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Smernica SAV o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. 5. 2015) 

 

Príloha č. 1:  Kategórie publikačnej činnosti 
 

 

Kód Názov kategórie 

AAA 

AAB 
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

 

- pôvodné monotematické práce vedecko-objaviteľského charakteru alebo komplexné mapové 

tematické atlasy (okrem školských atlasov), 

- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme a obohacuje  

ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce a 

predkladá závery, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené 

v publikáciách; ak  recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §108a ods. 8 zákona 455/2012 Z. z. 

- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

resp. ISSN 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AECB alebo AEDB. 

 

 

ABA 

 

ABB 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 

vydavateľstvách 

 

- pôvodné monotematické vedecké štúdie, kapitoly z pôvodných monotematických vedeckých 

prác, štúdie z komplexných mapových tematických atlasov (okrem školských atlasov) alebo 

samostatné mapové prílohy štúdie, 

- autor využíva, kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe poznatky o danej téme a obohacuje  

ich o nové originálne poznatky, ktoré sú výsledkom autorovej vlastnej vedeckej práce a 

predkladá závery, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené 

v publikáciách; ak  recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §108a ods. 8 zákona 455/2012 Z.z. 

- majú rozsah aspoň 3 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

resp. ISSN, 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AECA, AEDA  
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Kód Názov kategórie 

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, kapitoly v komplexných  mapových tematických atlasoch (okrem školských atlasov), 

samostatne publikované tematické mapy alebo samostatné mapové prílohy monografie, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené 

v publikáciách; ak  recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §108a ods. 8 zákona 455/2012 Z.z. 

- majú rozsah aspoň 1 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

resp. ISSN, 

- ak majú kapitoly rozsah aspoň 3 AH, zaradia sa do kategórie ABA alebo ABB. 

- ak majú kapitoly  rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie AECA alebo AEDA. 

 

ACA 

ACB  
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

- vysokoškolské učebnice, atlasy pre vysoké školy (nezaraďujú sa sem skriptá, učebnice, atlasy 

a mapy pre základné a stredné školy), 

- podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej 

disciplíny alebo zo spoločenskej praxe, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v 

publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona 455/2012 Z.z., 

- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN, 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie AECB alebo AEDB. 
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Kód Názov kategórie 

ACC 

ACD 
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v  zahraničných vydavateľstvách 

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách  

 

- kapitoly vo vysokoškolských učebniciach, v atlasoch pre vysoké školy alebo mapové prílohy 

vysokoškolských učebníc, v ktorých sú autori uvedení v obsahu alebo pri názve kapitoly 

alebo mapy, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v 

publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona 455/2012 Z.z., 

- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN, 

- ak majú kapitoly rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie AECA alebo AEDA. 

ADCA  

ADCB 

ADDA 

ADDB 

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných 

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom alebo k 

štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 

autorského kolektívu, uverejnené v karentovaných časopisoch, 

- zaradenie v Current Content Connect je potrebné overiť na úrovni konkrétneho článku 

- impakt faktor sa preberá z databázy Journal Citation Report od firmy Thomson Reuters 

- príslušné časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo 

 

 

 

ADEA 

ADEB 

ADFA 

ADFB 

Vedecké práce v ostatných  zahraničných časopisoch impaktovaných 

Vedecké práce v ostatných  zahraničných časopisoch neimpaktovaných  

Vedecké práce v ostatných domácich  časopisoch impaktovaných  

Vedecké práce v ostatných  zahraničných časopisoch neimpaktovaných 

- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom alebo k 

štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 

autorského kolektívu, uverejnené vo vedeckých časopisoch, 

- impakt faktor sa preberá z databázy Journal Citation Reports od firmy Thomson Reuters 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 
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Kód Názov kategórie 

ADMA 

 

ADMB 

  

ADNA 

 

ADNB 

Vedecké práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS, 

Vedecké práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS, 

Vedecké práce v domácich impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web 

of  Science Core Collection alebo SCOPUS, 

Vedecké práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS, 

 

- články alebo štúdie, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k článkom alebo k 

štúdiám, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo 

autorského kolektív uverejnené v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of 

Science Core Collection alebo SCOPUS, 

- zaradenie vo Web of Science Core Colection a SCOPUS je potrebné overiť na úrovni 

konkrétneho článku 

- impakt faktor sa preberá z databázy Journal Citation Reports od firmy Thomson Reuters 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

 

 

 

 

AECA 

 

AECB 

AEDA 

 

AEDB 

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch a kratšie kapitoly / state 

v zahraničných vedeckých monografiách alebo vysokoškolských učebniciach,  

Kratšie vedecké práce alebo vysokoškolské učebnice vydané samostatne v zahraničí  

Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch, kratšie kapitoly / state  

v domácich monografiách alebo vysokoškolských učebniciach 

Kratšie vedecké práce alebo vysokoškolské učebnice vydané samostatne v domácich 

vydavateľstvách 

 

- články a štúdie vydané vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, kratšie kapitoly a state 

vo vedeckých monografiách a vysokoškolských učebniciach a kratšie samostatne vydané 

vedecké práce, ktoré obsahujú pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského 

kolektívu,  

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v 

publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 zákona 455/2012 Z.z., 

- zborníky, monografie, vysokoškolské učebnice a samostatné vydania majú príslušné 

vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, 

- Do tejto kategórie sa zaraďujú kratšie recenzované vedecké práce, ktoré pri monografiách, 

kapitolách a vysokoškolských učebniciach nespĺňajú rozsahové kritériá.  
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Kód Názov kategórie 

AEGA 

AEGB 

AEHA 

AEHB 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných 

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných 

Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných  

Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

 

- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty, 

- zaradenie vo Current Content Connect  je potrebné overiť na úrovni konkrétneho abstraktu 

- impakt faktor sa preberá z databázy Journal Citation Report od firmy Thomson Reuters 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

 

AEMA 

 

AEMB 

 

AENB 

 

AENB 

Abstrakty  vedeckých prác v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS 

Abstrakty  vedeckých prác v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS 

Abstrakty  vedeckých prác v domácich impaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS 

Abstrakty  vedeckých prác v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science Core Collection alebo SCOPUS 

 

- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty, 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo 

- zaradenie vo Web of Science Core Colection a SCOPUS je potrebné overiť na úrovni 

konkrétneho abstraktu 

- impakt faktor sa preberá z databázy Journal Citation Report od firmy Thomson Reuters 

 

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 

v časopise, prípadne v suplementárnom čísle vedeckého časopisu,   

- o príspevok bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný; o požiadaní musí 

existovať písomný doklad alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky, 

v programe konferencie a podobne, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v 

publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona 455/2012 Z. z, 

- majú príslušné vydavateľské údaje,  
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Kód Názov kategórie 

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 v časopise, prípadne v suplementárnom čísle vedeckého časopisu, 

- pred vydaním sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v 

publikáciách; ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie okrem publikácií vydaných 

vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §108a odst. 8 zákona 455/2012 Z.z., 

- dané zborníky alebo časopisy majú  vydavateľské ISBN, resp. ISSN. 

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 

v časopise, prípadne v suplementárnom čísle vedeckého časopisu, 

- za pozvané príspevky sa považujú tie, o ktoré bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti 

požiadaný; o požiadaní  musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené 

v podtitule článku, v záhlaví rubriky, v programe konferencie a pod, 

- abstrakt nevyšiel ako úplný text, 

- dané zborníky alebo časopisy majú  vydavateľské ISBN, resp. ISSN. 

 

AFG 

AFH 
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

- abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo 

v časopise prípadne v suplementárnom čísle vedeckého časopisu,   

- abstrakt nevyšiel ako úplný text, 

- dané zborníky alebo časopisy majú  vydavateľské ISBN, resp. ISSN. 

  

AFK 

AFL  
Postery zo zahraničných  konferencií 

Postery z domácich konferencií 

- postery z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo v časopis,  

prípadne v suplementárnom čísle časopisu, 

- majú  vydavateľské ISBN, resp. ISSN 

 

AGI 

 
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 

- správy z vedeckovýskumných projektov, výskumné práce a projekty, ktoré súvisia 

s prípravou, realizáciou a s hodnotením určitého vedeckovýskumného programu alebo 

projektu, obsahujú  údaje o postupe a výsledkoch riešenia,  

- sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v správe,  

- sú dostupné v knižnici organizácie SAV alebo v inej knižnici 
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Kód Názov kategórie 

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 

ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky 

topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky 

zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení 

- evidujú sa, ak sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných patentových alebo im 

podobných úradov, 

- skutočnosť o zapísaní a udelení patentov a úžitkových vzorov, o zápise dizajnov, ochranných 

známok, dodatkových ochranných osvedčení, topografií polovodičových výrobkov, označení 

pôvodu výrobkov, zemepisných označení výrobkov a o udelení šľachtiteľských osvedčení sa 

uvedie v poznámke 

 

 

BAA 

BAB 
Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Odborné  knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

- knižné publikácie,  ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si 

vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora, komplexné mapové atlasy, mapové edície, 

samostatné publikované mapy, samostatné mapové prílohy monografie, 

- majú rozsah  aspoň 3 AH,  príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, 

- ak majú práce menší  rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII 

 

 

BBA 

BBB 
Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 

- kapitoly  v odborných  knižných publikáciách, kde  sú autori  uvedení v obsahu, alebo za 

názvom kapitoly, v komplexných mapových tematických atlasoch, prípadne edíciách máp, 

samostatne publikované mapy, samostatné mapové prílohy knižných publikácií, 

- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, 

- ak majú kapitoly rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie BEE alebo BEF 

 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 

- skutočnosť, že ide o učebnicu, musí byť uvedená v publikácii, 

- školské atlasy pre základné a stredné školy,  

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN. 

 

 

BCI  Skriptá a učebné texty 

- skriptá a učebné texty, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy skrípt a učebných 

textov, 

- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 
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Kód Názov kategórie 

BCK Kapitoly v učebniciach pre základné a stredné školy, v skriptách a učebných textoch 

 

- kapitoly  v učebniciach a učebných textoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy 

učebníc a učebných textov,  

- majú rozsah  aspoň 1 AH, príslušné  vydavateľské údaje, ISBN, 

- ak  majú kapitoly  rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie  BEE alebo BEF 

 

 

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 majú 

rozsah aspoň 3 normované strany a pri hesle je uvedený jeho autor, 

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN 

 

 

BDCA 

BDCB 

BDDA 

BDDB  

 

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných  

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

 

- články, štúdie, state, abstrakty  odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné 

mapové prílohy k časopisom, ako aj samostatné publikované jednotlivé  tematické mapy 

uverejnené v karentovaných časopisoch,  

- zaradenie v Current Content Connect  je potrebné overiť na úrovni konkrétneho abstraktu 

- údaj o impakt faktore sa preberá z databázy Journal Citation Reports od firmy Thomson 

Reuters 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

 

 

BDE 

BDF 
Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

Odborné práce v ostatných domácich  časopisoch 

 

- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy 

k časopisom, ako aj samostatné publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené  

v ostatných  časopisoch, 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo 
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Kód Názov kategórie 

BDMA 

 

BDMB 

 

BDNA 

 

BDNB 

Odborné práce v zahraničných impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS 

Odborné práce v zahraničných neimpaktovaných časopisoch registrovaných 

v databázach Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS 

Odborné práce v domácich impaktovaných časopisoch registrovaných v databázach Web 

of  Science Core Collection alebo SCOPUS 

Odborné práce v domácich neimpaktovaných časopisoch registrovaných v databázach 

Web of  Science Core Collection alebo SCOPUS 

 

- články, štúdie odborného charakteru, tematické mapy alebo samostatné mapové prílohy 

k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené 

v časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science Core Collection alebo 

SCOPUS, 

- údaj o impakt faktore sa preberá z databázy Journal Citation Reports od firmy Thomson 

Reuters 

- časopisy majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

 

BEE 

BEF 
Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

recenzovaných a nerecenzovaných) 

Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, 

recenzovaných a nerecenzovaných) 

- články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené  v konferenčných aj 

nekonferenčných zborníkoch, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k zborníkom, 

ktoré nie sú recenzované (literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto 

kategórií alebo do  CEC, CED),  

- kapitoly v učebniciach a učebných textoch rozsahu menšom ako 1 AH, 

- zborníky majú ISSN, resp. iné štandardné číslo.   

 

BGG Normy  

- pôvodné slovenské technické normy (STN), 

- spracovanie a preklady iných noriem, napríklad ISO, EN do slovenského jazyka, ktoré sú 

prevzaté do sústavy STN noriem, sa uvedú ako preklady v kategórii EDJ, 

- zahraničné normy. 

 

CAA 

 

CAB 

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií , autorské 

katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách 

Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské 

katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 

- umelecké monografie, autorské katalógy, umelecké preklady knižných publikácií, obrazové 

prílohy v monografiách alebo katalógoch,   

- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 
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Kód Názov kategórie 

CAI 

CAJ 
Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v zahraničných vydavateľstvách  

Hudobné diela (partitúry notové materiály) vydané v domácich vydavateľstvách 

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISMN 

 

CDCA 

CDCB 

CDDA 

CDDB 

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných  

Umelecké práce a preklady v zahraničných  karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných  

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných  

- zaradenie v Current Contens Connect  je potrebné overiť na úrovni konkrétneho článku 

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISSN. 

 

CDEA 

CDEB 

CDFA 

CDFB 

 

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných  

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

neimpaktovaných  

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných 

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných  

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISSN. 

 

CEC 

 

CED 

Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných 

publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných  vydavateľstvách 

Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných 

publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

- pôvodné slovesné umelecké práce, pôvodné výtvarné práce  a umelecké preklady (literárne 

eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do  kategórií BEE alebo  

BEF). 

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISSN, 

- ak majú kapitoly v umeleckej monografii, kapitoly umeleckých prekladov publikácií rozsah 

menší ako 1 AH, zaradia sa do tejto kategórie, 

- zaraďujú sa sem aj časti umeleckých a architektonických štúdií a projektov, hudobné diela 

vydané ako súčasť celku. 

 

CGC 

CGD 
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí 

Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma  

- zaraďujú sa štúdie a projekty publikované ako celok. 

CIA 

CIB 
Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí  

Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma  

 

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) vydaný v zahraničí  

Katalóg  k výstave (viac ako  1 AH) vydaný doma  
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Kód Názov kategórie 

DAI  Dizertačné a habilitačné práce 

- práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej alebo 

pedagogickej hodnosti (iné typy záverečných a kvalifikačných  prác, napr. diplomové, 

atestačné, atď., sa neevidujú.)  

 

EAI Knižné práce prehľadového charakteru  

- práce vydané ako knihy, 

- majú  aspoň 3 AH 

- majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 

 

EAJ Odborné preklady publikácií  

- odborné preklady vydané ako knihy, 

- majú rozsah aspoň 3 AH,  

- príslušné vydavateľské údaje, ISBN, 

- ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

-  časopisy a zborníky majú príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN 

 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady  v časopisoch 

a zborníkoch 

- prehľadové  práce pokiaľ sú hodnotiace alebo sumarizačné 

- majú príslušné  vydavateľské údaje, ISBN, ISSN, resp. iné štandardné číslo 

 

FAI 

 
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 

slovníky, zborníky, atlasy ...) 

- práce odborného zostavenia a odborného spracovania najmä zborníkov, encyklopédií, 

bibliografií, katalógov, atlasov  a pod. 

- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, ISSN, 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 

 

GAI Správy 

- priebežné správy o riešených úlohách a práce, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a 

hodnotením určitej etapy programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch 

riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné v knižnici organizácie SAV, 

resp. v  inej knižnici.  Formuláre sa sem nezaraďujú.  
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Kód Názov kategórie 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

- elektronicky publikované práce, ktoré sú sprístupnené verejnosti spôsobom  umožňujúcim 

hromadný prístup a nemožno ich zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií, 

- evidujú sa práce, ktoré súvisia s pedagogickou, odbornou, výskumnou a vývojovou činnosťou 

autora, 

- majú rozsah aspoň 1 normovanej strany, 

- ak majú tieto práce rozsah menší ako 1 normovaná strana, neregistrujú sa. 

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 

kategórií. 
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Smernica SAV o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. 5. 2015) 

 

 

Príloha č. 2:  Kategórie ohlasov 
 

 

Kód Názov kategórie 

1.1  

 

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch  

Web of Science Core Collection 

1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS 

2.1 

 

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch  

Web of Science Core Collection  

2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS 

3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných 

databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus. 

- je potrebné dôsledne vylúčiť duplicitné vykazovanie s inými kategóriami 

ohlasov a uviesť odkaz na databázu. Databáza musí byť dostupná v SR.  

(Pozn.: Google a Google Scholar nie sú citačné databázy.) 

4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 

4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných 

databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus.  

- je potrebné dôsledne vylúčiť duplicitné vykazovanie s inými kategóriami 

ohlasov a uviesť odkaz na databázu. Databáza musí byť dostupná v SR. 

(Pozn.: Google a Google Scholar nie sú citačné databázy.) 

5 Recenzie v zahraničných publikáciách 

6 Recenzie v domácich publikáciách 

7 Umelecké kritiky zahraničné 

8 Umelecké kritiky domáce 

9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu 

10 Reprodukcie  umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu 
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Smernica SAV o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. 5. 2015) 

 

 

Príloha č. 3:  Definície a stručná charakteristika vybraných pojmov 
 

 

Abstrakt – krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej a odbornej činnosti.  

 

Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov včítane medzislovných medzier (20 

normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov)  

 

Autocitácia – citácia vlastnej práce alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom. 

 

Citácia (bibliografická citácia) – uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy 

obsahu.  

 

Časopis – periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných 

intervaloch, t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred 

vymedzený program i špecifické zameranie. 

 

Dokument – informačný prameň tvorený nosičom informácií v podobe hmotného predmetu a 

množinou dát alebo informácií, ktoré sú na ňom (v ňom) fixované a formálne i obsahovo 

usporiadané. 

 

Karentovaný časopis – vedecký časopis registrovaný a vyhľadateľný v niektorej z 

tematických sérií Current Contents Connect. 

 

Kartografické dielo – 

1. mapa, mapový atlas, ap., t. j. všeobecne každé kartografické (mapové) vyjadrenie 

zemského povrchu, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, spolu s textovými a inými 

(napr. obrazovými) doplnkami, 

2. v zmysle autorského zákona výsledok tvorivej práce majúci kartografický (mapový) 

charakter a je predmetom autorskej zmluvy (analogicky ako slovesné, dramatické, výtvarné, 

hudobné dielo...). 

 

Mapa – grafické vyjadrenie objektov, javov alebo ich charakteristík nachádzajúce sa v 

priestore (na Zemi, v kozme a pod.), vyhotovené ako grafický model v mierke a vo vhodnom 

kartografickom zobrazení. 

 

Mapová edícia - súbor (séria) máp vydávaných dlhšie obdobie v jednotnej úprave (formáte) a 

s jednotným tematickým obsahom (zámerom). 

 

Mapový atlas – súbor máp spojených tematikou, účelom a ďalšími systémovými hľadiskami, 

spracovaný koncepčne a polygraficky ako jednotné kartografické dielo. 

  

Odborná knižná publikácia – odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej 

forme zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale 

jej spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie, 

kumuluje, syntetizuje, vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov. 

Neprezentuje primárne dáta z vedeckého výskumu. 
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Odkaz – údaj opisujúci prameň alebo jeho časť dostatočne presne a podrobne na jeho 

identifikáciu a na umožnenie lokalizácie. 

 

Ohlas – citácia, recenzia, kritika na publikované a zverejnené dielo, reprodukcia umeleckého 

diela.  

 

Recenzia – správa, hodnotiaci článok alebo štúdia či úvaha o recenzovanom dokumente alebo 

o umeleckej tvorbe. Autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela 

myšlienky, ale hodnotí alebo upozorňuje na recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a 

umelecký výkon. 

 

Skriptum – učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť 

chýbajúcu vysokoškolskú učebnicu. Skriptum musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, 

spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými 

náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. 

 

Štúdia – vedecký alebo umelecký článok teoretického charakteru a väčšieho rozsahu 

publikovaný spravidla v zborníku, časopise, prípadne ako súčasť inej publikácie. 

 

Umelecká kritika – dielo zamerané na výklad a hodnotenie súčasného umenia, ktoré 

rozoberá, vykladá, hodnotí a usmerňuje. 

 

Umelecká monografia – komplexne spracované monotematické umelecké dielo vydané v 

tlačenej alebo elektronickej podobe, spracúvajúce úzko vymedzenú umeleckú tému. 

Špecifickosť umeleckej monografie spočíva v sprostredkovaní „tematicky úzko 

špecializovanej“ umeleckej problematiky, často obohatenej o výber umeleckých reprodukcií, 

ktoré sú úzko prepojené s vymedzenou umeleckou témou. 

 

Vedecká monografia – vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo 

netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej 

témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci všetky stránky danej 

témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké 

poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje už známe poznatky a obohacuje ich o 

nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej 

práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, 

ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. 

Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, musí 

spĺňať kritériá všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými 

náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká 

monografia musí byť recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi. Recenzné konanie musí byť 

preukázateľné uvedením mien recenzentov v monografii, alebo iným relevantným spôsobom. 

Vedecká monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. 

Za vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a 

formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so 

zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou (pozri príslušné definície). 

 

Výskumná správa – dokument súvisiaci s prípravou alebo s realizáciou a s hodnotením 

určitého vedeckého výskumu. 
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Vysokoškolská učebnica – sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom 

vysokoškolského vzdelávania, má vzdelávaciu intenciu. Vzťahuje sa na štandardnú prácu v 

rámci určitého študijného programu a jej obsah je uspôsobený sylabám, kurikulu a obsahu 

príslušného predmetu. Prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednému 

vedeckému problému, téme, k odboru alebo oblasti vysokoškolského odborného vzdelávania, 

základné pojmy i zložité a rozporuplné aspekty témy. 

Informačná hodnota vysokoškolských učebníc je v sumarizácii podstatných, overených a 

spoľahlivých poznatkov, sprostredkovaní vývinových tendencií v danej oblasti a v uvedení 

študenta i do sporných, ešte nie celkom ujasnených tendencií, predkladaní nových smerov vo 

vývoji danej disciplíny. 

Vysokoškolská učebnica musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá 

všeobecne zverejnenej publikácie (verejne publikovaný dokument) a disponovať všetkými 

potrebnými náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. 

Vysokoškolská učebnica musí byť recenzovaná najmenej dvoma v nej jednoznačne 

uvedenými recenzentmi. 

 

Zborník – publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, 

vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samy o 

sebe. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné. 

 

Zdrojový dokument – dokument obsahujúci príspevky alebo samostatne identifikované 

zložky, ktoré sú predmetom analytického bibliografického popisu a sú fyzicky alebo 

bibliograficky prepojené. 

 

 

 




