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Stanovisko k návrhu vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti 
 
Východiská 
Návrh vyhlášky o evidencii publikačnej činnosti zavádza novú kategorizáciu publikácií 
v princípe podľa dvoch kritérií: 

- typu výstupu publikačnej činnosti (rozlišujú sa celky a časti dokumentov), 

- obsahového hľadiska (rozlišujú sa vedecké, odborné, pedagogické, umelecké 

dokumenty, dokumenty duševného vlastníctva a normy a ostatné 

dokumenty). 

Ďalšou očakávanou zmenou je evidencia publikačnej činnosti aj pre pracovníkov 
s nižším ako 100% úväzkom. 
Pri spracovaní ohlasov sa zmenšil počet kategórií ohlasov. 
 
Evidencia publikačnej činnosti v ARL – súčasný stav 
Pri evidencii publikačnej činnosti v ARL sa vytvárajú bibliografické záznamy v rozsahu, 
ktorý je nevyhnutný pre zápis záznamu do Centrálneho registra publikačnej činnosti 
s tým, že sa údaje v čo najvyššej miere rozdeľujú do samostatných dátových prvkov, 
aby s nimi bolo možné osobitne manipulovať (napríklad označenie, že je práca 
evidovaná v citačnej databáze). Zároveň sa využívajú na evidenciu špecifické dátové 
prvky nad rámec nevyhnutných údajov (napríklad špecifikácia druhu dokumentu, 
príznak funkcie a úväzku autora).  
Vybrané údaje sa v systéme generujú podľa zadaných pravidiel a využívajú sa 
napríklad pre vyhotovenie výstupov (to znamená, že nie sú fyzicky v dátach zapísané) 
– napríklad zaradenie publikácií do skupín dokumentov podľa metodiky prideľovania 
financií. 
Ďalšie údaje sa získavajú automaticky z externých databáz (napríklad bibliometrické 
dáta časopisov z citačných databáz). 
Na zápis bibliografických záznamov sa používajú preddefinované formuláre v zásade 
rozdelené podľa typov publikačného výstupu: monografia ako celok, zborník ako 
celok, časť monografie, príspevok zo zborníku, článok a pod. Rozsah 
preddefinovaných formulárov je daný praxou každej inštitúcie a množstvo 
preddefinovaných formulárov je volené tak, aby ich použitie bolo praktické a účelné. 
 
Návrh postupu pri zavedení novej vyhlášky o publikačnej činnosti 
Nová kategorizácia 
Zavedenie novej kategorizácie publikačnej činnosti znamená v ARL len jednoduché 
doplnenie nových dátových prvkov (nového poľa) v tomto rozsahu (s týmito 
podpoliami – ich označenie je len pracovné): 

A. obsahové určenie výstupu – číselník kategórií podľa obsahu: vedecký, 

odborný, pedagogický, umelecký, dokument dušeného vlastníctva 

a technická norma, iný (v návrhu vyhlášky označené písmenami V, O, P, U, D, I 
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B. typ výstupu publikačnej činnosti – zaradenie konkrétneho typu výstupu do 

základných typov: celok, časť z monografie/zborníka, časť z periodika (v 

návrhu vyhlášky sú typy označené číslami 1, 2, 3) 

C. konkrétny typ výstupu publikačnej činnosti (číselník konkrétnych typov 

výstupu: monografia, kapitola, príspevok, poster z podujatia... a pod.) – 

číselník je možné v prípade potreby prepojiť existujúcim číselníkom druhov 

dokumentov, prípadne previazať s použitým formulárom na zápis publikácií, 

aby sa údaj nemusel zapisovať 2x 

Výsledná kombinácia označení z prvku A a B určí kód kategórie. 
Použitie prvku C je voliteľné – na výsledný kód kategórie nemá vplyv, ale môže 
pomôcť napríklad pri kontrole rozsahu ostatných spracovávaných údajov. 
V ARL je možné jednoducho nastaviť súvislosť medzi ponukami jednotlivých 
číselníkov tak, aby výsledkom nebola nepovolená kombinácia. 
Alternatívny návrh 
Zapisovať rovno výslednú kombináciu typu publikácie a obsahového hľadiska – t.j. 
kategóriu V1, V2...  
Oba návrh majú svoje výhody a nevýhody. 
Príklad:  
Spracovateľ vyberie v prvku A obsahové určenie výstupu: P – pedagogický výstup. 
Ponuka v prvku B sa obmedzí na: 1 – dokument ako celok, 2 – časť knižnej publikácie 
alebo zborníka. 
Po výbere možnosti 1 v prvku B sa ponuka konkrétnych výstupov v prvku C obmedzí 
na: učebnica pre vysoké školy, skriptum atď. (podľa platnej prílohy vyhlášky). 
Výsledkom takto spracovaného dokumentu bude kategória P1 
Spracovanie publikácií autorov s menším ako 100% úväzkom 
Na označenie autorov s čiastočným úväzkom sa používa príznak pri mene autora 
v publikácií. Informácia o veľkosti úväzku sa doťahuje automaticky z AIS. Pre 
spracovanie publikácií pre autorov s menším ako 100% úväzkom nie je potreba ARL 
žiadnym spôsobom upravovať – evidencia je možná už v aktuálnom spôsobe 
spracovania. Jediným problémom bude nepomer medzi množstvom publikácií 
spracovaných pre konkrétneho autora s čiastočným úväzkom v minulosti 
a v budúcnosti po zavedení novej vyhlášky – autori môžu požadovať doevidovať 
publikácie spätne, čo môže zvýšiť záťaž spracovateľov. Na samotné ARL nebude mať 
zvýšenie počtu publikácií žiadny vplyv. 
Spracovanie ohlasov 
Na kategorizáciu ohlasov podľa novej vyhlášky sa vytvorí nový dátový prvok (nové 
podpole). Pri starých kategóriách ohlasov bude možné veľmi jednoducho 
dogenerovať novú kategóriu. 
 
Výstupy publikačnej činnosti, vyhľadávanie záznamov publikačnej činnosti atď. 
Pri spracovaní výstupov publikačnej činnosti sa používa vyhľadávacie a triediace 
kritérium kategória publikačnej činnosti. Pri použití tohto vyhľadávacieho 
a triediaceho kritéria sa využije nová kategória. 
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Pre pôvodnú kategorizáciu bude vytvorené nové vyhľadávacie a triediace kritérium, 
ak by bolo potrebné vo výstupoch za minulé roky pracovať so starými kategóriami. 
Spracovanie výstupov s rozpätím rokov 
Spracovanie výstupov s rozpätím rokov bude zmysluplne možné len za predpokladu, 
že sa pre staré kategórie publikačnej činnosti dogenerujú do záznamov nové 
kategórie. Na dogenerovanie je možné použiť prevodnú tabuľku (návrh na konci 
dokumentu). V prípade nejednoznačnej kategórie je možné rozlíšenie doplniť na 
základe súvisiacich informácií (napr. druhu zdrojového dokumentu), v prípade 
menšieho počtu záznamov je možné záznamy o novú kategóriu doplniť ručne. 
Súvisiace vyhľadávacie a triediace kritéria 
S kategóriou publikačnej činnosti súvisia aj iné vyhľadávacie a triediace kritériá – 
napríklad skupina kategórií publikačnej činnosti pre potreby metodiky prideľovania 
financií. V tomto by bolo potreba aby po zavedení novej vyhlášky bola vydaná aj 
nová metodika s novým vymedzením skupín. Inak je možné vytvoriť provizórne 
zaradenie nových kategórií do existujúcich skupín, aby bolo možné naďalej vytvárať 
výstupy. 
Vyhľadávanie špecifických kategórií publikácií, ktoré majú „vyššiu hodnotu“ 
Pri vyhľadávaní podľa súčasných kategórií umožňuje jednoducho vybrať publikácie, 
ktoré majú „vyššiu hodnotu“, resp. sú nejako lepšie hodnotené – napríklad 
publikácie, ktoré sú evidované v citačných databázach – publikácie sa vyberajú podľa 
pridelenej kategórie. Pretože sa už v súčasnom spôsobe spracovanie odporúča 
evidovať údaje o citačnej databáze do osobitného dátového prvku, je možné 
v budúcnosti vyhľadávanie publikácii s „vyššou hodnotou“ kombináciou novej 
kategórie publikačnej činnosti v kombinácii s príznakom evidencie v databáze (tak 
ako to je možné aj v súčasnosti).  
Vyhľadávanie a triedenie podľa kategórie ohlasov 
Pre vyhľadávanie podľa kategórie ohlasov sa použijú nové kategórie. Pre pôvodné 
kategórie bude vytvorené nové triediace a vyhľadávacie kritérium ak bude potreba 
niekedy použiť pôvodné kategórie. Spracovanie výstupov s rozpätím rokov podľa 
kategórií ohlasov bude zabezpečené automatickým dogenerovaním nových kategórií 
do existujúcich záznamov. 
 
Odhad času na realizáciu 
Zavedenie zmien súvisiacich s novou vyhláškou je odhadom 40 človekohodín, ktoré 
budú realizované v rámci predplatenej podpory ARL pre všetky inštitúcie využívajúce 
modul EPCA spoločne. 
Osobitne zo servisnej podpory (resp. na základe osobitnej objednávky) budú riešené 
úpravy vo špecifických výstupoch jednotlivých inštitúcií – rozsah úprav pre STU je 
odhadnuté na 40 človekohodín. 
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Návrh prevodovej tabuľky medzi pôvodnými a navrhnutými kategóriami 
publikačnej činnosti 
Počet záznamov je uvedený len pri problematických kategóriách. Na bližšie určenie 
a rozdelenie do nových kategórií je možné použiť aj údaje zo súvisiacich záznamov, 
tak aby sa minimalizovala potreba upravovať záznamy ručne. 

nová počet 
záznamov 

stará stará – popis 

V1   AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

V1   AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

V2, V3 37 ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 

V2, V3 17 ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
vydané v domácich vydavateľstvách 

V2   ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

V2   ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

P1   ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

P1   ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

P2   ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

P2   ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich 
vydavateľstvách 

V3   ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

V3   ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

V3   ADE 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 
13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

V3   ADF 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 
13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

V3   ADM 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

V3   ADN 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

V2   AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

V2   AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, 
monografiách 

V2   AEE 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 

V2   AEF 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 

V3   AEG 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných 
karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v 
zahraničných karentovaných časopisoch 
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V3   AEH 12/Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich 
karentovaných časopisoch ; 13/Abstrakty vedeckých prác v domácich 
karentovaných časopisoch 

V3   AEM 13/NOVÉ Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

V3   AEN 13/NOVÉ Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

V2, V3 379 AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách 

V2, V3 383 AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

V2, V3 16359 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

V2, V3 26358 AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

V2, V3 217 AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií 

V2, V3 113 AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií 

V2, V3 3931 AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 

V2, V3 3474 AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií 

V1   AFI 13/ZRUŠENÉ ; 12/Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

V1   AFJ 13/ZRUŠENÉ ; 12/Preprinty vedeckých prác vydané v domácich 
vydavateľstvách 

V2, V3 869 AFK Postery zo zahraničných konferencií 

V2, V3 0 AFL Postery z domácich konferencií 

I1   AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 

D1   AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy 

O1   BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

O1   BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

O2   BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

O2   BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich 
vydavateľstvách 

P1   BCB Učebnice pre základné a stredné školy 

P1   BCI Skriptá a učebné texty 

P2   BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 

O2   BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

O2   BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 
vydaných v domácich vydavateľstvách 

O3   BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

O3   BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 

O3   BDE 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 
13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

O3   BDF 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 
13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 
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O3   BDM 13/NOVÉ Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

O3   BDN 13/NOVÉ Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS 

O2   BEC 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných 
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

O2   BED 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných 
zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

O2   BEE 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných); 12/(len nerecenzované) 

O2   BEF 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj 
nekonferenčných); 12/(len nerecenzované) 

O2, O3 1174 BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

O2, O3 182 BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

D2   BGG 12/Štandardy, normy ; 13/Normy 

I1   BGH 13/ZRUŠENÉ ; 12/Legislatívne dokumenty 

U1   CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

U1   CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich 
vydavateľstvách 

I1   CAG 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, 
DVD) nakrútené v zahraničnej produkcii 

I1   CAH 13/ZRUŠENÉ ; 12/Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, 
DVD) nakrútené v domácej produkcii 

U1   CAI Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) 
vydané v zahraničných vydavateľstvách 

U1   CAJ Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) 
vydané v domácich vydavateľstvách 

U2   CBA 13/NOVÉ Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 
prekladov publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

U2   CBB 13/NOVÉ Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých 
prekladov publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách 

U3   CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 

U3   CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 

U3   CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných 
časopisoch 

U3   CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

U2   CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 
skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

U2   CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a 
skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

U1   CGC Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí 

U1   CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma 
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U1   CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí 

U1   CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma 

U1   CJA Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v zahraničí 

U1   CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma 

U1   CKA 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný v 
zahraničí ; 13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí 

U1   CKB 12/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma ; 
13/Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma 

I1   DAI Dizertačné a habilitačné práce 

I1   EAI 12/Prehľadové práce - knižné ; 13/Prehľadové práce 

I1   EAJ 12/Odborné preklady publikácií - knižné ; 13/Odborné preklady 
publikácií 

O2, O3 590 EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

O1   EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch 

I1   FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, 
encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 

I1   GAI 12/Výskumné štúdie a priebežné správy ; 13/Správy 

I1, I2, 
I3 

2669 GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z 
predchádzajúcich kategórií 

I1, I2, 
I3 

370 GHG Práce zverejnené na internete 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


