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Dubnica nad Váhom, jún 2022 



 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Rektor Vysokej školy DTI (ďalej len „VŠ DTI“) v zmysle ustanovenia Čl. 33 Štatútu VŠ DTI 

vydáva Dodatok č. 1 k Smernici č. R-5/2019 Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie 

publikačnej činnosti a ohlasov VŠ DTI. 

 

2. Dodatkom č. 1 k Smernici č. R-5/2019 Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie 

publikačnej činnosti a ohlasov VŠ DTI sa zosúlaďuje tento vnútorný predpis s ustanoveniami 

vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej „MŠVVaŠ 

SR“) č. 397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti. 

 

Článok 2 

Predmet dodatku 

 

Smernica č. R-5/2019 Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov 

sa týmto Dodatkom č. 1 mení nasledovne: 

 

1. V Článku 1 ods. 2 sa text „Vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 

456/2012 Z. z. z 18.12.2012 o centrálnom registri evidencie pub likačnej činnosti a centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti“ nahrádza textom „vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. 

z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti“. 

 

2. Text Článku 3 sa nahrádza textom „ Článok 3 

Podrobnosti o kategóriách evidencie publikačnej činnosti 

 

1. Predmetom evidencie publikačnej činnosti je verejne publikovaná a verejne dostupná 

publikácia. 

2. Kategórie evidencie publikačnej činnosti sa vytvárajú podľa a) typu výstupu publikačnej 

činnosti   a  b) obsahu výstupu publikačnej činnosti.  

3. Podľa typu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii a) celok, najmä kniha, zborník,    

časopis, patent alebo b) časť celku, najmä článok z časopisu, kapitola z knihy alebo príspevok 

zo zborníka.  

4. Podľa obsahu sa výstup publikačnej činnosti eviduje v kategórii a) vedecký (V), b) odborný 

(O), c) pedagogický (P), d) umelecký (U), e) dokument podliehajúci ochrane práv 

duševného vlastníctva 1 ) (D) alebo f) iný (I).  

5. Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako vedecký, ak 

 a) je určený vedeckej komunite z príslušnej oblasti výskumu, 

 b) je založený na vedeckej činnosti a vedeckých výsledkoch,  

 c) obsahuje pôvodné výsledky vlastnej vedeckej práce autora alebo autorského kolektívu, 

 d) prináša nové informácie vo vzťahu k poznatkom v príslušnej oblasti výskumu, 

 e) je spracovaný tak, že je možné overiť jeho výsledky,  

 f) je predmetom recenzného konania a  

g) má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu  

ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ 

výstupu publikačnej činnosti.  

6. Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako odborný, ak  

a) prináša informácie založené najmä na výskume, ktoré využíva odborná komunita,  

b) nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jeho spracovanie si vyžaduje znalosti z príslušnej 

oblasti výskumu a  

 c) nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e).  

7. Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako pedagogický, ak  



 a) je určený na výchovno-vzdelávací proces, 

 b) prezentuje systematizovaný súbor a výklad poznatkov,  

 c) je predmetom recenzného konania, ak ide o vysokoškolskú učebnicu,  

 d) má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu 

ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ 

výstupu publikačnej činnosti a   

e) nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e) alebo odseku 6 písm. a) a b).  

8. Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako umelecký, ak  

a) ide o originálnu literárnu, dramatickú, hudobnú alebo o výtvarnú prácu,  

b) má medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN, medzinárodné štandardné číslo seriálu 

ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ 

výstupu publikačnej činnosti a   

c) nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až  

e), odseku 6 písm. a) a b) alebo odseku 7 písm. a) a b).  

9. Výstup publikačnej činnosti sa eviduje ako iný, ak 

 a) prináša informácie popularizačného charakteru alebo informatívneho charakteru založené 

na výskume a pochopenie jeho obsahu si nevyžaduje osobitné vedomosti z príslušnej oblasti 

výskumu a   

b) nespĺňa požiadavky podľa odseku 5 písm. a) až e), odseku 6 písm. a) a b), odseku 7 písm. 

a) a b) alebo odseku 8 písm. a).  

10. Kategórie evidencie publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 1. “. 

 

3. Text Článku 4 sa nahrádza textom „Článok 4  
Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti 

 

1. Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa považuje verejne publikovaná a verejne dostupná 

a) citácia, b) recenzia alebo c) umelecká kritika.  

2.  Ohlas na výstup publikačnej činnosti sa zaraďuje do príslušnej kategórie podľa typu 

a informačného zdroja, v ktorom sa nachádza. 

3.  Za ohlas na výstup publikačnej činnosti sa nepovažujú a) oznam o vydaní výstupu 

publikačnej činnosti, b) časti z výstupu publikačnej činnosti uvádzané ako propagácia tohto 

výstupu publikačnej činnosti, c) uvedenie výstupu publikačnej činnosti v databáze, d) 

informácia v správach alebo v článku o prezentácii výstupu publikačnej činnosti, e) recenzný 

posudok spracovaný pred vydaním výstupu publikačnej činnosti, f) recenzia autora na vlastný 

výstup publikačnej činnosti, g) uvedenie výstupu publikačnej činnosti v samostatnej 

bibliografii, h) citácia v záverečných prácach, kvalifikačných prácach, rigoróznych prácach 

a v správach, i) citácia encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide 

o heslo v rozsahu aspoň troch normovaných strán, ktoré má uvedeného autora, j) citácia 

vlastnej práce autora alebo práce, ktorej je citujúci autor spoluautorom, a  k) vzájomná citácia 

jednotlivých častí toho istého dokumentu. 

4. Kategórie evidencie ohlasu na výstup publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe č. 2.“. 

 

4. V Článku 6 ods. 2 písm. f) sa vypúšťajú slová „v sekcii pre študentov – knižnica“. 

 

5. Text Článku 6 ods. 3 písm. c)  sa nahrádza textom „zaraďuje publikáciu alebo ohlas do príslušnej 

kategórie na základe Smernice MŠ SR č. 13/2008 a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 

397/2020 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri 

evidencie umeleckej činnosti.“. 
 

6. Text Článku 7 ods. 1 sa nahrádza textom „Za odovzdanie podkladov pre registráciu publikačnej 

činnosti a ohlasov sú zodpovední autori. Podklady sa zbierajú a priebežne odovzdávajú vedúcim 

pracovníkom katedier, ktorý ich raz mesačne odovzdávajú poverenému pracovníkovi AK VŠ 

DTI.“. 
 

7. V Článku 8 ods. 1 sa text „KNIHY- ZBORNÍKY- MONOGARFIE: kópia titulného listu, rubu 

titulného listu, tiráže, obsahu, úvodu, prípadne abstraktu a obálky (len ak ide o edíciu a údaje o 



nej nie sú uvedené na inom mieste monografie),“ dopĺňa slovami „kompletné dielo,“.    

 

8. V Článku 8 ods. 2 sa text „Spracovanie výstupov a štatistík podľa požiadaviek Správca 

evidencie publikačnej činnosti VŠ DTI na požiadanie spracúva výstupné zostavy /zoznamy 

bibliografických odkazov, štatistiky/ podľa požiadaviek fakúlt, katedier, ústavov alebo 

jednotlivcov.“ nahrádza textom „Spracovanie výstupov a štatistík podľa požiadaviek 

Zodpovedný pracovník evidencie publikačnej činnosti VŠ DTI na požiadanie spracúva výstupné 

zostavy /zoznamy bibliografických odkazov, štatistiky/ podľa požiadaviek fakúlt, katedier, 

ústavov alebo jednotlivcov.“. 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 20. mája 2022.    

 

Spracovala: 

 
doc. PaedDr. Dáša Porubčanová, PhD. 

Prorektor pre vedu a výskum 

 
V Dubnici nad Váhom 20.05. 2022 

 
prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

rektor 

 

 

 
 


