Príloha č. 1

Kategórie publikačnej činnosti
Kód

Názov kategórie

AAA
AAB

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Za vedeckú monografiu sa považujú pôvodné monotematické vedecké práce v rozsahu najmenej
3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII). Vedecká monografia sa
vyznačuje aj tým, že je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvomi
odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Knižná monografia musí mať ISBN.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj samostatné mapy, ak spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá
a ich formát má rozsah najmenej 3 AH (1 AH mapy = 2.300 cm2).
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách
Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich
vydavateľstvách
Na štúdie charakteru vedeckej monografie sa vzťahujú rovnaké kritériá ako na monografie, tzn.,
že musia spĺňať obsahové, formálne a rozsahové (najmenej 3 AH) kritériá. Do tejto kategórie sa
zaraďujú aj kapitoly z kníh spĺňajúce vyššie uvedené kritériá a majúce rozsah najmenej 3 AH.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj mapy, ak sú súčasťou týchto dokumentov, spĺňajú vyššie
uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH.
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Sem sa zaraďujú kapitoly v takých vedeckých monografiách, kde sú autori uvedení v obsahu,
alebo pri názve kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší
ako 1 AH, zaradí sa do kategórie vedecké práce v recenzovaných, resp. nerecenzovaných
zborníkoch. Ak je rovný alebo väčší ako 3 AH, zaradí sa do kategórií ABA, ABB.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj mapy, ak sú súčasťou monografií, spĺňajú vyššie uvedené
kritériá a ich formát má rozsah väčší ako 1 AH.
Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Vysokoškolské učebnice majú rozsah najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do
kategórie GII), pred publikovaním sú posudzované (recenzované) uznávanými odborníkmi.
Podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny
alebo zo spoločenskej praxe. Do tejto kategórie nepatria skriptá ani učebnice pre základné a
stredné školy.
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
Sem sa zaraďujú kapitoly v takých vysokoškolských učebniciach, kde sú autori uvedení v
obsahu, alebo pri názve kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah
kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie vedecké práce v recenzovaných, resp.
nerecenzovaných zborníkoch, monografiách.
Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo
autorského kolektívu uverejnené v karentovaných vedeckých časopisoch.
Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo
autorského kolektívu uverejnené v nekarentovaných vedeckých časopisoch.
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
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AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora
alebo autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré sú
recenzované, tzn., že v publikácií sú uvedení recenzenti. Do tejto kategórie sa zaradia aj
kapitoly v recenzovanej monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora
alebo autorského kolektívu uverejnené vo vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré nie
sú recenzované. Do tejto kategórie sa zaradia aj kapitoly v nerecenzovanej monografii, ktoré
majú menší rozsah ako 1 AH.
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch
Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných
textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie ADC alebo ADD.
Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako úplné texty v konferenčnom zborníku alebo
suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané príspevky sa považujú tie, o ktoré bol
autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný. O pozvaní musí existovať písomný
doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky a pod.
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Prihlásené príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako úplné texty v konferenčnom
zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu.
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo
suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané príspevky sa považujú tie, o ktoré bol
autor ako vedecká autorita v danej oblasti požiadaný. O pozvaní musí existovať písomný
doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví rubriky a pod. Uvádzajú sa len
tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy
zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie AFA alebo AFB. Skutočnosť, že existuje aj
abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií, ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo
suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty.
V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí
do príslušnej kategórie AFC alebo AFD. Skutočnosť, že existuje aj abstrakt uverejnený v inom
dokumente, sa uvedie v poznámke.
Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
Vedecké publikácie, ktoré sú publikované a distribuované ešte pred oficiálnym publikovaním.
V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí
do príslušnej kategórie. Skutočnosť, že existuje aj preprint uverejnený v inom dokumente, sa
uvedie v poznámke.
Postery zo zahraničných konferencií
Postery z domácich konferencií
Postery z vedeckých konferencií, (príp. elektronické prezentácie), ktoré vyšli v konferenčnom
zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Poster (plagát) je forma prezentácie
vedeckých a odborných poznatkov na konferenciách, v rámci ktorej sú stručne, zvyčajne
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graficky alebo tabuľkovou formou, prezentované informácie.
Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
Sem sa zaraďujú záverečné správy o vyriešených úlohách, výskumné práce a projekty, ktoré
súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitého vedeckovýskumného programu alebo
projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované,
ale sú dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.
Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Sem sa zaraďujú dokumenty, ktoré sú zverejnené v úradných vestníkoch príslušných
patentových alebo im podobných úradov.
Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Monografie, ktoré nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si vyžaduje
vysokú odbornú kvalifikáciu autora v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší
rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. Sem sa zaraďujú aj encyklopédie a slovníky,
ktoré sa popisujú ako celok. Knižná monografia musí mať ISBN.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj samostatné mapy, ak svojím obsahom spĺňajú vyššie uvedené
kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH.
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Do tejto kategórie sa zaraďujú kapitoly v odborných monografiách, kde sú autori uvedení v
obsahu, alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah
kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie odborné práce v recenzovaných alebo
nerecenzovaných zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.
Do tejto kategórie sa zaraďujú aj mapy, ak sú súčasťou monografií, svojím obsahom spĺňajú
vyššie uvedené kritériá a ich formát má rozsah najmenej 1 AH.
Učebnice pre základné a stredné školy
Skriptá a učebné texty
Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu najmenej 3
AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
Do tejto kategórie sa zaraďujú kapitoly v učebných textoch, kde sú autori uvedení v obsahu,
alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly
menší ako 1 AH, zaradí sa do kategórie odborné práce v recenzovaných alebo nerecenzovaných
zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre každú kapitolu.
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
vydavateľstvách
Do tejto kategórie sa zaraďujú záznamy o heslách v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách pokiaľ presahujú 1 AH.
Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
Články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru v karentovaných časopisoch.
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Články, štúdie, state odborného charakteru uverejnené v nekarentovaných časopisoch.
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Články, štúdie alebo state, odborného charakteru uverejnené v konferenčných, resp.
nekonferenčných zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., že sú v nich uvedení recenzenti.
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
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Články, štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré nie sú
recenzované.
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných
textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie BEC– BEF. Skutočnosť, že
existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
Štandardy, normy
Legislatívne dokumenty
Zaznamenávajú sa len tie normalizačné a legislatívne dokumenty, kde je viditeľne uvedené
autorstvo.
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Rozsah týchto prác musí byť najmenej 3 AH.
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej produkcii
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané
v zahraničných vydavateľstvách
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané
v domácich vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch.
Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch.
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch
vydaných v zahraničných vydavateľstvách
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch
vydaných v domácich vydavateľstvách
Do týchto kategórií sa zaraďujú publikované pôvodné slovesné umelecké práce a umelecké
preklady. Literárne eseje podľa ich charakteru možno zaradiť do týchto kategórií alebo do
kategórií BEC - BEF.
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma
Ide o publikované štúdie a projekty.
Dizertačné a habilitačné práce
Práce, na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej alebo pedagogickej
kvalifikácie, napr. PhD., Dr., CSc. DrSc., doc.(iné typy kvalifikačných prác, napr. diplomové,
atestačné, atď., sa neevidujú.) Ak takáto práca vyšla knižne, uvádza sa v príslušnej kategórii.
Prehľadové práce - knižné
Práce vydané ako knihy v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH,
zaradia sa do kategórie GII.
Odborné preklady publikácií - knižné
Rozsah najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie
GII.
Recenzie v časopisoch a zborníkoch
Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
Patria sem aj práce k jubileám, personálne bibliografie, bibliografie pracovísk, prehľady
vydaných publikácií a pod., pokiaľ sú hodnotiace alebo sumarizačné, publikované partitúry,
časti scenára alebo divadelnej hry a pod.
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
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slovníky, zborníky...)
Práce týkajúce sa odborného zostavenia a odborného, resp. vedeckého redakčného spracovania
najmä zborníkov, encyklopédií, bibliografií, katalógov a pod.
Výskumné štúdie a priebežné správy
Zaraďujú sa sem priebežné správy o riešených úlohách, výskumné štúdie a práce, ktoré súvisia s
prípravou, realizáciou a hodnotením určitej etapy vedeckovýskumného programu alebo projektu
a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú
dostupné v akademickej, resp. inej knižnici.
Práce zverejnené na internete
Sem sa zaraďujú práce, ktoré boli zverejnené len v elektronických informačných zdrojoch na
internete a nemožno ich zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.

