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Prehľad najdôležitejších zmien a úprav v evidencii publikačnej činnosti 
pre práce vydané od roku 2013 

 

*Do databázy sa evidujú všetky publikované práce. Do CREPČ sa však exportujú len záznamy 

zamestnancov FSEV UK s úplným pracovným úväzkom (100 %) a doktorandov FSEV UK v dennej 
forme štúdia, a iba za tieto sa prideľujú finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR. Preto je nevyhnutné, aby 
autori pri odovzdávaní dokumentov na spracovanie do databázy publikačnej činnosti oznámili 
prípadné zníženie pracovného úväzku, resp. čerpanie neplateného voľna. 
 

 

*Naďalej ostáva povinnosťou uvádzať percentuálny podiel autorstva ako celé číslo, a to pre každého 

autora samostatne, pričom súčet percentuálnych podielov všetkých autorov na jednom výstupe 
publikačnej činnosti je 100 %. 
 

 

*Pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov alebo autorských korporáciách sa zapisujú prví 

piati autori a všetci autori z vykazovaného pracoviska. Zároveň je potrebné do záznamu uviesť počet 
všetkých členov autorského kolektívu. Percentuálny podiel u autorov sa v takýchto prípadoch nebude 

uvádzať, v rámci CREPČ sa automaticky rozpočíta podľa počtu všetkých spoluautorov. 

 
 

*Uvedenie pracoviska autora na dokumente sa začalo osobitne sledovať vzhľadom na rôzne 

požiadavky hodnotenia publikačnej činnosti. Preto je nevyhnutné uvádzať afiliáciu k Univerzite 
Komenského. 
 

 

*Upozorňujeme najmä, že recenzenti sú povinným údajom v  nasledovných kategóriách: AAA, AAB, 

ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD. Pokiaľ údaje 
o recenzentoch nebudú v zázname uvedené, publikácie nemôžu byť zaradené do daných kategórií.  
Vybrané zahraničné vydavateľstvá, ktoré recenzujú svoje publikácie, sú v Zozname vybraných 
zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry (v prílohe). V tomto prípade nie je potrebné ďalej 
overovať/dokladovať recenzovanosť. Aktualizácia zoznamu prebieha 1x mesačne vždy k 1. dňu 
v mesiaci. 

 

*Podľa vnútorného predpisu č. 3/2013 schváleného Akademickým senátom Univerzity Komenského 

v Bratislave v čl. 11 ods. 3, písm. k) sa vykazovanie tej istej publikačnej činnosti u viacerých 

zamestnávateľov považuje za porušenie pracovnej disciplíny. 
 
 
 

Vyhláška spresňuje zaradenie dokumentov do príslušných kategórií ako aj ich 
charakteristiku: 

 
 
 
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
AAB 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, 
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- 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, 
- 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 GII. 
 
 
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 
ABB 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, 
- 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 AEC, AED. 
 
 
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničnýchvydavateľstvách 
ABD 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, 
- majú rozsah aspoň 1 AH, náklad aspoň 100 exemplárov, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. 
ISSN, 
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah aspoň 3 AH, zaradia sa do kategórie ABA alebo 
ABB, 
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie AEC 
alebo AED. 

 
Charakteristika vedeckej monografie - 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 jednoznačne uvedenými v monografii. 
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). 
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BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
BAB 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, samostatne 
publikované mapy, samostatné mapové prílohy monografie, 
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, 
- ak majú práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 
 
 
BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 
BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 
- kapitoly v odbornej knižnej publikácii, kde sú autori uvedení v obsahu alebo za názvom kapitoly, 
kapitoly v komplexných mapových tematických atlasoch, prípadne v edíciách máp, samostatne 
publikované mapy, samostatné mapové prílohy monografií, 
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje, ISBN, resp. ISSN, 
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie BEE 
alebo BEF. 
 

 
Charakteristika odbornej knižnej publikácie - 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. 
 

 
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ACB 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, 
- majú rozsah aspoň 3 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN, 
- ak majú tieto práce rozsah menší ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. 
 
 
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 
ACD 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, 
- majú rozsah aspoň 1 AH, príslušné vydavateľské údaje a ISBN, 
- ak majú kapitoly, mapy alebo mapové prílohy rozsah menší ako 1 AH, zaradia sa do kategórie AEC 
alebo AED. 
 
 
Charakteristika vysokoškolskej učebnice - sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom 
vysokoškolského vzdelávania, má vzdelávaciu intenciu. Vzťahuje sa na štandardnú prácu v rámci 
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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. 
 
 
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. 
 
 
Charakteristika skrípt - 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. 
 
 
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
- 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 vedeckých časopisoch, 
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 
Konkrétny článok aj s menami autorov sa musí nachádzať v databáze Current Contents Connect. Na 
zaradenie do tejto kategórie nepostačuje, že je časopis, resp. konkrétne číslo, vo všeobecnosti 
karentované. 
 
 
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 
 
- články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové 
prílohy k časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v 
karentovaných časopisoch, 
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 
Konkrétny článok aj s menami autorov sa musí nachádzať v databáze Current Contents Connect. Na 
zaradenie do tejto kategórie nepostačuje, že je časopis, resp. konkrétne číslo, vo všeobecnosti 
karentované. 
 
 
Charakteristika abstraktu - krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej a odbornej činnosti 
v rozsahu minimálne 150 slov. 
 
 
Charakteristika autorského hárku (AH) – 36 000 tlačových znakov (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), video alebo audiovizuálny 
záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút. 
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Nové kategórie evidencie publikačnej činnosti 
 
 
 
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 
 
- 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 časopisoch, ktoré sú registrované v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo 
 
 
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 
 
- uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty, 
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo 
 
 
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 
 
- články, štúdie, state odborného charakteru, tematické mapy ako samostatné mapové prílohy k 
časopisom, ako aj samostatne publikované jednotlivé tematické mapy uverejnené v časopisoch, ktoré 
sú registrované v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 
- majú ISSN, resp. iné štandardné číslo. 
 
 
 
 
 
 

 


