
Odporúčania pre autorov 
Formálne kritériá pre evidenciu publikačnej činnosti EU v Bratislave   

   
         
Vysvetlenie vybraných problematík podľa platnej legislatívy    

1. Pre správne zaradenie konferenčných príspevkov je rozhodujúce:   
• miesto konania konferencie (nie miesto vydania publikácie).  V prípade virtuálnej 

konferencie je rozhodujúce sídlo organizátora. Ak má virtuálna konferencia viac 
organizátorov, miesto konania určí autor.   

• skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok   
     
2. Ak je časopis publikovaný zároveň v tlačenej aj elektronickej forme, eviduje sa článok, 

ktorý bol publikovaný v tlačenej forme.   
   
3. Príspevky zverejnené „online first“ na webových stránkach časopisov spracovávaných v 

databázach Current Contents Connect, Web of Science, SCOPUS (ďalej len „databázy“):   
• „online first“ zverejnený príspevok ešte nie je evidovaný v databázach  
• až keď je príspevok publikovaný v tlačenom čísle časopisu (väčšinou s časovým 

oneskorením), je evidovaný v databázach a až vtedy je možné ho zaevidovať 
s príznakom indexovaný v databázach WoS, CCC, Scopus 

   
4. Časopis, ktorý má pridelené slovenské ISSN, pokladá sa za domáce periodikum bez ohľadu 

na miesto vydania.   
     
5. Nové: V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 (od 1.2.2022) sa abstrakty v CREPČ 

evidujú, ak je publikovaný plný text.   
   
   
Edičná príprava publikácií   
 
1. Pracovisko autora uvádzať pri mene autora (titulný list, rub titulného listu, názov kapitoly, 

predhovor, záver, obsah, časť „O autoroch“, pod čiarou a pod.).   
CREPČ vyžaduje v zázname o publikácii uvádzať, či má autor pracovisko danej VŠ uvedené 
alebo neuvedené.   
Vydavateľské údaje sa nepovažujú za pracovisko autora, preto je potrebné uvádzať 
pracovisko aj v publikáciách vydaných Vydavateľstvom Ekonóm.   

2. Vydavateľská tiráž je nevyhnutná pre dokladovanie splnenia formálnych kritérií (napr. 
náklad, počet AH, atď.).   
Výrobná tiráž chýba napr. pri publikáciách Vydavateľstva Ekonóm, ktoré neboli vydané na 
základe Edičného plánu, ale boli vydané na zákazku objednávateľom.   

   
3. Štandardné čísla ISBN / ISSN / DOI musia byť v publikácii uvedené pri kategóriách, v 

ktorých sa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ vyžadujú.   
Inak sa publikácia zaradí do kategórie, kde sa štandardné číslo nevyžaduje.   



Formuláre pre evidenciu publikačnej činnosti   
 

Vo formulároch je potrebné okrem základných popisných údajov publikácie uvádzať aj:   

• Zamestnanecký pomer autora: interný zamestnanec / zamestnanec s čiastočným úväzkom 
/ externý zamestnanec / interný doktorand / externý doktorand  

• Pracovný úväzok nižší ako 100% 

• Percentuálny podiel autorov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR. Pri publikáciách, ktoré 
registruje viacero autorov s rôznymi pracoviskami vysokých škôl, musí byť percentuálny 
podiel medzi jednotlivými pracoviskami (vysokými školami) rovnaký 

• Počet autorských hárkov  

• Pri publikáciách, ktoré vyšli v elektronickej forme a nemajú uvedené stránkovanie, je 
potrebné uviesť približný počet strán alebo prepočet na autorské hárky 

• Kód oblasti výskumu. Je možné uviesť viacero oblastí výskumu 

• Nové – kód študijného odboru 

• Nové – typ dokumentu 

• Signovanie autorom, ktorým potvrdzuje správnosť uvedených údajov 

• Dátum odoslania formulára a podkladov na spracovanie do SEK 
   
  
 

Pred vydaním publikácie odporúčame problematiku formálnych kritérií konzultovať: 

v SEK https://sek.euba.sk/publikacna-cinnost-eu/kontakty  

v CVTI SR http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/crepc-
creuc.html?page_id=490   
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