
Evidencia výstupov 

publikačnej činnosti 

V zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 397/2020 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a  

centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, Metodiky evidencie 

publikačnej činnosti CVTI SR a Smernice o evidencii publikačnej činnosti v 

Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika



Úvod

 od 1.2.2022 sa pri evidencii a kategorizácii výstupov publikačnej činnosti 
postupuje podľa novej vyhlášky – od tohto dňa sa používajú nové formuláre pre 
evidenciu s novými kategóriami a niektorými novými poliami

 hlavná zmena – kategórie evidencie publikačnej činnosti: V, O, P, D, I

 v kategóriách nie sú rozdiely medzi zahraničnými a domácimi publikáciami

 niektoré zmeny v terminológii

 niektoré typy výstupov publikačnej činnosti sa v CREPČ neevidujú, prípadne sa 
zmenila ich evidencia

 stále platí, že vykazovacie obdobie začína 1.2. a končí 31.1. nasledujúci rok

 vo vykazovacom období 2022 je možné evidovať publikácie s rokom vydania 
2022 a 2021

 zmena podľa novej smernice – zber podkladov len elektronicky – bez 
podpisovania vytlačeného formulára



Kategórie evidencie publikačnej 

činnosti
 V – vedecký výstup publikačnej činnosti

 V1 – celok: monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, 
kartografické dielo, editovaná kniha, zborník

 V2 – časť editovanej knihy alebo zborníka: kapitola, príspevok v zborníku, 
abstrakt, abstrakt z  podujatia, poster z podujatia, príspevok z 
podujatia

 V3 – časť z časopisu: abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, 
článok z podujatia



 O – odborný výstup publikačnej činnosti

 O1 – celok: knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, 
antológia, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník

 O2 – časť knižnej publikácie alebo zborníka: kapitola, príspevok, abstrakt, 
abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia, 
recenzia, heslo

 O3 – časť z časopisu: abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, 
článok z podujatia, recenzia



 P – pedagogický výstup publikačnej činnosti

 P1 – celok: učebnica pre vysoké školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, 
didaktická príručka

 P2 – časť: kapitola v učebnici, v skriptách

 D – dokument práv duševného vlastníctva

 D1: 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

 I1 – celok: publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórií V1, O1, P1 alebo D1

 I2 – časti publikácií a zborníkov, ktoré nemožno zaradiť do kategórií V2, O2, alebo 
P2 

 I3 – časti z časopisu: články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V3, O3, alebo 
P3



Vedecký výstup publikačnej činnosti

 určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu

 založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch

 obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo 

autorského kolektívu

 prináša nové informácie v príslušnej oblasti výskumu

 je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky

 je predmetom recenzného konania

 má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, číslo seriálu ISSN, 

identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo



Odborný výstup publikačnej činnosti

 prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná 

komunita

 nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje 

znalosti z príslušnej oblasti výskumu

 nespĺňa požiadavky podľa jednotlivých bodov charakteristiky vedeckého 

výstupu



Pedagogický výstup publikačnej 

činnosti

 je určený na výchovno-vzdelávací proces

 prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov

 je predmetom recenzného konania, ak ide o vysokoškolskú učebnicu

 má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, číslo seriálu ISSN, 

identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo

 nespĺňa požiadavky podľa jednotlivých bodov charakteristík vedeckého 

alebo odborného výstupu



Iný výstup publikačnej činnosti

 prináša informácie popularizačného charakteru alebo informatívneho 

charakteru

 pochopenie jeho obsahu si nevyžaduje osobitné vedomosti z príslušnej 

oblasti výskumu

 nespĺňa požiadavky podľa jednotlivých bodov charakteristík vedeckého, 

odborného alebo pedagogického výstupu



Dôležitá terminológia a jej vysvetlenie A-O

 Abstrakt: samostatne publikovaná, krátka výstižná charakteristika výsledkov 

vedeckej alebo odbornej činnosti v rozsahu najmenej 150 slov

 Autorský hárok: 36000 tlačových znakov ( 20 normovaných strán, 1 strana 

obsahuje 1800 znakov) – do prepočtu rozsahu AH sa počítajú tieto časti: 

úvod / predslov / predhovor, hlavný text, záver (aj v iných jazykoch), 

zoznam bibliografických odkazov, tabuľky, grafy, obrázky, poznámky pod 

čiarou

 Editovaná vedecká kniha: vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s 

editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, 

zamerané na jednu tému, ktoré má vedecký charakter

 Odborná knižná publikácia: odborné monotematické dielo zamerané na 

konkrétnu časť problematiky. Prináša známe informácie, opisuje, objasňuje, 

nemá objaviteľský charakter, cieľovou skupinou je odborná verejnosť



Dôležitá terminológia a jej vysvetlenie P-V

 Podujatie: podujatie je najmä kongres, konferencia, seminár, má jednorazovú alebo 
periodickú podobu. Podujatie je medzinárodné, ak najmenej dve tretiny zahraničných 
členov vedeckého výboru sú z viac ako dvoch štátov

 Poster z podujatia: výsledky práce zverejnené na stojanoch, tabuliach alebo elektronicky 
počas konferencií a následne publikované v zborníku alebo časopise

 Recenzia: článok alebo príspevok o výstupe publikačnej činnosti. Autor recenzie nevyužíva 
ani nepreberá od autora recenzovaného diela informácie, ale hodnotí recenzovanú 
publikáciu

 Scientometrický údaj: slúži na kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo 
výskume. (Impact Factor, SCImago Journal Rank, Source Normalised Impact per Paper, 
Hirschov index) – možnosť ich získania v citačných indexoch Web of Science a SCOPUS

 Vedecká monografia: vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch autorov bez editora, 
ktorá podáva komplexný a systematický rozbor jednej témy. Jednotlivé časti na seba 
navzájom nadväzujú. Obohacuje už známe poznatky o doposiaľ nepublikované 
informácie a predkladá závery. Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne spracovaný 
vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a 
kritický aparát; autor v ňom uvádza aj svoje práce, ktorými dokumentuje svoju vedeckú 
činnosť. V prípade väčšieho počtu autorov sa jedná o editovanú vedeckú knihu.



Karentované časopisy
 vedecké časopisy, ktoré sú registrované službou Current Contents

 sú veľmi významné vo svojom odbore 

 pred zaregistrovaním v Current Contents prechádzajú prísnym výberom a musia spĺňať 
stanovené kritériá

 časopisy sú evidované v 7 tematických sériách a 2 kolekciách Current Contents Connect, 
ktoré sú dostupné v rámci portálu Web of Science:

 Current Contents® / Agriculture, Biology & Environmental Sciences

 Current Contents® / Arts & Humanities

 Current Contents® / Clinical Medicine

 Current Contents® / Engineering, Computing & Technology

 Current Contents® / Life Sciences

 Current Contents® / Physical, Chemical & Earth Sciences

 Current Contents® / Social & Behavioral Sciences

 Business Collection

 Electronics & Telecommunications Collection

 Na stránke Master Journal List je možné overiť, či je časopis karentovaný: 
https://mjl.clarivate.com/home

- Nie každý časopis, ktorý je zverejnený v databáze Web of Science, je zároveň karentovaný, 
naopak ale každý karentovaný časopis je zverejnený v databáze Web of Science

https://mjl.clarivate.com/home


Recenzovanosť publikácie
 Recenzenti musia pôsobiť na inom pracovisku (katedre) ako autori publikácie

 Ak recenzent pôsobí na rovnakom pracovisku ako ktorýkoľvek autor, do 
záznamu sa zapisuje, vnútornou kontrolou nie je považovaný za recenzenta

 Za recenzenta sa nepovažuje ani editor, zostavovateľ, člen vedeckej rady 
danej konkrétnej publikácie, ani iný autor tej istej publikácie

 Ak má každá analytická časť (Kapitola / príspevok) uverejnená v knižnej 
publikácii, knihe alebo zborníku svojho vlastného recenzenta, avšak iba jedného 
a neopakujúceho sa v rámci danej publikácie a zároveň nie je uvedené, že 
bola publikácia recenzovaná ako celok, príspevok sa nepovažuje za 
recenzovaný

 Pre vedecké výstupy publikačnej činnosti s kategóriou V1, V2, V3 a 
pedagogické publikácie s kategóriami P1 a P2 je recenzovanie povinné

 Ak bola publikácia recenzovaná, ale informácia o recenzovaní nie je v 
publikácii uvedená, potrebné je dodať potvrdenie z vydavateľstva o 
recenznom konaní

 Potvrdenie nie je potrebné, ak bola publikácia vydaná v zahraničnom 
vydavateľstve, ktoré je zaradené v Zozname vybraných zahraničných 
vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné 
konanie. http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-
vydavatelstva-01-2020.pdf

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva-01-2020.pdf


Do CREPČ nie je povolené evidovať:

 Normy

 Ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového osvedčenia, prihlášky 

ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov

 Publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov 

prostredníctvom prístupových údajov (napr. bulletiny)

 Publikácie študentov prvého a druhého stupňa VŠ štúdia

 Preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo 

elektronickej verzii (first online, first print, early access) – platí to aj pre ohlasy

 Záverečné, rigorózne a habilitačné práce

 Krátke oznámenia o podujatiach

 Články v dennej tlači



Podrobnosti o evidencii

 Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne publikovaná a verejne dostupná 
publikácia

 K jednému výstupu publikačnej činnosti sa vytvára len jeden záznam (nie je možné 
vykazovanie jedného výstupu na viacerých školách – ani u externých doktorandov)

 Pri viacerých nezmenených vydaniach sa eviduje len výstup prvého vydania

 Editovaná kniha sa eviduje ako celok pre zostavovateľa, ak je v nej uvedený

 Ak nie sú pri častiach editovanej knihy uvedení autori, eviduje sa ako celok pre autorský 
kolektív

 Ak sú pri jednotlivých častiach editovanej knihy uvedení autori, evidujú sa jednotlivé časti 
samostatne pre jednotlivých autorov ( v tomto prípade v ohlasoch musí byť citovaná 
daná časť a ohlas sa k nej priväzuje)

 Záverečné správy z vedeckých úloh sa evidujú ako I1 – Iný výstup publikačnej činnosti

 Zostavovateľské práce knižného charakteru sa evidujú, ak má publikácia aspoň troch 
autorov, ktorí nie sú zároveň aj zostavovateľmi publikácie

 Ak je jeden z autorov zároveň aj zostavovateľom, počet autorov musí byť aspoň štyri

 V prípade, že autor už zaevidoval zverejnenú patentovú prihlášku, zverejnený patent s 
udeleným číslom patentového spisu sa neeviduje znovu, údaje o čísle patentového spisu 
sa doplnia do poznámky v zázname zaevidovanej patentovej prihlášky



Ohlasy

 Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a 

verejne dostupná citácia, recenzia alebo umelecká kritika

Kategórie evidencie ohlasov na výstup publikačnej činnosti

1 – citácia v publikácii registrovaná v citačných indexoch (na základe 

usmernení a vysvetlení zo strany CVTI SR sú určené citačné 

indexy SCOPUS a Web of Science)

2 – citácia v publikácii vrátane citácii v publikácii registrovanej v iných 

databázach okrem citačných indexov

3 – recenzia a umelecká kritika v publikácii



Za ohlas na výstup publikačnej činnosti 

sa nepovažuje:

 recenzný posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti

 recenzia autora na vlastný výstup publikačnej činnosti

 citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych 

prácach a v správach (výskumných správach)

 citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o 

heslo v rozsahu aspoň troch normovaných strán, ktoré má uvedené autora

 citácia vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci spoluautorom

 vzájomná citácia jednotlivých častí toho istého dokumentu



Formuláre pre evidenciu publikačnej 

činnosti

 Knižná publikácia: celky – monografie, editované knihy, všetky druhy 

zborníkov, knižné publikácie, prehľadové práce, slovníky, učebnice, skriptá, 

učebné texty, záverečné správy

 Kapitola / príspevok: analytické časti – kapitoly, príspevky, abstrakty, 

príspevky z podujatia uverejnené v knižných publikáciách a zborníkoch

 Článok: analytické časti – abstrakty, články, články z podujatí uverejnené v 

časopisoch

 Patent: celky dokumentov práv duševného vlastníctva – patenty, 

patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov,...

 Ohlas: všetky druhy citácií



Povinnosti autora
 autor zodpovedá za vykazovanie výstupov svojej publikačnej činnosti 

 rozhoduje o zaradení do príslušnej kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti a kategórie podľa 
akreditačnej komisie (novinka)

 rozhoduje o určení percentuálneho podielu (pri autoroch z rôznych vysokých škôl je nutná dohoda 
medzi vysokými školami), 

 taktiež rozhoduje o určení oblasti výskumu, študijného odboru (novinka) 

 garant študijného odboru už nepodpisuje formulár

 oblasť výskumu a študijný odbor sa určuje podľa obsahu konkrétneho publikačného výstupu, nie podľa 
akreditovaného študijného programu vysokej školy

 autor vyplní elektronický formulár na stránke Akademickej knižnice AOS a priloží elektronický podklad vo 
formáte PDF (názov musí byť bez diakritiky vo veľkosti max. 15 MB)

 k výstupu publikačnej činnosti kategórie V1 a typu výstupu monografia, kritická pramenná edícia, kritický 
komentovaný preklad, editovaná kniha – povinne prikladá celú publikáciu ako jeden súbor PDF

 v prípade evidencie ohlasov zverejnených v databázach SCOPUS a Web of Science je ako žiadosť o 
zaevidovanie akceptovaný prostredníctvom mailu zaslaný link na záznam citujúceho dokumentu v 
danej databáze – prístup do obidvoch databáz je možný prostredníctvom vzdialeného prístupu cez CVTI 
SR

 pre správne vecné bibliografické spracovanie autor uvedie v e-formulári kľúčové slová

 autor má povinnosť overiť si správnosť zaevidovania svojich výstupov publikačnej činnosti 
prostredníctvom on-line katalógu EPČ. 



Povinnosti a pôsobnosť akademickej 

knižnice
 evidencia publikačnej činnosti zásadne po elektronickom prijatí e-

formulára a kompletných podkladov od autora

 právo upraviť kategóriu zaradenia publikácie alebo ohlasu, ak nie je v 
súlade s definíciou kategórie a o zmene informuje autora

 právo vyzvať autora na doplnenie chýbajúcich elektronických podkladov

 AK archivuje doručené podklady

 vyhotovuje prehľad výstupov publikačnej činnosti autora pre potreby 
získania vedecko-pedagogického titulu, habilitačného a inauguračného 
konania na vyžiadanie Pracoviska vedy a zahraničných vzťahov AOS

 prehľady výstupov publikačnej činnosti pre autora, katedry a oddelenia 
najneskôr do 14 dní od vyžiadania

 prehľady po novom – samostatne podľa starej vyhlášky a samostatne 
podľa novej



Stručný postup autora pri evidovaní výstupu 

publikačnej činnosti

 klik na stránku Akademickej knižnice http://ak.aos.sk/

 vybrať formulár z priečinka E-formuláre EPČ

 vyplniť všetky potrebné údaje

 priložiť elektronický podklad vo formáte PDF – názov bez diakritiky, veľkosť 

max. 15 MB a formulár odoslať

 zmena – potvrdzujúci e-mail nie je potrebné vytlačiť a podpísať

 v prípade ohlasu v SCOPUS a Web of Science je možné zaslať link z 

databázy

 približne o 30 dní skontrolovať správnosť zaevidovania v on-line katalógu 

EPČ

http://ak.aos.sk/


Záver

 Podrobné informácie vo Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu č. 397/2020, Metodike evidencie publikačnej činnosti a Smernici o 

evidencii publikačnej činnosti – stránka AK – Evidencia publikačnej činnosti 

– Legislatíva alebo Dokumenty na stiahnutie

 Ďakujem za pozornosť.

 Autorka: Erika Baráthová

 Kontakt:

 Akademická knižnica AOS, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš

 erika.barathova@aos.sk

 0960 423 380

mailto:erika.barathova@aos.sk

