Prehľad najdôležitejších zmien v registrácii publikačnej činnosti vyplývajúcich z vyhlášky
č. 456/2012 MŠVVaŠ SR z 18. decembra 2012.
Pre všetky vedecké publikácie (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AFA,
AFB, AFC, AFD) sa požaduje recenzné konanie. Pred vydaním musia byť posudzované najmenej
2 recenzentmi. Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách, autor musí preukázať recenzné konanie, okrem publikácií vydaných vydavateľstvom,
ktoré sú v zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry

https://epc.lib.tuke.sk/doc/2013/zoznam_vydavatelstva.pdf.
Vedecké monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, štúdie charakteru vedeckej monografie
(AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) - požadovaný minimálny náklad 100 exemplárov.
Rušia sa kategórie AEE, AEF, AFI, AFJ, BEC, BED, BGH, CAG, CAH.
Vytvárajú sa nové kategórie:
ADM/ADN - Vedecké práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach Web
of Science alebo SCOPUS
AEM/AEN - Abstrakty vedeckých prác v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných
v databázach Web of Science alebo SCOPUS
BDM/BDN - Odborné práce v zahraničných/domácich časopisoch registrovaných v databázach
Web of Science alebo SCOPUS
CBA/CBB - Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov
publikácií vydaných v zahraničných/domácich vydavateľstvách
Charakteristika vybraných pojmov podľa prílohy č. 4 k vyhláške č. 456/2012 Z. z.
Vedecká monografia - vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej alebo netlačenej
forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický rozbor jednej témy, vedeckého
problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba
navzájom nadväzujú s hlavnou intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých
kruhoch. Integruje už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie
obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou súčasťou je precízne
spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový
a kritický aparát.
Vedecká monografia musí prejsť oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá
všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej
a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť recenzovaná
najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii, rozsah 3 AH. Vedecká
monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Za vedeckú monografiu
sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové a formálne náležitosti vedeckej
monografie. Vedeckú monografiu si nemožno zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou
učebnicou.
Vysokoškolská učebnica - sleduje didaktické ciele a je didaktickým nástrojom vysokoškolského
vzdelávania, má vzdelávaciu intenciu. Vzťahuje sa na štandardnú prácu v rámci určitého študijného

programu a jej obsah je uspôsobený sylabám, kurikulu a obsahu príslušného predmetu. Prezentuje
systematizovaný súbor a výklad poznatkov k jednému vedeckému problému, téme, k odboru alebo
oblasti vysokoškolského odborného vzdelávania, základné pojmy i zložité a rozporuplné aspekty témy.
Informačná hodnota vysokoškolských učebníc je v sumarizácii podstatných, overených a spoľahlivých
poznatkov, sprostredkovaní vývinových tendencií v danej oblasti a v uvedení študenta i do sporných,
ešte nie celkom ujasnených tendencií, predkladaní nových smerov vo vývoji danej disciplíny.
Vysokoškolská učebnica musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá všeobecne
zverejnenej publikácie (verejne publikovaný dokument) a disponovať všetkými potrebnými
náležitosťami formálnej a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vysokoškolská učebnica
musí byť recenzovaná najmenej dvoma v nej jednoznačne uvedenými recenzentmi, musí mať rozsah
aspoň 3 AH, ISBN.
Odborná knižná publikácia - odborné monotematické dielo v tlačenej alebo netlačenej forme
zamerané na určitú časť problematiky, ktoré nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie
si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. Podáva známe informácie, kumuluje, syntetizuje,
vysvetľuje, zovšeobecňuje známe poznatky z viacerých zdrojov. Neprezentuje primárne dáta z
vedeckého výskumu, musí mať rozsah aspoň 3 AH, ISBN.
Štúdia - vedecký alebo umelecký článok teoretického charakteru a väčšieho rozsahu publikovaný
spravidla v zborníku, časopise, prípadne ako súčasť inej publikácie, musí mať rozsah aspoň 3 AH,
ISBN, resp. ISSN.
Skriptum - učebný text určený pre vysokú školu, ktorý má spravidla dočasne nahradiť chýbajúcu
vysokoškolskú učebnicu. Skriptum musí prejsť oficiálnym publikačným procesom, spĺňať kritériá
všeobecne zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej
a vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov, musí mať rozsah aspoň 3 AH, ISBN.
Zborník - publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne
príbuzných textov. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) by mohli existovať samy o sebe. Zborníky môžu
byť konferenčné, nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné.
Časopis - periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných týždenných až polročných intervaloch,
t. j. aspoň dvakrát ročne, obsahuje príspevky viacerých autorov a má vopred vymedzený program
i špecifické zameranie.
Abstrakt - krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej a odbornej činnosti v rozsahu minimálne
150 slov.
Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov),
2

pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm (1 AH je rozmer cca 48 cm
2
x 48 cm, 3 AH 6 900 cm – rozmer cca 83 cm x 83 cm), video alebo audiovizuálny záznam zverejnený
na internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.

