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Príloha k Smernici č. 2/2013 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti,
umeleckej činnosti a ohlasov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Pokyny
k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na
Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici ustanovuje podrobnosti o zmenách kategórií
a nových kategóriách evidencie publikačnej činnosti a ohlasov platných pre publikácie
s rokom vydania 2013 a novšie, a upravené pravidlá kategorizácie a vykazovania jednotlivých
typov dokumentov.

1.

Nové a zrušené kategórie publikačnej činnosti 1

Nové kategórie publikačnej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEM - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
AEN - Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BDM - Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BDN - Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
CBA - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
CBB - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných v domácich
vydavateľstvách
Zrušené kategórie publikačnej činnosti v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AFI - Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
AFJ - Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BGH - Legislatívne dokumenty
CAG - Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v zahraničnej produkcii
CAH - Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii

2.

Nové a zrušené kategórie ohlasov
Nové kategórie ohlasov v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
10 Reprodukcie umeleckých diel autora v domácej publikácii alebo médiu

Zrušené kategórie ohlasov v zmysle Vyhlášky č. 456/2012
9 Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)

3.
Vykazovanie príspevkov v karentovaných časopisoch (ADC, ADD, AEG, AEH,
BDC, BDD)
Podmienkou pre zaradenie príspevku do kategórie ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD je
skutočnosť, že článok, štúdia, stať, abstrakt sú zaradené v databáze Current Contents Connect
(ďalej len „CCC“).
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Zaradenie príspevku na úrovni článku, abstraktu je potrebné overiť v databáze CCC. Články,
štúdie, state, abstrakty, ktoré sa nenachádzajú priamo v databáze, nesmú byť vykázané v
uvedených kategóriách publikačnej činnosti.
Ak sa článok, štúdia, stať, abstrakt nenachádza v databáze CCC, je potrebné, aby autor alebo
knižnica overili u prevádzkovateľa databázy dôvody nezaradenia publikácie do databázy. V
prípade, že článok, štúdia, stať, abstrakt bude dodatočne zaradený do databázy, môže knižnica
zaradiť štúdiu, stať, abstrakt do príslušnej kategórie publikačnej činnosti.
4.
Vykazovanie publikácií v databáze SCOPUS a Web of Science (ADM, ADN,
AEM, AEN, BDM, BDN)
Podmienkou pre zaradenie publikácie do kategórie ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN je
skutočnosť, že článok, štúdia, stať, abstrakt sú zaradené v databáze SCOPUS alebo Web of
Science.
Zaradenie príspevku na úrovni článku, štúdie, state, abstraktu je potrebné overiť v databáze
SCOPUS/Web of Science. Články, štúdie, state, abstrakty, ktoré sa nenachádzajú priamo v
databáze nesmú byť vykázané v uvedených kategóriách publikačnej činnosti.
Ak sa článok, štúdia, stať, abstrakt nenachádza v niektorej z databáz, je potrebné, aby autor
alebo knižnica overili u prevádzkovateľa databáz dôvody nezaradenia publikácie do databázy.
V prípade, že článok, štúdia, stať, abstrakt do databázy bude zaradený dodatočne, môže
knižnica zaradiť publikáciu do príslušnej kategórie publikačnej činnosti.
V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN sa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
evidujú iba publikácie s rokom vydania 2013 a novšie.
5.
Monografie vs zborníky
V zmysle Prílohy č. 4 Vyhlášky MŠVVaŠ SR
VEDECKÁ MONOGRAFIA je 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 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,
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, v monografii jednoznačne
uvedenými.
Vedecká monografia je zásadne nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia.
Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou
učebnicou.
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ZBORNÍK je publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných,
vzájomne príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať
samostatne. Zborníky môžu byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné.
Slovenská terminológia nepozná výraz kolektívna monografia.
6.
Určovanie kategórie príspevkov v zborníkoch/časopisoch
Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto
konania konferencie (nie miesto vydania publikácie) a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo
prihlásený príspevok.
Konferenčné príspevky uverejnené v časopisoch alebo ich suplementárnych číslach sú
kategorizované ako publikované príspevky na konferenciách. Ak je konferenčný príspevok
uverejnený v karentovanom časopise a zároveň v časopise registrovanom v databáze Web of
Science alebo SCOPUS, uvedie sa kategória článku v karentovanom časopise.
Pri nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je
zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný.
7.
Recenzenti v publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách s rokom
vydania 2013 a novších
V kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED je povinné uvádzať v zázname mená a
priezviská aspoň 2 recenzentov.
V prípade, že mená a priezviská recenzentov nie sú v publikáciách vydaných v domácich
vydavateľstvách uvedené, ani nie je v publikáciách uvedená žiadna zmienka o recenzovaní,
nemôžu byť takéto publikácie registrované v kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD,
AED. Môžu byť vykázané v kategóriách publikačnej činnosti, v ktorých sa recenzenti
nevyžadujú.
8.
Recenzenti v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách s rokom
vydania 2013 a novších
V prípade publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách kategórií AAA, ABA, ABC,
ACA, ACC, AEC, v ktorých nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov v publikácii, je
potrebné dokladovať CVTI SR potvrdenie o recenznom konaní zo zahraničného
vydavateľstva.
Na základe potvrdení o recenzovaní, ktoré dodali vysoké školy, vedie MŠVVaŠ SR na návrh
CVTI SR Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry (ďalej len
„Zoznam“). Zoznam je voľne dostupný a aktualizovaný 1x mesačne vždy k prvému dňu v
mesiaci na portáli CREPČ/CREUČ: www.crepc.sk a na webovej stránke ministerstva
www.minedu.sk.
Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých v Zozname nie je potrebné
opätovne dokladovať recenzné konanie. Ak v publikácii nie sú uvedené mená a priezviská
recenzentov, autor, príp. knižnica overí, či sa zahraničné vydavateľstvo nachádza v Zozname.
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Ak nie, autor je povinný zaslať knižnici (e-mailom alebo poštou) doklad/potvrdenie z
vydavateľstva o recenznom konaní.
Do Zoznamu sú zaradené len tie vydavateľstvá, ktorých potvrdenie o recenzovaní sa vzťahuje
na celú vydavateľskú produkciu.
V prípade publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách je možné ponechať zaradenie
v kategórii, ktorá vyžaduje najmenej dvoch recenzentov aj v prípade, že v publikácii je
uvedený len jeden recenzent.
9.
Percentuálny podiel
Percentuálny podiel autorov na jednej publikácii tvorí spolu 100% bez ohľadu na to, či ide o
domácich alebo zahraničných autorov. Uvádza sa v celých číslach. Ak nie je percentuálny
podiel v zázname uvedený, systém v CREPČ % podiel automaticky rovnomerne rozráta.
V záznamoch publikácií s rokom vydania od r. 2013 vrátane sa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ
SR percentuálny podiel uvádza pri všetkých kategóriách publikačnej činnosti.
kategória publikačnej činnosti
autorská rola
AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB,
ACC, ACD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, AED,
AEG, AEH, AEM, AEN, AFA, AFB, AFC, AFD,
AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, AGI, AGJ, BAA,
BAB, BBA, BBB, BCB, BCI, BCK, BDA, BDB,
BDC, BDD, BDE, BDF, BDM, BDN, BEE, BEF,
BFA, BFB, BGG, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB,
CKA, CKB, DAI, EAI, GAI, GHG, GII
Autor

kód roly

070

Autor (ak ide o umeleckú monografiu, dramatické
dielo, scenár alebo autorský katalóg)

070

Prekladateľ (ak ide o umelecký preklad, kapitolu
umeleckého prekladu)

730

EAJ

Prekladateľ

730

EDJ

Autor (ak ide o prehľadovú prácu, odbornú prácu)

070

Prekladateľ (ak ide o preklad normy, odborný
preklad)

730

Zostavovateľ, kompilátor (ak ide o
zostavovateľské práce knižného charakteru)

220

CAA, CAB, CBA, CBB, CAI, CAJ, CDC, CDD,
CDE, CDF, CEC, CED

FAI

Ak je na titulnom liste alebo v tiráži vedeckej monografie alebo odbornej knižnej publikácie
uvedený aj zostavovateľ, prípadne editor, v samostatnom zázname sa zapisujú údaje pre
publikáciu ako celok aj v kategórii zostavovateľské práce (FAI). Vedecký redaktor nie je
považovaný za zostavovateľa, ani za editora.
V záznamoch publikácií s rokom vydania 2013 a novších pri autorských kolektívoch väčších
ako 25 autorov a pri autorských korporáciách sa v zázname uvádzajú prví piati autori v poradí
ako sú uvedení v publikácii a všetci autori z vykazovaného pracoviska (vysokej školy).
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Zároveň sa uvedie celkový počet autorov v zátvorke. Percentuálny podiel sa rozráta
systémovo v CREPČ na tri desatinné miesta.
10.
Poradové číslo a druh vydania v publikáciách
V záznamoch, v ktorých sa podľa Prílohy č. 1 a 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR vyžaduje údaj o
vydaní, je potrebné uvádzať poradové číslo (1., 2., 3., ...) a druh vydania publikácie
(rozšírené, prepracované, doplnené, ...).
V prípade, že nepôjde o druhé (a ďalšie) akýmkoľvek spôsobom zmenené vydanie, publikácia
nemôže byť v CREPČ evidovaná samostatne. Jej existencia sa v zmysle § 5, odsek 16
Vyhlášky MŠVVaŠ SR zapíše do poznámky záznamu k prvému vydaniu so všetkými
vydavateľskými a inými identifikačnými údajmi. Následne sa k prvému vydaniu pripisujú aj
ohlasy na jednotlivé vydania (bod č. 14 tohto pokynu).
11. Rozsah publikácií a prepočet na autorské hárky
Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah (menej ako 20 strán), je
potrebné uviesť prepočet na autorské hárky (ďalej len „AH“). Počet AH je údaj, ktorý sa
využíva vo vydavateľskej činnosti, a preto si autor môže tento údaj vyžiadať priamo od
vydavateľa a nahlásiť ho akademickej knižnici pre účely zaevidovania publikácie do CREPČ.
Ak rozsah publikácie podľa stránkovania nevyhovuje požiadavke rozsahu pre kategóriu
publikačnej činnosti v zmysle Prílohy č. 1, 2 Vyhlášky MŠVVaŠ SR, v ktorej má byť
publikácia zaradená, je potrebné uviesť rozsah strán a prepočet strán na autorské hárky.
Prepočet na AH sa uvádza na 2 desatinné miesta (napr. 1,25 AH). Ak je prepočet strán nižší
ako 1AH, publikácia sa preradí do inej zodpovedajúcej kategórie.
1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800
znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je
rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), audio, video alebo
audiovizuálny záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60
minút.

12. ISSN/ISBN
Do kategórií publikačnej činnosti, v ktorých sa vyžaduje ISBN, resp. ISSN podľa Prílohy č. 1
Vyhlášky MŠVVaŠ SR sa môžu zaraďovať len tie publikácie, ktoré spĺňajú danú požiadavku.
Ak publikácia nemá ISBN, resp. ISSN, nemôže byť zaradená do kategórie, v ktorej sa tento
údaj vyžaduje. Musí byť zaradená do kategórie, kde sa ISBN, ISSN nevyžaduje.
13. Periodicita zdrojového dokumentu pre zaradenie príspevku do kategórie
Pre zaradenie príspevku v časopise je určujúca periodicita publikácie. Pravé periodiká
vychádzajú pravidelne minimálne 2x ročne v zmysle Zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných
výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel.
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Ostatné publikácie s nepravidelnou periodicitou sa zaraďujú do kategórie zborníkov (napr.
zborníky, ročenky, občasníky a pod.).
14. Vykazovanie abstraktu a plného textu
Ak sú abstrakt/preprint a plný text toho istého príspevku zverejnené v jednom vykazovacom
období, registruje a vykazuje sa len plný text. Predchádzajúce záznamy sa zlúčia a do
poznámky sa uvedie existencia predchádzajúcich foriem publikácie.
Ak sú abstrakt/preprint a plný text toho istého príspevku zverejnené v dvoch vykazovacích
obdobiach, v CREPČ je možné vykazovať obe formy príspevku, každú v inom vykazovacom
období.
15. Príspevky v dennej tlači, rozhovory/interview, správy o vyriešených úlohách
Príspevky zverejnené v dennej tlači s rokom vydania 2013 a novšie nie je možné evidovať
a vykazovať v CREPČ.
Rozhovory/interview sa zaraďujú do kategórie GII.
Podmienkou pre zaradenie do kategórie AGI (správy o vyriešených vedeckovýskumných
úlohách) je, že sú posudzované najmenej dvoma odborníkmi, t.j. recenzované. Ak záverečná
správa o vedeckovýskumnej úlohe nie je recenzovaná, zaradí sa do kategórie GAI (priebežné
správy o riešených úlohách).
16. Ohlasy na publikačnú a umeleckú činnosť
Ohlasy na publikačnú činnosť sa pripisujú k
a) prvému vydaniu, aj ak ide o ohlasy na ďalšie (nezmenené) vydania,
b) ostatným vydaniam, ak sú tieto vykazované samostatne, t. j. ide o doplnené,
aktualizované, prepracované, ... vydania,
c) jazykovej mutácii (ak je táto vykazovaná samostatne), aj ak ide o ohlasy na
jazykové mutácie uvedené v poznámke bibliografického záznamu.
Ohlasy na umeleckú činnosť sa pripisujú k:
a) prvému zverejneniu, aj ak bolo zverejnené viackrát,
b) jazykovej mutácii, ak je táto vykazovaná samostatne, a to aj ohlasy na jazykové
mutácie uvedené v poznámke.
17. Verejné publikovanie
Pri publikáciách skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) sa za dolnú hranicu
verejného publikovania považuje 100 exemplárov.
Pri publikáciách zaradených do ostatných kategórií zostáva dolná hranica 50 exemplárov.
18. Povinné údaje v CREPČ
Povinné údaje, ktoré sa zapisujú do centrálnych registrov, podrobne definuje § 5, odsek 6
Vyhlášky MŠVVaŠ SR.
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V zmysle písm. a) je povinným údajom aj rok narodenia autora, ktorý je knižnica povinná v
bibliografickom zázname uvádzať pri autoroch z danej vysokej školy, ktorá publikáciu
vykazuje v CREPČ.
19. Opravy údajov v databáze CREPČ
Univerzitná knižnica je povinná počas aktuálneho vykazovacieho obdobia priebežne sledovať
všetky výstupy zverejnené na portáli www.crepc.sk a opravovať záznamy v nich zahrnuté
počas vykazovacieho obdobia.
V prípade, že knižnica nájde vo svojej lokálnej databáze alebo v CREPČ záznamy, ktoré je
potrebné opraviť, je povinná tieto zmeny nahlásiť OHPČ CVTI SR, aby boli uskutočnené aj
v databáze CREPČ, nakoľko ide o dávkový systém, ktorý pracuje v režime offline. Zmeny
v záznamoch sa vzťahujú aj na predchádzajúce vykazovacie obdobia (t. j. od roku 2007).
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