
 
 

Interná smernica č. 7/2016 
„Konkretizácia pracovných povinností v oblasti publikačnej a vedeckovýskumnej činnosti 

výskumných pracovníkov EU v Bratislave“ vo väzbe na § 80 zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a) Publikačná činnosť 
Za obdobie 2 kalendárnych rokov má výskumný pracovník s vedecko-pedagogickým titulom profesor 
povinnosť získať minimálne 360 bodov, výskumný pracovník s vedecko-pedagogickým titulom docent 
minimálne 300 bodov a ostatní výskumní pracovníci bez vedecko-pedagogického titulu profesor alebo 
docent minimálne 225 bodov. Z uvedeného minimálneho počtu bodov je povinnosť získať minimálne 70 % 
kumulatívne v kategóriách A1 a B, maximálne 30 % kumulatívne v kategóriách A2 a C. Výskumným 
pracovníkom na znížený pracovný úväzok sa počet bodov upraví v závislosti od výšky ich pracovného 
úväzku. 

Kategória 
publikačnej 

činnosti 

Obsah kategórie publikačnej činnosti podľa 
„Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z.z.“ (príloha) 

Bodové 
hodnotenie 

Poznámka 

A1 

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

Zahraničné - vedecké monografie (AAA) 100   

Zahraničné - štúdie a kapitoly vo vedeckých 
monografiách (ABA, ABC)  

50 
  

Domáce - vedecké monografie (AAB) 50   

Domáce - štúdie a kapitoly vo vedeckých monografiách 
(ABB, ABD) 

17 
  

A2 

Ostatné knižné publikácie 

Zahraničné - vysokoškolské učebnice (ACA) 60   

Zahraničné - odborné knižné publikácie (BAA), 
umelecké monografie/preklady (CAA) 

40 
  

Domáce - vysokoškolské učebnice (ACB) 40   

Domáce - odborné knižné publikácie (BAB), umelecké 
monografie/preklady (CAB) 

35 
  

(Domáce) - učebnice pre stredné a základné školy 
(BCB), odborné preklady publikácií (EAJ) 

30 
  

Ďalšie - skriptá a učebné texty (BCI), prehľadové práce 
(EAI) 

35 
  

B 

Publikácie v karentovaných časopisoch (CCC - Current Contents Connect®), v časopisoch 
registrovaných v databáze Web of Science (WoS), SCOPUS; patentové prihlášky 

Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, 
ADM) - IF = aspoň 0,4 

100 
  

Zahraničné - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADC, 
ADM) - IF = menej ako 0,4 

75 
  

Zahraničné - odborné práce CCC (BDC) 30   

Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, 
ADN) - IF = aspoň 0,4 

65 
  

Domáce - vedecké práce CCC/WoS/SCOPUS (ADD, 
ADN) - IF = menej ako 0,4 

50 
  

Domáce - odborné práce CCC (BDD) 20   

Zahraničné - abstrakty vedeckých prác 
CCC/WoS/SCOPUS; umelecké práce a preklady CCC 
(AEG, AEM, CDC) 

10 

  

Domáce - abstrakty vedeckých prác CCC/WoS/SCOPUS; 
umelecké práce a preklady CCC; patentové prihlášky, 
atď. 
(AEH, AEN, CDD, AGJ) 

8 
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C* 

Vedecké práce v ostatných časopisoch/recenzovaných vedeckých zborníkoch/recenzovaných 
vedeckých monografiách 

Zahraničné - vedecké práce v ostatných časopisoch 
(ADE) 

24 
  

Zahraničné - vedecké práce v recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách (AEC) 

24 
  

Domáce - vedecké práce v ostatných časopisoch (ADF) 15   

Domáce - vedecké práce v recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách (AED) 

15 
  

Ostatné publikácie 

Zahraničné - publikované pozvané príspevky na 
vedeckých konferenciách (AFA) 

27 
+10 bodov/autor – v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Zahraničné - publikované príspevky na vedeckých 
konferenciách (AFC) 

24 
+10 bodov/autor – v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Domáce - publikované pozvané príspevky na vedeckých 
konferenciách (AFB) 

15 
+10 bodov/autor – v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Domáce - publikované príspevky na vedeckých 
konferenciách (AFD) 

12 
+10 bodov/autor – v prípade 
akceptácie zborníka do databázy 
spoločnosti Thomson Reuters 

Zahraničné - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACC), kapitoly 
v odborných knižných publikáciách (BBA), odborné 
práce v časopisoch registrovaných vo WoS/SCOPUS 
(BDM) 

21 

  

Ďalšie zahraničné (abstrakty, heslá, odborné práce v 
časopisoch, odborné práce v konferenčných / 
nekonferenčných zborníkoch, kapitoly v umeleckých 
monografiách/umeleckých prekladov, umelecké 
práce/preklady, umelecké preklady v zborníkoch)  - 
BDA, BDE, BEE, BFA, CBA, CDE, CEC 

6 

  

Domáce - kapitoly vo VŠ učebniciach (ACD), kapitoly v 
odborných knižných publikáciách (BBB), odborné práce 
v časopisoch registrovaných vo WoS/SCOPUS (BDN) 

15 

  

Ďalšie zahraničné a domáce (abstrakty, postery, 
kapitoly v učebniciach, heslá, odborné práce v 
časopisoch, odborné práce v konferenčných / 
nekonferenčných zborníkoch, normy, kapitoly v 
umeleckých monografiách/umeleckých prekladov, 
umelecké práce/preklady, umelecké preklady v 
zborníkoch, recenzie v časopisoch a zborníkoch, 
odborné práce/preklady v časopisoch/zborníkoch, 
zostavovateľské práce, práce zverejnené s hromadným 
prístupom) - AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BCK, BDB, 
BDF, BEF, BFB, BGG, CBB, CDF, CED, EDI, EDJ, FAI, GHG 

1 

  

* V prípade, ak publikácia z kategórie C má viacej autorov, celkové bodové hodnotenie sa rozdelí medzi spoluautorov 
podľa ich autorského podielu určeného pre registráciu publikačného výstupu v Slovenskej ekonomickej knižnici 
EU v Bratislave. 

Interná smernica č. 7/2016 má komplementárny charakter k platným kritériám na získanie titulu docent a profesor na 
EU v Bratislave (IS č. 4/2014), pričom ťažiskovou naďalej zostáva kontinuálna plošná podpora kvalifikačného rastu. 
Na účely kvalifikačného rastu v zmysle platných kritérií na získanie titulu docent a profesor na EU v Bratislave naďalej 
zostáva v platnosti: 
- Za vysokoškolské učebnice sa považujú práce, v ktorých má uchádzač autorský podiel najmenej 3 AH. 
- Za skriptá sa považujú práce, v ktorých má uchádzač autorský podiel najmenej 3 AH. 
- Za monografie sa považujú práce, v ktorých má uchádzač autorský podiel najmenej 3 AH. 
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b) Výskumná činnosť 
Povinnosťou výskumných pracovníkov s vedecko-pedagogickým titulom profesor a docent je získať za 
obdobie 2 kalendárnych rokov minimálne 8 bodov z aktivít výskumu podľa nasledujúcej špecifikácie 
a povinnosťou ostatných výskumných pracovníkov bez vedecko-pedagogického titulu profesor alebo 
docent je získať za obdobie 2 kalendárnych rokov minimálne 6 bodov z aktivít výskumu podľa nasledujúcej 
špecifikácie: 

Aktivity výskumu Bodové hodnotenie 

Účasť na riešení výskumného projektu domáceho/ročne 2 

Účasť na riešení výskumného projektu zahraničného/ročne  4 

Účasť na riešení projektu aplikovaného výskumu alebo 
projektu štrukturálnych fondov/ročne 

3 

Vedenie schváleného výskumného projektu domáceho/ročne 5 

Vedenie schváleného výskumného projektu 
zahraničného/ročne 

7 

Vedenie schváleného projektu aplikovaného výskumu alebo 
projektu štrukturálnych fondov/ročne 

6 

Vypracovanie a predloženie výskumného projektu 
domáceho/projekt** 

3 

Vypracovanie a predloženie výskumného projektu 
zahraničného/projekt** 

6 

Vypracovanie a predloženie projektu aplikovaného výskumu 
alebo projektu štrukturálnych fondov /projekt** 

3 

** Ak sa na vypracovaní a predložení výskumného projektu podieľa viac ako jeden zamestnanec EU v Bratislave, 
bodové hodnotenie sa rozdelí podľa podielu jednotlivých zamestnancov EU v Bratislave na vypracovaní a predložení 
projektu. 

Poznámka: Za riešené projekty v rámci grantových schém VEGA a KEGA sa pre účely tejto konkretizácie považujú len 
tie projekty, ktorým bolo ako schváleným a financovaným pridelené interné projektové číslo EU v Bratislave. 

 
Táto Interná smernica bola prerokovaná a schválená na zasadnutí Kolégia rektora EU v Bratislave 
dňa 13.9.2016. 
 
Táto Interná smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2017. 
 
Bratislava 19.9.2016 
 
 
        prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
                rektor EU v Bratislave 
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Príloha k Internej smernici č. 7/2016 

Prehľad kategórií publikačnej činnosti podľa „Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 456/2012 z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej 

činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti“ 

Kód Názov kategórie 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 

ABA 
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

ABB 
Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 
vydavateľstvách 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 

ADM 
Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 

ADN 
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch 

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch 

AEM 
Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web 
of Science alebo SCOPUS 

AEN 
Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 

AFK Postery zo zahraničných konferencií 

AFL Postery z domácich konferencií 

AGJ 

Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky 
ochranných známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky 
topografií polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky 
zemepisných označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy 
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Kód Názov kategórie 

BCI Skriptá a učebné texty 

BCK Kapitoly v učebniciach a v učebných textoch 

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

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

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 

BDM 
Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 

BDN 
Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science 
alebo SCOPUS 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 

BGG Normy 

CAA 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 
autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách 

CAB 
Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, 
autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách 

CBA 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií 
vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

CBB 
Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií 
vydaných v domácich vydavateľstvách 

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch 

CEC 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných 
publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

CED 
Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných 
publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách 

EAI Prehľadové práce 

EAJ Odborné preklady publikácií 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch 

EDJ 
Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, 
zborníkoch 

FAI 
Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, 
slovníky, zborníky, atlasy...) 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

 

 


