
Prevodník kategórií EPČ

Akreditačné kritérium  ? Vyhláška 397/2020 Typ výstupu publikačnej činnosti Akreditačné kritérium  ?

Kategória A+, A, A-, B, C A+, A, A-, B, C

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách A+
monografia

A+, A, A-

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách B
kritická pramenná edícia

ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách A+
kritický komentovaný preklad

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách B
kartografické dielo

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 

v zahraničných vydavateľstvách A+, A

katalóg umeleckých diel

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách B
editovaná kniha

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách A-

zborník

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách B

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané 

v zahraničných vydavateľstvách A-
kapitola

A+, A, A-

ACD

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané 

v domácich vydavateľstvách B

príspevok

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch A+
abstrakt

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch A

abstrakt z podujatia

ADE
Vedecké práce v ostatných zahraničných  časopisoch A- poster z podujatia

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch B

príspevok z podujatia

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS A

abstrakt

A, A-, B

ADN

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 

databázach Web of Science alebo SCOPUS

článok

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách A+
abstrakt z podujatia

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách A-
poster z podujatia

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných 

časopisoch A
článok z podujatia

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných 

časopisoch B

AEM

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS A

AEN

Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS A A, A-, B

AFA

Publikované pozvané príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách A-

knižná publikácia

                                                                        V1 – 

vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako 

časť editovanej knihy alebo zborníka

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z 

časopisu

AAA, AAB

ABA,ABB, ABC, ABD, AEC, AED                                                                                    

AFA, AFB, AFC, AFD - príspevok 

z podujatia "pozvaný"  vyjadrený 

príznakom v zázname                                                                              

AFE, AFF, AFG, AFH - abstrakt z 

podujatia "pozvaný" bude 

vyjadrené príznakom v zázname

ABA,ABB,ADC,ADD, ADE,ADF, 

ADM, ADN, AEG,AEH,AEM,AEN,                                                              

AFA, AFB, AFC, AFD -  

príspevok z podujatia podľa typu 

zdrojového dokumentu,                                                                                                   

AFE, AFF, AFG, AFH - abstrakt z 

podujatia podľa typu zdrojového 

dokumentu                                                                        

BAA, BAB

O – Odborný výstup publikačnej činnosti

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti 

Vyhláška 456/2012

P1 - pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako celok - učebnica pre vysoké 

školy

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edotvanej knihy alebo zborníka

P2 - pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako časť učebnice alebo skripta - 

kapitola

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako 

celok

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok z podujatia, 

karentovanosť bude vyznačená 

príznakom

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok                                                                        

O3 - ak nie je recenzovaný

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok (registrované v 

databázach bude vyjadrené príznakom v 

zázname)                                                                   

O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB 

sú)

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edotvanej knihy alebo zborníka  

- kapitola, príspevok

V2, V3 podľa typu zdrojového 

dokumentu

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - abstrakt, abstrakt z 

podujatia

V1 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako celok

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - abstrakt (registrované v 

databázach bude vyjadrené príznakom v 

zázname)                                                                  

O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB 

sú)

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka 

- príspevok z podujatia (pozvaný bude 

vyjadrené príznakom v zázname)                                                                                                

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu                                                                        



Prevodník kategórií EPČ

Akreditačné kritérium  ? Vyhláška 397/2020 Typ výstupu publikačnej činnosti Akreditačné kritérium  ?Vyhláška 456/2012

AFB

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách B

prehľadová práca

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách A-

komentovaný výklad

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách B

antológia

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 

konferencií A
katalóg umeleckých diel

AFF

Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií B
kartografické dielo

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií A
slovník

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií B

encyklopédia

AFK

Postery zo zahraničných konferencií C

zborník

AFL

Postery z domácich konferencií C
kapitola

A, A-, B

AGI

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

I1 iný výstup publikačnej činnosti ako 

celok,                                                I2 

iný výstup publikačnej činnosti ako časť 

publikácie alebo zborníka,            I3 iný 

výstup publikačnej činnosti z časopisu A

príspevok

AGJ

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

D1 - dokument práv dušeného 

vlastníctva A+
abstrakt

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách A+,A
abstrakt z podujatia

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách A-, B
poster z podujatia

BBA Kapitoly v odborných monografiách vydaných v 

zahraničných vydavateľstvách A-, B
príspevok z podujatia

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydaných v domácich 

vydavateľstvách
recenzia

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy B
heslo

BCI

Skriptá a učebné texty C
abstrakt

A, A-, B, C

BCK

Kapitoly v učebnicciach a v učebných textoch 

P2 - pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako časť učebnice alebo skripta - 

kapitola
B, C

článok

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách A-

abstrakt z podujatia

BDB
Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách B
poster z podujatia

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch A+
článok z podujatia

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch A

recenzia

O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z 

časopisu

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka  - heslo

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok, článok z podujatia, 

recenzia (karentované bude vyjadrené 

príznakom v zázname)

O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako 

časť knižnej publikácie alebo zborníka

BAA, BAB

AFE, AFF, AFG,AFH abstrakt z 

podujatia ak nie je recenzovaný                                              

AFK, AFL poster z podujatia ak 

nie je recenzovaný                    

BBA, BBB, BDA, BDB, BEE, 

BEF, BFA, BFB, BFB,                                                       

EDI - recenzia v knižnej  

publikácii a zborníku,                

EDJ - kapitola, príspevok 

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako 

celok

ADE,ADF, ADM, ADN článok ak 

nie je recenzovaný                                                 

abstrakt AEM,AEN ak nie je 

recenzovaný, abstrakt z podujatia                                                                                

AFE, AFF, AFG,AFH abstrakt z 

podujatia ak nie je recenzovaný                                                                      

AFK, AFL poster z podujatia ak 

nie je recenzovaný                    

BDC, BDD, BDE, BDF, BDM, 

BDN                                        

BFA, BFB podľa zdrojového 

dokumentu                              EDI 

- recenzia v časopise          EDJ- 

článok v časopise

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako celok

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka

P1 - pedagogický výstup publikačnej 

činnosti ako celok 

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka 

- príspevok z podujatia (pozvaný bude 

vyjadrené príznakom v zázname)                                                                                                

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu                                                                        

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka 

- príspevok z podujatia                                                            

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu                                                                        

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka 

- abstrakt z podujatia (pozvaný bude 

vyjadrené príznakom v zázname)                                                                                                

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu                                                         

O2, O3 ak nie sú recenzované 

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti 

ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka 

-poster z podujatia                                                            

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu                                                         

O2, O3 ak nie sú recenzované 
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BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných 

časopisoch A-

BDF

Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch B

BDM

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch A+, A, A- A+, A, A-

BDN

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch B

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 

zborníkoch A-
učebnica pre stredné školy

BEF

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch B, C

učebnica pre základné školy

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí A-
skriptum

B

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí B

učebný text

C

BGG Normy Nie je predmetom EPČ pracovný zošit C

DAI Dizertačné a habilitačné práce Sú evidované v CRZP a v katalógu AK didaktická príručka C

EAI

Prehľadové práce knižné

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako celok - prehľadová práca A, A-, B A+, A, A-

EAJ

Odborné preklady publikácií

Kategória bude zvolená podľa typu a 

obsahu dokumentu a preklad bude 

vyjadrený rolou ako FAI

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka                                    alebo                                                

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu                

A-, B, C

EDJ

Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, 

odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka - kapitola, príspevok   alebo                                                

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu                
A-, B, C

FAI
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy slovníky, zborníky, atlasy)

Bude vyjadrené autorskou rolou ako EAJ

C A+

GAI Správy (priebežné správy o rešených úlohách a práce 

súviciace s hodnotením určitej etapy programu alebo 

projektu..)

Nie je predmetom EPČ

GHG

Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný 

prístup

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z 

časopisu  - články                              I1 a 

I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu 

zdrojového dokumentu
C

patent

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z 

časopisu  - články                              I1 a 

I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu 

zdrojového dokumentu
C

prihláška úžitkového vzoru

úžitkový vzor

Kód  Názov kategórie   OHLASOV dizajn

topografia polovodičových výrobkov

označenie pôvodu výrobkov

zemepisné označenie výrobkov

šľachtiteľské osvedčenie

3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v 

citačných indexoch A, A-, B

 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v 

citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných 

indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS

1

2

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok, recenzia 

(registrované v databázach bude 

vyjadrené príznakom v zázname)

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka - príspevok, príspevok z 

podujatia, recenzia

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti 

ako časť knižnej publikácie alebo 

zborníka - abstrakt, abstrakt z podujatia                                                                                                   

O3 - podľa typu zdrojového dokumentu

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti 

z časopisu - článok, recenzia 

1

kapitola

P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti

P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti 

ako časť učebnice alebo skripta

ACA, , ACB, BCB, BCI

ACB, ACD, BCK

D – Dokument práv duševného vlastníctva

P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti 

ako celok

učebnica pre vysoké školy

AGJ

I – Iný výstup publikačnej činnosti

patentová prihláška

D1 – dokument práv duševného vlastníctva

2

A+
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4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných 

indexoch A+, A, A-, B, C

5 Recenzie v zahraničných publikáciách A, A-

6 Recenzie v domácich publikáciách A-, B

A+, A, A-, B, C

A+, A, A-, B, C

Kód kategórie Typ ohlasu

1
citácia v publikácii registrovaná v citačných 

indexoch / WOS, Scopus 1,2 A+

2

citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii 

registrovanej v iných databázach okrem 

citačných indexov 3,4 A, A-

3 recenzia a umelecká kritika v publikácii 5,6 A-, B

AGI článok v časopise, GHG, GIIčlánky, ktoré nemožno zaradiť do V, O, P, U 

alebo DI3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok

I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť 

publikácie alebo zborníka

publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie 

V, O, P, U alebo D

časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, 

O, P, U alebo D

2

3

AGI záverečná výskumná správa

AGI kapitola alebo príspevok


