie BEC– BEF. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa 
uvedie v poznámke.  

BGG  Štandardy, normy  
BGH  Legislatívne dokumenty Zaznamenávajú sa len tie normalizačné a legislatívne dokumenty, kde 

je viditeľne uvedené autorstvo.  

CAA 
CAB  

Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách 
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 
Rozsah týchto prác musí byť najmenej 3 AH.  

CAG 
CAH  

Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v zahraničnej produkcii 
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii  

CAI 
CAJ  

Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v zahraničných 
vydavateľstvách Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v 
domácich vydavateľstvách  

CDC 
CDD  

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch Umelecké práce a 
preklady v domácich karentovaných časopisoch Umelecké práce a preklady, reprodukované 
výtvarné diela v karentovaných časopisoch.  

CDE 
CDF  

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch Umelecké práce a 
preklady v domácich nekarentovaných časopisoch Umelecké práce a preklady, reprodukované 
výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch.  

CEC 
CED  

Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných 
publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách Do týchto 
kategórií sa zaraďujú publikované pôvodné slovesné umelecké práce a umelecké preklady. 
Literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do kategórií BEC 
-BEF.  

CGC 
CGD  

Umelecké a architektonické štúdie a projekty -v zahraničí Umelecké a architektonické štúdie a 
projekty -doma Zaraďujú sa publikované štúdie a projekty.  

CIA 
CIB  

Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) 
vydaná doma  
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CJA 
CJB  

Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v zahraničí Katalóg k výstave (viac 
ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma  

CKA 
CKB  

Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný v zahraničí Katalóg k výstave 
(viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma  

DAI  Dizertačné a habilitačné práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov 
vedeckej alebo pedagogickej hodnosti, napr. PhD., Dr., CSc. DrSc., doc.(iné typy 
kvalifikačných prác, napr. diplomové, atestačné, atď., sa neevidujú.) Ak takáto práca vyšla 
knižne, uvádza sa v príslušnej kategórii.  

EAI  Prehľadové práce -knižné Práce vydané ako knihy v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto 
práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.  

EAJ  Odborné preklady publikácií -knižné Rozsah najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah 
ako 3 AH, zaradia sa do kategórie  

 
Kód  Názov kategórie  

 GII.  
EDI  Recenzie v časopisoch a zborníkoch  
EDJ  Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch Práce k jubileám, personálne 

bibliografie, bibliografie pracovísk, prehľady vydaných publikácií a pod., pokiaľ sú hodnotiace 
alebo sumarizačné, publikované partitúry, časti scenára alebo divadelnej hry a pod.  

FAI  Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky...) Práce odborného zostavenia a odborného, resp. vedeckého redakčného 
spracovania najmä zborníkov, encyklopédií, bibliografií, katalógov a pod.  

GAI  Výskumné štúdie a priebežné správy Priebežné správy o riešených úlohách, výskumné štúdie a 
práce, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitej etapy vedeckovýskumného 
programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli 
verejne publikované, ale sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.  

GHG  Práce zverejnené na internete Práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných 
zdrojoch na internete a nemožno ich zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.  

GII  Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií.  
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Príloha 2 

Kategórie ohlasov  

Kód  Názov kategórie  

1  Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a 
databáze SCOPUS  

2  Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a 
databáze SCOPUS  

3  Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
4  Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch  
5  Recenzie v zahraničných publikáciách  
6  Recenzie v domácich publikáciách  
7  Umelecké kritiky zahraničné  
8  Umelecké kritiky domáce  
9  Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)  
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Príloha 3A 

3A /  EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI 
 

KATEDRA  SIGN.*  

Dátum 
odovzdania 
do knižnice* 

 
Podpis 
pracovníka 
knižnice 

 

 

AUTOR/ AUTORI  

NÁZOV DOKUMENTU  
 

KATEGÓRIA    PERCENT. PODIEL (v prípade spoluautorstva)  

NÁZOV 
(skrátený) 

 
 

ZDROJOVÝ  
DOKUMENT** ROČNÍK/ 

ISSN 
 ČÍSLO  KARENTOVANÝ áno / nie 

ROK VYDANIA  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
(v slovenčine) 

 

 
* Vyplní knižnica                                                      

 ** Uvádza sa v prípade periodických dokumentov, zborníkov, zdroj. monografií 

 

          .......................................................                                                                         ...........................................................                

                        podpis autora                                                                                                          podpis ved. katedry 
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Príloha 3B 

3B/  EVIDENCIA OHLASOV NA PUBLIKAČNÚ ČINNOSŤ 
 
 

Dátum 

odovzdania do 

knižnice* 
 

Podpis 
pracovníka 
knižnice 

 

KATEDRA  

 

CITOVANÝ AUTOR  

NÁZOV CITOVANÉHO DOKUMENTU  

Zdrojový dokument – rok, ročník, číslo,  
príp. vydavateľské údaje 

 

 

CITUJÚCI AUTOR  

NÁZOV CITUJÚCEHO DOKUMENTU  

Zdrojový dokument – rok, ročník, číslo,  
príp. vydavateľské údaje 

 

 

CITAČNÝ INDEX áno / nie KATEGÓRIA OHLASU  

 
* Vyplní knižnica                                                      

 
          ...............................................                    ............................................. 
                    podpis autora                                                                                                          podpis ved. katedry 
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