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Príloha č. 1
k vyhláške č. 397/2020 Z. z.
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Kategórie evidencie publikačnej činnosti 

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti 

 

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako celok 

monografia  

kritická pramenná edícia 

kritický komentovaný preklad 

kartografické dielo 

katalóg umeleckých diel 

editovaná kniha  

zborník 

V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť editovanej knihy alebo zborníka 

kapitola 

príspevok 

abstrakt 

abstrakt z podujatia 

poster z podujatia 

príspevok z podujatia 

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z 

časopisu 

abstrakt 

článok 

abstrakt z podujatia 

poster z podujatia 

článok z podujatia 
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O – Odborný výstup publikačnej činnosti 

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti 

ako celok 

knižná publikácia 

prehľadová práca  

komentovaný výklad  

antológia  

katalóg umeleckých diel 

kartografické dielo 

slovník  

encyklopédia 

zborník 

O2 – odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  

kapitola 

príspevok 

abstrakt 

abstrakt z podujatia 

poster z podujatia 

príspevok z podujatia 

recenzia 

heslo 

O3 – odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu  

abstrakt 

článok 

abstrakt z podujatia 

poster z podujatia 

článok z podujatia 

recenzia 

 

P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti 
 

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

P1 – pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako celok 

učebnica pre vysoké školy  

učebnica pre stredné školy  

učebnica pre základné školy 

skriptum  

učebný text  

pracovný zošit 

didaktická príručka 

P2 – pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako časť učebnice alebo skripta 

kapitola 
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U – Umelecký výstup publikačnej činnosti 

 

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti 

ako celok 

knižná publikácia  

antológia  

katalóg umeleckých diel 

partitúra hudobného diela (notový 

materiál) 

dramatické dielo 

architektonická štúdia 

beletria  

zbierka poviedok 

zbierka poézie 

zborník 

U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 

kapitola  

príspevok 

U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z 

časopisu 

článok 

 

D – Dokument práv duševného vlastníctva  

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

D1 – dokument práv duševného vlastníctva patentová prihláška 

 patent 

 prihláška úžitkového vzoru 

 úžitkový vzor 

 dizajn 

 topografia polovodičových výrobkov 

 označenie pôvodu výrobkov 

 zemepisné označenie výrobkov 

 šľachtiteľské osvedčenie 

 

I – Iný výstup publikačnej činnosti 

Kód a názov kategórie Typ výstupu publikačnej činnosti 

I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako 

celok 

publikácie, ktoré nemožno zaradiť do 

kategórie V, O, P, U alebo D 

I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť 

publikácie alebo zborníka 

časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie 

V, O, P, U alebo D 

I3 – iný výstup publikačnej činnosti z 

časopisu 

články, ktoré nemožno zaradiť do 

kategórie V, O, P, U alebo D 
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Príloha č. 2
k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti
Kód kategórie Typ ohlasu

1 citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch
2 citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach

okrem citačných indexov
3 recenzia a umelecká kritika v publikácii
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti
a k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti

(1) Pri celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä

a) titulný list publikácie,

b) tiráž,

c) obsah,

d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,

e) úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa kapitol,
predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,

f) časť o autoroch,

g) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej
činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

(2) Pri časti z celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä

a) titulný list celku,

b) tiráž celku,

c) obsah celku,

d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,

e) prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,

f) zoznam použitej literatúry,

g) časť o autoroch,

h) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej
činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

i) doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

(3) Pri dokumente práv duševného vlastníctva sa predkladá najmä

a) zverejnená patentová prihláška,

b) zverejnená patentová listina,

c) zverejnená prihláška úžitkového vzoru,

d) osvedčenie o zápise úžitkového vzoru,

e) osvedčenie o zápise dizajnu,

f) osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov,

g) osvedčenie o zápise označenia výrobku,

h) osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku,

i) šľachtiteľské osvedčenie.

(4) Pri dokumente zverejnenom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa predkladá
výstup publikačnej činnosti z príslušnej webovej stránky.
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B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup publikačnej
činnosti

(1) Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom
indexe, sa predkladá najmä

a) titulný list citujúceho dokumentu,

b) obsah citujúceho dokumentu,

c) tiráž citujúceho dokumentu,

d) časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená.

(2) Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných
indexoch a databázach, sa predkladá najmä

a) názov citačného indexu alebo názov databázy,

b) identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze. 
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 397/2020 Z. z.

Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti a evidované údaje k ohlasu na výstup
publikačnej činnosti

A. Evidované údaje k výstupu publikačnej činnosti

Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa eviduje najmä

a) kód kategórie a názov kategórie,

b) názov výstupu publikačnej činnosti a iné názvové údaje, ak existujú,

c) údaje o autorovi a spoluautoroch výstupu publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3 zákona;
pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov údaje prvých piatich autorov a všetkých
autorov z vykazovaného pracoviska,

d) počet autorov pri autorských kolektívov väčších ako 25 autorov,

e) percentuálny podiel autorstva,

f) meno a priezvisko zostavovateľa,

g) mená a priezviská recenzentov alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo
vybranom vydavateľstve,

h) identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,

i) názov vydavateľa,

j) miesto a štát vydania,

k) rok vydania,

l) rozsah výstupu publikačnej činnosti,

m) dostupné scientometrické údaje v roku vydania výstupu publikačnej činnosti,

n) jazyk,

o) názov, miesto a dátum konania podujatia, organizátora podujatia, typ podujatia, forma
účasti, zloženie vedeckého výboru, rokovací jazyk podujatia,

p) názov a číslo projektu, ak výstup publikačnej činnosti vznikol v rámci projektu,

q) medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN,
identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu
publikačnej činnosti,

r) druh a číslo spisu, ak ide o patentovú prihlášku, patent, prihlášku úžitkového vzoru,
úžitkový vzor, dizajn, topografiu polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobku,
zemepisné označenie výrobku alebo o šľachtiteľské osvedčenie,

s) názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup
publikačnej činnosti indexovaný,

t) odkaz webovej stránky, na ktorej je výstup sprístupnený (úplný text, záznam v databáze
a podobne),

u) študijný odbor,

v) oblasť výskumu výstupu publikačnej činnosti.

B. Evidované údaje k ohlasu na výstup publikačnej činnosti

Podľa typu výstupu publikačnej činnosti sa pri ohlase eviduje najmä

a) kód kategórie a názov kategórie,

b) názov ohlasu na výstup publikačnej činnosti,

c) údaje o autorovi a spoluautoroch ohlasu na výstup publikačnej činnosti podľa § 108a ods. 3
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zákona,

d) strana dokumentu, na ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená,

e) názov vydavateľa,

f) miesto a štát vydania,

g) identifikácia častí periodických publikácií, ročník a číslo,

h) rok vydania,

i) medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu ISSN,
identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu
publikačnej činnosti,

j) názov citačného indexu, názov databázy a identifikačné číslo, pod ktorým je výstup
publikačnej činnosti indexovaný.


