Metodický pokyn
o
Evidencii publikačnej činnosti pracovníkov FCHPT STU
V zmysle platnej Smernice MŠ SR č. 8/2007-R z 31. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa
smernica č. 13/2005-R z 31. augusta 2005 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej
činnosti a ohlasov
a Smernice rektora STU č. 8/2005 - N z 15. novembra 2005
o evidencii publikačnej činnosti na STU v Bratislave
vydávam
metodický pokyn
upravujúci bibliografickú registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti a ohlasov
na FCHPT STU Bratislava
1. Predmet úpravy
Predmetom zmien v smernici o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a
ohlasov je úprava v základných pravidlách bibliografickej registrácie, v kritériách kategorizácie, v
postupoch pri spracovaní publikovaných dokumentov, v kritériách kategorizácie ohlasov. Ďalej sú
zmeny v organizácii a deľbe práce pri bibliografickej registrácii a spracovaní publikačnej činnosti.
Boli vykonané úpravy aj v Prílohe č. 1, v Prílohe č. 2 a je nová Príloha č. 4 „Internetové adresy
citačných databáz“ smernice č. 8/2007-R. Pre konferenčné zborníky treba po novom dolkadovať
tiež program konferencie, pri vedeckých konferenciách aj zloženie programového výboru.
Tieto zmeny boli premietnuté do tohto metodického pokynu. Ďalšou zmenou je zjednodušenie
postupu vypustením vypĺňania sprievodného listu, tento sa bude tlačiť priamo z formulára KIB.
Príloha 3 bola upravená podľa nového postupu.

2. Proces evidencie publikačnej činnosti a ohlasov
Proces bibliografickej registrácie a následného vykazovania publikačnej činnosti, resp. evidencie
publikačnej činnosti /EPC/ sa delí na etapy, na ktorých sa podieľajú vedeckí a pedagogickí
pracovníci, kontaktná osoba pre zber údajov, pracovníci knižnice a CVT v takomto rozdelení:

Proces

vedeckopedagogickí
pracovníci

zber podkladov na registráciu
publikačnej činnosti

*

označenie kategórie publikačnej
činnosti, resp. ohlasov

*

overenie a potvrdenie správnosti
zaradenia do kategórie
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kontaktná
osoba pre
zber údajov

SCHK

*

*

CVT STU

spracovanie bibliografických
záznamov
overenie a potvrdenie správnosti
kontrolných výstupov

*
*

*

korektúry záznamov

*

spracovanie výstupov a štatistík podľa
požiadaviek

*

zapracovanie výstupov do príslušných
hodnotení

*
*

Autor:
●

pripravuje podklady pre bibliografickú registráciu a archiváciu svojej publikačnej činnosti

●

podklady pre EPC sa zbierajú priebežne, tak ako vznikajú.

Vedúci oddelenia alebo riaditeľ ústavu:
●

určí kontaktnú osobu pre zber podkladov z radov vysokoškolských učiteľov a písomne to
oznámi vedúcemu knižnice.

Kontaktná osoba:
●

organizuje zber podkladov na oddelení alebo ústave

●

kontroluje formálnu úplnosť materiálov

●

najmenej raz mesačne odovzdá podklady na spracovanie do knižnice.

Označenie kategórie publikačnej činnosti resp. ohlasu:
● zaradenie publikácie, alebo ohlasu na publikáciu do príslušnej kategórie vyznačí na kópiu
alebo originál dokumentu pôvodca (autor, zostavovateľ ap.) publikácie, resp. účastník akcie.
Príslušný kód sa pridelí podľa Prílohy č. 1 k Smernici č. 8/2007-R /príloha 1/ resp. podľa
Prílohy č. 2 k Smernici č. č. 8/2007-R /príloha 2/. Táto povinnosť prináleží pôvodcovi, ktorý
vie najlepšie posúdiť, či ide o vedeckú, odbornú alebo umeleckú prácu. Formálnu stránku
zaradenia neskôr posúdi aj poverený pracovník knižnice.
Overenie a potvrdenie správnosti zaradenia do kategórie
● Správnosť zaradenia publikácie, alebo ohlasu na publikáciu do príslušnej kategórie overí
vedúci oddelenia, riaditeľ ústavu alebo garant odboru podľa Prílohy č. 1 k Smernici č.
8/2007-R /príloha 1/ resp. podľa Prílohy č. 2 k Smernici č. 8/2007-R /príloha 2/ a potvrdí
podpisom.
Spracovanie bibliografických záznamov o publikačnej činnosti a ohlasoch
● Bibliografické záznamy EPC vytvárajú na základe podkladov pracovníci knižnice. Pred
zápisom záznamov overia formálnu stránku zaradenia publikácií a ohlasov.
Overenie a potvrdenie správnosti kontrolných výstupov
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●

Vedúci pracovísk a kontaktné osoby priebežne preverujú v báze EPC úplnosť záznamov a
správnosť zaradenia do jednotlivých kategórií publikačnej činnosti a ohlasov v spolupráci s
pôvodcami publikácií. Pripomienky, resp. korekcie oznámia do knižnice.

Korektúry záznamov v báze dát EPC
● Pracovníci knižnice prenesú príslušné korektúry do bázy dát EPC.
Spracovanie výstupov a štatistík podľa požiadaviek
● Výstupné zostavy sa spracúvajú podľa požiadaviek vysokých škôl, katedier alebo
jednotlivcov v spolupráci s CVT STU a sú prístupné na adrese
http://www.kib.stuba.sk/publview/.
3. Podklady pre EPC
Dokumenty, resp. ich časti, slúžia na bibliografické spracovanie a prípadnú následnú kontrolu.
Každý dokument, ktorý je predmetom bibliografickej registrácie a vykazovania publikačnej činnosti
musí byť prístupný v SCHK (ďalej len „knižnica“) v origináli, alebo ako kópia. Za zber a
odovzdanie týchto dokumentov sú zodpovední ich pôvodcovia (autori). Uschovávajú sa takto:
Knihy - kópia titulného listu, rubu titulného listu alebo tiráže a obsahu
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)

●

názov (resp. podnázov)

●

poradie vydania

●

miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán (posledná číslovaná strana), prílohy

●

edícia, zv.

●

ISBN

Články (state) zo zborníkov - kópia titulnej strany zdrojového dokumentu, obsahu zborníka a
tiráže zdrojového dokumentu, kópia textu štúdie alebo článku
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)

●

názov state

●

názov zborníka, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania

●

rozsah strán (od – do), počet strán

●

ISSN alebo ISBN

Pri zborníkoch z konferencií okrem uvedeného je potrebné:
●

dátum a miesto konania konferencie, štát

●

organizátor konferencie a jeho sídlo, štát

●

program konferencie, pri vedeckých konferenciách aj zloženie programového výboru

●

Pri recenzovaných zborníkoch je naviac potrebný doklad, že je zborník recenzovaný (strana,
na ktorej sú uvedení recenzenti, pripomienky recenzentov zaslané autorovi a pod.)
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Články z časopisov - kópia titulnej strany zdrojového dokumentu, obsahu zborníka a tiráže
zdrojového dokumentu, kópia textu štúdie alebo článku
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)

●

názov článku

●

názov časopisu

●

ISSN

●

Vol., No., rok vydania

●

rozsah strán (od - do) počet strán

●

štát

Kvalifikačné práce - kópia titulného listu
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

plné meno autora

●

plné meno školiteľa

●

plné meno oponenta

●

plné meno predsedu komisie

●

dátum a miesto obhajoby

●

názov a číselný kód odboru

●

miesto a rok vypracovania

●

počet strán

Audiovizuálne a multimediálne médiá (CD, videokazety, DVD a pod.) - kópia obalu, resp.
priloženej sprievodnej dokumentácie
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

názov (resp. podnázov)

●

názov distribučnej spoločnosti

●

krajina vydania, produkčná spoločnosť, rok vydania

●

tvorcovia (plné mená a rola)

Elektronické médiá (CD-ROM, DVD a pod.) - kópia obalu a relevantných strán získaných
z počítača po otvorení dokumentu
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
●

plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)

●

názov (resp. podnázov)

●

miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania

Dokumenty zverejnené len na internete - kópie relevantných strán získaných z počítača po
otvorení dokumentu
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
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●

plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)

●

presná adresa www

●

dátum sprístupnenia na sieti

Všetky dokumenty ďalej musia mať tieto povinné prílohy
●

Sprievodný list publikácie a potvrdenie o prevzatí /príloha 3/

●

plný text v elektronickej forme indexovateľný /pdf/, vrátane obrázkov, grafov a iných
príloh
4. Proces EPC

Proces EPC sa vykonáva:
1. Zhromaždenie podkladov pre EPC.
- autor pripraví dokumenty a údaje potrebné pre spracovanie - kópie dokumentov, údaje v
úplnom rozsahu podľa typu dokumentu a indexovateľnú elektronickú formu dokumentov
/pdf/ a kópie súvisiacich príloh.
- AUTOR PRIPRAVUJE PODKLADY PRIEBEŽNE TAK AKO VZNIKAJÚ
2. Vyplnenie formulára na webovej stránke www.kib.stuba.sk. - funguje len v prezerači IE.
- autor vyplní údaje do formulára pre spracovanie podkladov do univerzitného systému
OLIB.
Formulár na zber údajov na spracovanie sa nachádza na stránke univerzity na adrese
www.kib.stuba.sk.
Prvé prihlásenie do formulára:
Prihlasovacie meno: 1000osobné číslo pracovníka FCHPT
(ako do stravovacieho systému KREDIT - napr. 1000123456)
Heslo: pri prvom prihlásení sa nezadáva
Heslo si zmente v ponuke "Zmena hesla"!
Druhé a ďalšie prihlásenie:
Prihlasovacie meno: 1000osobné číslo pracovníka FCHPT
(ako do stravovacieho systému KREDIT - napr. 1000123456)
Heslo: Vaše heslo, ktoré ste si zadali pri prvom prihlásení.
Ak ste ZABUDLI svoje prihlasovacie heslo, požiadavku o zmenu hesla odošlite na e-mail
marian.hvolka@stuba.sk.
Vyplnenie formulára:
a) ZADAJTE POČET AUTOROV
b) vyplňte položky formulára /všetky údaje sú povinné okrem pomocného poľa/.
- polia autor, názov zborníka a časopisu NEVYBERAJTE z databázy.
c) nezabudnite na správny rok vykazovania publikačnej činnosti
d) formulár uložte.
Editovanie formulára:
a) vyhľadajte záznam,
b) otvorte záznam cez ikonu diskety,
c) vykonajte zmeny,
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d) formulár uložte.
3. Vyplnenie sprievodného listu publikácie a potvrdenia o prevzatí /príloha 3/.
Ako sprievodný list slúži vytlačený detail záznamu publikácie z formulára KIB.
Tlač formulára:
a) vyhľadajte záznam,
b) otvorte záznam cez ikonu listu s lupou,
c) vľavo hore je tlačidlo na tlač formulára
d) formulár zatvorte.
- všetky položky formulára pre daný typ dokumentu sú povinné.
- mená autorov, názvy časopisov, zborníkov, prác sa uvádzajú vždy celé a nesmú byť
žiadnym spôsobom skrátené. Neúplné a skrátené záznamy budú vrátené na
dopracovanie autorovi.
4. Odovzdanie kompletných podkladov kontaktnej osobe.
-printové podklady spolu s elektronickou verziou a sprievodným listom publikácie autor
odovzdá kontaktnej osobe na ústave, oddelení.
5. Kontrola úplnosti a overenie správnosti zaradenia do kategórií.
- kontaktná osoba skontroluje úplnosť podkladov, podpis autora na sprievodnom liste a
prevzatie doplní o dátum a svoj podpis.
6. Odovzdanie podkladov do knižnice, kontrola správnosti údajov s formulárom.
- kontaktná osoba odovzdá podklady do knižnice NAJMENEJ RAZ ZA MESIAC.
- poverený pracovník knižnice skontroluje údaje v sprievodnom liste. Úplnosť a správnosť
potvrdí doplnením dátumu a svojho podpisu. Tiež pridelí archívne číslo /signatúra/, ktoré
doplní na sprievodný list a do záznamu vo formulári KIB.
- neúplné záznamy vráti kontaktnej osobe.
7. Bibliografická registrácia v systéme OLIB, korektúry, archivácia podkladov EPC.
- poverený pracovník knižnice vykoná bibliografickú registráciu do systému OLIB.
- prednostne sa spracovávajú záznamy odovzdané včas a tie, ktorých časový interval od
vydania je najkratší, ostatné sa spracovávajú priebežne tak, ako budú odovzdané
chronologicky.
- podklady knižnica uloží vo svojom fonde spôsobom určeným vedúcim knižnice.
8. Výstupy z EPC.
- výstupy z EPC sa po zaevidovaní v systéme OLIB vytvárajú na stránke
http://www.kib.stuba.sk/publview
5. OHLASY
Doklady o ohlasoch (citácie, recenzie, umelecké kritiky) sa archivujú ako kópie príslušných
dokumentov (resp. ich identifikovateľných častí), na ktorých je jasne vidieť, kto je autorom ohlasu
(citácie, recenzie...) a ktorej konkrétnej práce sa ohlas týka.
V prípade citácií v citačných indexoch to musí byť kópia z citačného indexu.
Autor k spracovaniu dodá tieto údaje:
Monografie, zborníky
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●

autor ohlasu (meno a priezvisko)

●

názov monografie, zborníka

●

miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, rozpätie strán (od - do)

Periodiká
●

autor ohlasu (meno a priezvisko)

●

názov časopisu, ročník, rok, číslo, rozpätie strán (od - do)

Proces evidencie ohlasov sa vykonáva rovnako ako EPC okrem bodu 2 – vyplnenie formulára na
webovej stránke www.kib.stuba.sk.
Všetky dokumenty ďalej musia mať tieto povinné prílohy
●

Sprievodný list ohlasu /príloha 4/
6. Termíny

Autor
1. údaje o publikačnej činnosti za roky 2002, 2003 – 31.10.2007
2. údaje o publikačnej činnosti od roku 2007 – priebežne
Kontaktná osoba
1. odovzdávanie podkladov do knižnice – priebežne, najmenej raz mesačne
Pracovníci knižnice
1. bibliografické spracovanie podkladov, archivácia – priebežne
Iné
1. kontrola vykazovania – ku koncu mesiaca
2. ukončenie zberu podkladov pre príslušný rok – 10.12. príslušného roku

7. Záverečné ustanovenia
Zrušuje sa metodický pokyn zo dňa 02.05.2007 v plnom rozsahu vrátane príloh.
Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 16.07.2007

prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc.
dekan FCHPT STU

Zoznam príloh
●
●
●
●

Príloha 1: Príloha č. 1 k Smernici č. 8/2007-R
Príloha 2: Príloha č. 2 k Smernici č. 8/2007-R
Príloha 3: Sprievodný list publikácie a potvrdenie o prevzatí
Príloha 4: Sprievodný list ohlasu
7/16

Príloha 1:

Príloha č. 1 k Smernici č. 8/2007-R

Kategórie publikačnej činnosti
Názov kategórie
AAA
AAB

ABA
ABB

ABC
ABD

ACA
ACB

ACC
ACD

ADC
ADD
ADE
ADF

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.
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Názov kategórie
AEC
AED

AEE
AEF

AEG
AEH

AFA
AFB

AFC
AFD
AFE
AFF

AFG
AFH

AFI
AFJ

AFK
AFL

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
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

9/16

Názov kategórie
AGI

AGJ
BAA
BAB

BBA
BBB

vedeckých a odborných poznatkov na konferenciách, v rámci ktorej sú stručne, zvyčajne
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.

BCB
BCI
BCK

BDA
BDB

BDC
BDD
BDE
BDF
BEC
BED

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.
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Názov kategórie
BEE
BEF
BFA
BFB

BGG
BGH
CAA
CAB
CAG
CAH
CAI
CAJ
CDC
CDD
CDE
CDF
CEC
CED

CGC
CGD
DAI

EAI
EAJ
EDI
EDJ

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj
nekonferenčných)
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
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,
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Názov kategórie
FAI

GAI

GHG
GII

časti scenára alebo divadelnej hry a pod.
Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
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.
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Príloha 2:

Príloha č. 2 k Smernici č. 13/2005-R

Kategórie ohlasov
Kód
Názov kategórie
1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a
databáze SCOPUS
2
3
4
5
6
7
8

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
a databáze SCOPUS
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Recenzie v zahraničných publikáciách
Recenzie v domácich publikáciách
Umelecké kritiky zahraničné
Umelecké kritiky domáce

13/16

Príloha 3:

Sprievodný list publikácie a potvrdenie o prevzatí
k podkladom pre evidenciu publikačnej činnosti v SCHK FCHPT STU

Prehlasujem, že odovzdané podklady sú úplné a správne.

Počet príloh:
Dátum odovzdania úplných podkladov:
Podpis vykazujúceho:
Podpis preberajúcej kontaktnej osoby:

B/ Vyplní pracovník knižnice
Dátum prevzatia do SCHK:
Podpis preberajúceho pracovníka knižnice:

Dátum spracovania a archivácie:
Podpis spracovateľa:

Poučenie:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy je vytlačený detail záznamu publikácie z elektronického
formulára KIB.
Tlač z formulára KIB:
a) vyhľadajte záznam,
b) otvorte záznam cez ikonu listu s lupou,
c) vľavo hore je tlačidlo na tlač formulára
d) formulár zatvorte.
V roku 2007 sa elektronická forma odovzdá naraz v decembri na CD nosiči.
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Príloha 4:

Sprievodný list ohlasu
k podkladom pre evidenciu ohlasov na publikačnú činnosť v SCHK FCHPT STU
Archívne číslo /pridelí SCHK/
A/ Vyplní autor
Ústav
Oddelenie

Meno a priezvisko
citovaného autora
Názov citovaného
dokumentu
Zdrojový dokument
rok, ročník, číslo,
vydavateľské údaje
Meno a priezvisko
citujúceho autora
Názov citujúceho
dokumentu
Zdrojový dokument
rok, ročník, číslo,
vydavateľské údaje
Citačný index

Áno / Nie

Kód kategórie ohlasu
Rok vykazovania
Prílohy počet:
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Prehlasujem, že odovzdané podklady sú úplné a správne.
Dátum odovzdania úplných podkladov:
Podpis vykazujúceho:
Podpis preberajúcej kontaktnej osoby:

B/ Vyplní pracovník knižnice
Dátum prevzatia do SCHK:
Podpis preberajúceho pracovníka knižnice:

Dátum spracovania a archivácie:
Podpis spracovateľa:

Vysvetlivky:
Uvedené údaje nesmú byť krátené.
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