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Úvod
Jednou z činností Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v rámci projektu
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku je vypracovanie analytickej
štúdie o moţnostiach Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti na hodnotenie vedeckého
a výskumného potenciálu a technologického transferu inštitúcií zaoberajúcich sa vedou a výskumom.
Cieľom analytickej štúdie je priblíţiť súčasný stav v oblasti hodnotenia vedecko-výskumnej
činnosti pracovísk vedy a výskumu z aspektu publikačnej činnosti a ohlasov na ňu so sústredením sa
najmä na vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied zohľadňujúc však aj existenciu iných, prevaţne
výskumných pracovísk a na základe analýzy tohto stavu a zistení podať návrhy na vyuţitie Centrálneho
registra publikačnej činnosti na hodnotenie vedeckého a výskumného potenciálu a technologického
transferu inštitúcií zaoberajúcich sa vedou a výskumom.
Štúdia je koncipovaná zo širšieho pohľadu a v širších súvislostiach; nesústreďuje sa len na
samotný Centrálny register. Vychádzajúc zo súčasnej situácie vymedzuje nositeľov vedecko-výskumnej
činnosti, ich postavenie a úlohy, legislatívne rámce podmieňujúce publikačnú činnosť ako jeden
z faktorov hodnotenia kvality a financovania vedecko-výskumných pracovísk (kapitoly 1 a 4) na základe
bibliometrických (scientometrických) indikátorov (kapitola 2). Zaoberá sa modelmi a indikátormi, ktoré sa
aplikujú pri hodnotení vedecko-výskumnej činnosti vo svete (Austrália, Belgicko, Dánsko, Nórsko, Nový
Zéland, Poľsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) s podrobnejšou analýzou situácie v Českej
republike a na Slovensku (kapitola 3) a prístupmi k evidencii publikačnej a citačnej činnosti v zahraničí –
vo vybraných krajinách Európskeho spoločenstva i mimo neho (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Holandsko,
Maďarsko, Nórsko, Slovinsko a Ukrajina, kapitola 5). Detailne opisuje a skúma centrálne registre
evidencie publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov na publikačnú a umeleckú činnosť, organizáciu
prác, činnosti a kompetencie, ktoré sú s ňou spojené a skúma logickú väzbu týchto systémov s inými
súvisiacimi informačnými systémami o vede a výskume (kapitola 6). Na základe podrobného
preskúmania týchto oblastí a výsledkov informačného prieskumu a na základe odborných stanovísk
vyjadrených v citovaných prácach, sú v tejto štúdii rámcovo navrhnuté konkrétne riešenia, pri uplatnení
ktorých by bolo moţné v maximálnej miere vyuţiť potenciál Centrálneho registra publikačnej
činnosti ako jedinečnej databázy odbornej a vedeckej publikačnej činnosti na hodnotenie vedeckých
pracovísk v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií z hľadiska publikačnej a inej intelektuálnej
činnosti a ohlasov na ne (kapitola 7).
Formulované závery predstavujú perspektívny koncept, ktorý nezohľadňuje súčasné limitujúce
faktory. Kaţdý z návrhov bude potrebné ďalej detailne rozpracovať, budú musieť byť vytvorené
legislatívne podmienky a na ich vytvorenie a realizáciu jednotlivých návrhov bude s veľkou
pravdepodobnosťou potrebné dlhšie časové obdobie.
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1. Nositelia vedecko-výskumnej činnosti v Slovenskej republike
Úvod do 1. kapitoly
Vrcholnou vedeckou inštitúciou v SR je Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá spolu s
vysokými školami (VŠ), výskumnými ústavmi a súkromnými organizáciami spôsobilými vykonávať
výskum tvoria vedecko-technickú a výskumnú základňu nášho štátu. Popri týchto inštitúciách pôsobia aj
centrá excelentnosti výskumu definované zákonom 233/2008 Z. z., resp. 172/2005 [1], § 7a ako
právnická osoba, ktorá vykonáva výskum prevaţne v jednom odbore vedy a techniky podľa § 6 ods. 3
zákonom 233/2008 Z. z., zúčastňuje sa na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a
vývoja, ktoré vznikli na základe medzinárodných zmlúv alebo medzivládnych dohôd, zúčastňuje sa na
riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci
komunitárnych programov EÚ v oblasti výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív EÚ v oblasti
výskumu a vývoja, zamestnáva zamestnancov v oblasti výskumu s ukončeným tretím stupňom
vysokoškolského vzdelávania. Výsledky jej výskumu sú vyuţívané vo vysokoškolskom vzdelávaní alebo
vo vzdelávaní zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja a sú porovnateľné s výsledkami základného
výskumu dosahovanými v inom členskom štáte EÚ alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom
hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie a stav jej technickej infraštruktúry výskumu spĺňa
poţiadavky pre splnenie cieľov projektov základného výskumu.
Na podporu činností zameraných na prenos výsledkov aplikovaného výskumu alebo výsledkov
vývoja do praxe a poskytovanie vedecko-technických sluţieb sa zriaďujú obchodné spoločnosti ako
špecializované organizácie vedy a techniky: vedecko-technologický park, výskumno-vývojové centrum a
technologický inkubátor, ktoré poskytujú najmä výrobné alebo administratívne priestory, administratívne
a materiálne sluţby, technickú infraštruktúru, informácie o organizáciách vykonávajúcich výskum a vývoj
a o odberateľoch výsledkov výskumu a vývoja a sú zamerané najmä na podporu malých a stredných
podnikateľov. Takéto špecializované organizácie sa zakladajú aj pri vysokých školách a SAV, avšak ich
činnosti podliehajú.
1.1

SAV - ústavy a vedecké pracoviská, centrá excelentnosti

Slovenská akadémia vied, ktorá nadviazala činnosťou na svoju predchodkyňu – Slovenskú
akadémiu vied a umení, zriadenú Snemom Slovenskej republiky 2. júla 1942 profilovanú ako
reprezentatívnu a súčasne pracovnú vedeckú inštitúciu – bola oficiálne zriadená zákonom SNR 18. júna
1953. Po roku 1989 sa SAV transformovala a priblíţila organizáciám vedy a výskumu vo vyspelom
zahraničí. Tieto zmeny boli podchytené legislatívne v Zákone 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied
[2] schválenom Národnou radou SR 19.2.2002. Podľa štatútu SAV [3] schváleného Snemom SAV
26.5.2009 je SAV samosprávna vedecká inštitúcia SR s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej činnosť je
zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Ako rozpočtová organizácia je právnickou
osobou štátu so sídlom v Bratislave. Na základe organizačného poriadku z 11.11.2009 [4] SAV zriadila
organizácie akadémie ako právnické osoby, ktoré sú členené ako vedecké organizácie - zamerané na
uskutočňovanie výskumu, získavanie, spracovanie a rozširovanie vedeckých informácií a plnenie
ďalších úloh v súlade so zákonom o akadémii a špecializované a servisné pracoviská, ktoré vykonávajú
osobitné činnosti slúţiace na plnenie úloh akadémie a poskytujú sluţby na zabezpečenie činnosti
vedeckých organizácií.
Svoju činnosť zabezpečuje aj vytváraním centier excelentnosti, účasťou organizácií SAV na
činnosti národných, medzinárodných centier a sietí excelentnosti; vytváraním spoločných pracovísk
s domácimi a zahraničnými inštitúciami, hlavne s vysokými školami, resp. fakultami vysokých škôl;
zriaďovaním vysunutých pracovísk vytváraním organizácií SAV v iných inštitúciách, najmä VŠ;
uzatváraním dohôd o spolupráci, spoločnom výskume a akciách s ústrednými orgánmi štátnej správy
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SR, VÚC a ďalšími inštitúciami a partnermi doma a v zahraničí; zdruţovaním finančných prostriedkov
SAV a iných inštitúcií na zdokonaľovanie a obnovu výskumnej infraštruktúry SR; zriaďovaním
detašovaných pracovísk univerzít na pôde SAV s cieľom prehĺbiť účasť pracovníkov SAV na
pedagogickom procese VŠ a podporiť všetky formy pedagogickej činnosti pracovísk SAV, hlavne
doktorandské štúdium a vytváraním podmienok na vypracúvanie diplomových a dizertačných prác
v organizáciách SAV.
Z hľadiska štruktúry najvyšším samosprávnym orgánom akadémie je Snem SAV. Tvoria ho
volení členovia akademických obcí vedeckých organizácií z akademickej obce akadémie.
Výkonným samosprávnym orgánom je Predsedníctvo SAV. Tvorí ho predseda, podpredsedovia a
vedecký sekretár SAV a ďalší členovia Predsedníctva SAV, vymenovaní predsedom Snemu SAV na
základe výsledkov volieb do predsedníctva. Na čele SAV je predseda, ktorý je menovaný a odvolaný
prezidentom SR. Predsedníctvo SAV koordinuje a kontroluje činnosť SAV a činnosť jej organizácií
prostredníctvom oddelení vied pre jednotlivé skupiny vedných odborov.
Samosprávnym orgánom SAV na riešenie vedeckých a koncepčných úloh v základnom
a aplikovanom výskume je vedecká rada SAV. Tvorí ju predseda akadémie a ďalší členovia
predsedníctva SAV, delegovaní zástupcovia sektora VŠ a zástupca podnikateľskej sféry výskumu a
vývoja. Členmi vedeckej rady sú aj zástupcovia organizácií a pracovísk výskumu a vývoja mimo
akadémie, vymenovaní predsedom Snemu SAV na základe volieb do vedeckej rady v sneme
akadémie.
SAV svoju činnosť vykonáva prostredníctvom 69-tich organizácií, z ktorých 48 je rozpočtových
a 21 príspevkových. Vedecké organizácie SAV sú zdruţené do troch oddelení vied v súlade s ich
vedeckým zameraním (organizačné členenie s centrami excelentnosti výskumu a pracoviskom transferu
technológií je uvedené v tabuľke 1.1). SAV vydáva 57 titulov vedeckých a odborných časopisov a 8
ročeniek, ktoré sú uvádzané v bibliografických a citačných databázach Web of Science a Scopus (viac v
kapitole 2).
1.2

Vysoké školy - klasifikácia, centrá excelentnosti a pracoviská transferu technológií

Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké a umelecké ustanovizne. Ich poslaním je
rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju
vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Hlavnou úlohou pri napĺňaní poslania
VŠ je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania, tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká
činnosť [5].
Vysoké školy sú právnické osoby vykonávajúce výskum a vývoj. Ich úlohou v oblasti vedy a
techniky je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a vývoj, vyuţívať najnovšie poznatky vedy
a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do tvorivej vedeckej činnosti.
Vysoké školy môţu byť za splnenia kritérií na hodnotenie činností VŠ schválených MŠ SR [6]
začlenené medzi univerzitné vysoké školy (poskytujú vzdelávanie vo všetkých troch stupňov štúdia t.j.
bakalárskeho, magisterského a doktorandského, vykonávajú najmä základný výskum a študijné
programy uskutočňujú v nadväznosti na svoje činnosti v oblasti vedy, techniky alebo umenia v súlade s
aktuálnym stavom a rozvojom týchto oblastí) alebo odborné vysoké školy (poskytujú vysokoškolské
vzdelanie prvého stupňa a vykonávajú najmä aplikovaný výskum). Vysoké školy, ktoré nie sú začlenené
medzi univerzitné alebo odborné vysoké školy, poskytujú vysokoškolské vzdelávanie najmä v študijných
programoch prvého a druhého stupňa a spojeného prvého a druhého stupňa a vykonávajú najmä
základný výskum. Ich názov obsahuje slovné spojenie "vysoká škola". Súčasné vysoké školy na
Slovensku boli zriadené ako:
Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje a zrušuje
zákonom rozhodnutím Národnej rady SR. Zákon tieţ stanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná
vysoká škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty. Na Slovensku je
zriadených 20 verejných vysokých škôl. Univerzita Komenského v Bratislave sa hrdí najstaršou fakultou
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(lekárskou), zaloţenou v roku 1919.
Štátna vysoká škola. Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné
vysoké školy a zdravotnícke vysoké školy. Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí
vykonávajú vojenskú sluţbu. Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor.
Môţu na nich študovať aj študenti, ktorí nie sú v sluţobnom pomere. Zdravotnícke vysoké školy
vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych pracovníkov. Vojenské
vysoké školy a Policajné vysoké školy sú štátne rozpočtové organizácie, zdravotnícke vysoké školy sú
štátne príspevkové organizácie. V príslušnej štátnej vysokej škole si uplatňujú určité právomoci
Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo vnútra SR, resp. Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré však majú
zákonom stanovené povinnosti voči MŠVVaŠ SR. Na Slovensku existujú tri štátne školy.
Súkromná vysoká škola je právnická osoba (so sídlom v Slovenskej republike alebo na území
členského štátu EÚ alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom
priestore a Švajčiarskej konfederácie), ktorá bola zriadená alebo zaloţená na vzdelávanie a výskum, je
oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, ak jej vláda Slovenskej republiky na návrh MŠVVaŠ SR
na túto činnosť udelila súhlas v mene štátu. Na Slovensku je zriadených 10 súkromných škôl.
S cieľom prepojenia VŠ s praxou sa na verejných vysokých školách, policajnej a zdravotníckej
vysokej škole a ich fakultách zriaďujú špecializované výskumné a vývojové pracoviská a špecializované
umelecké pracoviská, ktoré zabezpečujú prenos výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do
hospodárskej a spoločenskej praxe. Takéto pracovisko na vysokej škole je buď jej súčasťou alebo
existuje ako samostatná právnická osoba zaloţená príslušnou vysokou školou alebo spoločne s inými
právnickými osobami. Špecializovaným pracoviskom môţe byť najmä výskumné centrum vysokej školy,
inkubátor, technologické centrum alebo umelecké centrum verejnej vysokej školy. Takmer všetky
vysoké školy vydávajú odborné časopisy. Zoznam všetkých VŠ v SR s ich členením a centrami
excelentnosti výskumu a pracoviskami transferu technológií je uvedený v tabuľke 1.2.
1.3

Rezortné výskumné inštitúcie - predmet činnosti a centrá excelentnosti

Štátne výskumné ústavy a inštitúcie prešli od roku 1989 zásadnými zmenami a výrazným
zniţovaním ich počtu. Niektoré boli transformované na súkromné inštitúcie, iné zanikli, zlúčili sa s inými,
zmenili status z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu, prípadne neziskovú organizáciu. V súčasnosti
9 z celkového počtu 13 ministerstiev SR je zriaďovateľom výskumných inštitúcií, inštitúcií zaoberajúcich
sa výskumom, i keď ich výskumný status nie je explicitne vyjadrený v ich názve, ale ako predmet
činnosti podľa ich štatútu/zriaďovacej listiny (tabuľka 1.3). Nakoľko ako zdroj informácií pri vyhľadávaní
údajov o výskumných inštitúciách a ich centrách excelentnosti slúţili web stránky, ich zoznam nemusí
byť kompletný z dôvodu neúplnosti, prípadne nedostupnosti údajov. Niektoré z výskumných inštitúcií sú
centrami excelentnosti výskumu, prípadne participujú v centre excelentnosti ako partneri, alebo sa
podieľajú aj na pedagogickej činnosti v pregraduálnej alebo postgraduálnej forme VŠ štúdia. Viaceré z
výskumných inštitúcií vydávajú vlastné odborné, náučné, prípadne populárno-vedecké časopisy. V
tabuľke 1.3 sú uvedené aj nevýskumné pracoviská, dôleţité však pri transfere technológií a poznatkov.

2. Prostriedky na hodnotenie vedeckej a výskumnej publikačnej činnosti
2.1

Scientometrické indikátory - definície, praktické vyuţitie a analýza

Bibliometrické, resp. scientometrické ukazovatele sú základnými metrikami na hodnotenie
kvality vedecko-výskumnej činnosti na základe kvantitatívnych výstupov. V súvise s Centrálnym
registrom evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) Smernica 13/2008-R MŠ SR [7] za zdroje informácií
o ohlasoch povaţuje výlučne databázy Web of Science (WoS) a Scopus a publikácie, kde sa ohlasy
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nachádzajú. Publikovanie v tzv. karentovaných časopisoch (vedecký časopis registrovaný a spracúvaný
sluţbou ISI Current Contents, USA a dostupný v niektorej z tematických sérií Current Contents
Connect, dostupných na webovom portáli Web of Knowledge) má pri kategorizácii vyššie postavenie a
pri hodnotení prestíţe vyššiu váhu. V tejto časti sú definované základné a najpouţívanejšie pojmy
bibliometrie a scientometrie, pouţívané na účely hodnotenia, ktoré sú bliţšie špecifikované v kapitole 3.
Bibliometria je vedná disciplína resp. kvantitatívna analýza a meranie dokumentov určených na
zaznamenanie a komunikáciu vedeckých poznatkov a pouţívanie štatistických metód v kniţničných
a vedecko-informačných procesoch [8].
Scientometria vyuţíva exaktné meracie metódy na skúmanie vedeckého systému [8];
matematickými a štatistickými metódami (napr. korelačnou a regresnou analýzou, štatistickými odhadmi
a testovaním hypotéz a podobne) spracováva bibliometrické údaje s cieľom hodnotenia výkonu
vedeckého/výskumného pracovníka z hľadiska jeho publikačnej činnosti.
Bibliografický odkaz je skrátený záznam o citovanom dokumente v zozname bibliografických
odkazov; slúţi na jeho presnú identifikáciu [9].
Citácia (bibliografická) je skrátená forma bibliografického odkazu v texte [10] a tieţ technika
spojenia bibliografického odkazu s miestom v texte, ku ktorému sa vzťahuje bibliografický odkaz.
Smernica [7] ju definuje širšie ako skrátený odkaz umiestnený v zátvorkách vnútri textu, alebo pripojený
k textu ako poznámka v dolnej časti strany, na konci kapitoly, príp. na samom konci textu, ktorá
umoţňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá alebo parafrázovaná myšlienka a označuje
presné umiestnenie takejto myšlienky alebo výňatku v zdrojovej publikácii.
Citačný index/register je súpis všetkých publikovaných materiálov citovaných v sledovaných
prameňoch v beţnom roku [8]; slúţi na ľahké vyhľadanie údaju o ohlase, ktorý vzbudila konkrétna
publikácia u iných bádateľov. V súčasnosti je citačný register predstavovaný predovšetkým americkou
multidisciplinárnou databázou Science Citation Index, resp. jej webovou verziou Web of Science [10].
Na základe údajov v citačnom registri je moţné vyhľadať počet ohlasov na určitú publikáciu a tieţ slúţi
na výpočet hodnoty impakt faktora časopisov registrovaných v Current Contents.
Impakt faktor (faktor dopadu, (IF) je ukazovateľom sledovanosti časopisu a významu
konkrétneho titulu práce; umoţňuje hodnotiť relatívnu dôleţitosť časopisu v porovnaní s inými
periodikami z danej oblasti. Je mierou frekvencie, s akou bol priemerný článok časopisu citovaný v
konkrétnom roku. Matematicky je to podiel počtu citácií vo zvolenom období dvoch po sebe
nasledujúcich rokov na články publikované v danom časopise a počtu príspevkov publikovaných v
tomto časopise za rovnaké časové obdobie (analogicky sa vypočíta aj IF za päť rokov). Impakt faktor sa
stal objektom rozsiahlych polemík, avšak postupne sa vyvinul na nástroj určovania dopadu časopisov.
Impakt faktor sa kaţdoročne uverejňuje v Journal Citation Reports v ISI [10]. Ilustratívny príklad výpočtu
IF je uvedený na obrázku 2.1. Trendy sleduje aj faktor okamţitého ohlasu (immediacy faktor); vyjadruje,
ako skoro po publikovaní článku je citovaný priemerný článok v časopise, resp. ako často sú citované
články publikované v časopise v tom istom roku [11].
H-index je relatívne novým indikátorom [12], charakterizujúcim výkon jedinca; vedec dosiahne
index h, ak všetkých h z jeho celkového počtu Np článkov má aspoň h citácií a každý zo zvyšného (t. j.
Np - h) počtu článkov má počet citácií menší nanajvýš rovný číslu h. H-index odhaduje význam a v
širokom kontexte meria dopad práce jednotlivca na základe jeho kumulatívnych vedeckých príspevkov.
Najpresvedčivejším dôkazom o uznaní h-indexu je jeho zaradenie do scientometrických indikátorov
databáz JCR a Scopus. H-index môţe priniesť nové perspektívy, a po jeho normalizácii naprieč
vednými disciplínami a na čo všetko je ho moţné pouţiť, sa vykryštalizuje aţ po určitej dobe [13].
2.2

Zdroje informácií na hodnotenie publikácií

Podkapitola sa zameriava na stručný opis s náhľadmi do tých databáz, ktoré sú vyţadované pri
hodnotení vedecko-výskumnej činnosti pracovísk v zmysle dokumentov MŠVVaŠ SR (viac v kapitole 3).
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Databázy platformy Web of Knowledge (WoK)
Platforma WoK v sekcii multidisciplinárne zdroje obsahuje i databázu Current Contents vo web
verzii Current Contents Connect (CCConnect), Web of Science (WoS) a Derwent Innovations
Index. Current Contents poskytuje kompletné bibliografické údaje z časopisov a kníh začlenené do
edícií podľa vedných disciplín; vo webovej forme CCConnect obsahuje aj dve kolekcie z oblasti
Obchod, Elektronika a telekomunikácie. Údaje v databáze poskytujú veľké moţnosti na kvantitatívnu a
porovnávaciu analýzu, sledovanie trendov tematických, postavenia časopisov, autorov, krajín vo
výskume v určitej oblasti, a na jeho základe je moţné dedukovať pravdepodobný ďalší vývoj.
Databáza Web of Science poskytuje rozšírené bibliografické údaje o článkoch vrátane
abstraktov a bibliografických odkazov z časopisov zaradených do piatich hlavných citačných registrov:
rozšíreného pre vedu - SCIE (Science Citation Index Expanded); pre sociálne vedy - SSCI (Social
Sciences Citation Index); pre umenovedu a humanitné vedy - A&HCI (Arts & Humanities Citation
Index), pre príspevky v zborníkoch z vedeckých podujatí v edícii veda CPCI-S (Conference
Proceedings Citation Index - Science) a edícii spoločenskovedných a humanitných disciplín CPCISSH (Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities).
Science Citation Index, ako kľúčový citačný register vedeckých prác publikovaných v
časopisoch je postupne nahrádzaný rozšíreným citačným registrom SCIE, ktorý obsahuje všetky
registrované vedecké časopisy spoločnosti Thomson Reuters vrátane špičkových regionálnych
časopisov. SCI, vydávaný výlučne v tlačenej a CDROM verzii a je podjednotkou SCIE, obsahuje
najvyššie hodnotené časopisy vo svojej kategórii, a kde je to moţné, najvyššie hodnotené časopisy z
kaţdej krajiny alebo regiónu. Hodnotenie, resp. zaradenie časopisu je určené impakt faktorom v
špecifickej kategórii. V súčasnosti je povaţovaný za kolekciu medzinárodných a regionálnych časopisov
s najväčším vplyvom a ohlasom vo vedeckej komunite.
Conference Proceedings Citation Index. Obsahuje príspevky v publikáciách (časopisoch a
knihách) z najvýznamnejších konferencií, sympózií, seminárov, kolokvií, pracovných stretnutí
vyberaných podľa špeciálnych kritérií. Poskytujú obraz, akým smerom sa veda a výskum v určitej
oblasti uberá, odhaľujú trendy a nové myšlienky, teórie, riešenia, sú indikátormi vyvíjajúcich sa
konceptov ešte skôr, ako sú publikované v časopisoch. Ročný prírastok je takmer 400 000 záznamov s
priamym prepojením s úplným textom príspevku z konferencie.
V sekcii Analytické nástroje platformy WoK obsahuje základné vedecké indikátory v databáze
Essential Science Indicators (ESI) a Journal Citation Reports (JCR).
Essential Science Indicators (obrázok 2.2a) na základe počtu článkov a citačných ohlasov na
články publikované v časopisoch kvantitatívne analyzuje výkony publikačnej činnosti vo vede;
identifikuje významné trendy vo všetkých vedných disciplínach, zaraďuje špičkových vedcov, inštitúcie,
krajiny a časopisy podľa vedných disciplín pomocou štatistických ukazovateľov a údajov o trendoch vo
vede; poskytuje porovnávací štandard na hodnotenie týchto výkonov. Údaje sú prezentované vo forme
ponukových 10-ročných súborov z 22 vedných oblastí. Táto databáza umoţňuje prístup aj k ďalším
informáciám: výskum v popredí; špeciálne témy; často citované články za posledných 10 rokov; horúce
články za posledné dva roky, ktorých citovanosť aktuálne mimoriadne narastá; ScienceWatch.com.
Journal Citation Reports (obrázok 2.2b) je uznávanou autoritou na hodnotenie časopisov.
Porovnáva časopisy rovnakého zamerania a publikácie špecializujúce sa na výskum v popredných
disciplínach. Hodnotenie jednotlivého časopisu alebo skupiny časopisov je vyjadrené IF a doplnkovými
indikátormi, ktoré spresňujú obraz o výsledkoch citovanosti článkov v časopise z väčšieho počtu
vedeckých disciplín a v širšom kontexte. Najdôleţitejšie doplnkové indikátory sú: IF za obdobie 5 rokov;
eigenfaktor (skóre vyjadrujúce mieru celkového vplyvu časopisu na vedeckú literatúru, a obdobne,
celkový príspevok všetkých článkov publikovaných v tomto časopise za obdobie 1 roka [14]); index
okamţitého ohlasu časopisu (identifikuje, ako skoro po vydaní časopisu sú články v ňom publikované
10

citované. V agregovanej forme sa počíta ako IF za obdobie 1 roka); stĺpcové diagramy s počtom
citovaných a citujúcich časopisov v kalendárnom roku; počty článkov a prehľadových článkov, počet
bibliografických odkazov, samocitácií.
InCites (obrázok 2.2c a 2.2d) je novo zavedený nástroj, metrika zaloţená na údajoch vo WoS
o celkovom počte článkov a citácií, citačnej odozve, ktorých výstupmi sú percento citovaných a
necitovaných článkov, očakávané počty citácií, očakávaná zmena v počte citácií v kategórii, priemerný
počet/medián počtu citácií, h-index, index medziodborovosti. Tieto údaje umoţňujú hĺbkovú analýzu
úloh a postavenia inštitúcie vo výskume a vytvoriť obraz o silných stránkach jej výskumných aktivít.
Slúţi na účely analýz a porovnania produktivity a výkonu jednotlivcov, inštitúcií v rámci jednej krajiny
a v iných krajinách s rovnocennými jednotlivcami a inštitúciami a na celkové porovnanie krajín na celom
svete.
Derwent Innovations Index (obrázok 2.2e) je nástroj na vyhľadávanie v patentoch v
databázach Derwent World Patents Index®, Patents Citation IndexTM, ktoré obsahujú údaje od rokov
1963 po súčasnosť zo 40 patentových úradov vo svete zaradené do troch sekcií chemickej, inţinierstva
a elektrotechniky a elektroniky. Vyhľadáva patenty podľa rôznych kritérií aj na hodnotenie citovanosti
určitého patentu. V databáze je moţné vyhľadávať podľa témy; mena a kódu vlastníka patentu; mena
vynálezcu; čísla patentu; kódu medzinárodnej klasifikácie patentov; údaje z Derwent svetového
patentového indexu - kód triedy, manuálu; primárne prístupové číslo. Pri vyhľadávaní v Chemických
zdrojoch okrem uţ spomenutých je moţné vyhľadať v indexe čísla jadra; číslo v Chemických zdrojoch,
číslo zlúčeniny a registračné číslo v Derwent svetovom patentovom indexe. Indexujú sa citované
patenty od šiestich autorít na vydávanie patentov z USA, Japonska, PCT (WIPO), EPO, Nemecko a VB.
Názvy sú v angličtine. Abstrakt je dostupný v angličtine; údaje o citovaných a citujúcich článkoch
prevzatých z WoS, v ktorých sa však nedá vyhľadávať. Informácie o abstrakte patentu obsahujú
prehlásenia a zverejnenie patentu; sú stručné, presné a relevantné a pokrývajú čo najširší rozsah
vynálezu, ako je uvedený v hlavnom prehlásení. Abstrakt obsahuje kategórie ako novosť, detailný opis,
pouţitie, výhody; niektoré záznamy obsahujú ekvivalent abstraktu a rozšírený technologický abstrakt;
obrázky, schémy, diagramy. Funkcia umoţňuje exportovať vyhľadané údaje do tabuľky v exceli.
Databáza SCOPUS
Zaloţená v roku 2004 je svetovo najobsaţnejšou abstraktovou a citačnou databázou
recenzovanej literatúry a kvalitných web zdrojov s prepojením s úplným textom publikácií a iným
kniţničným zdrojom. Viac ako polovica zdrojov pochádza z Európy, Juţnej Ameriky a pacifickej časti
ázijského regiónu. Má zabudovaný nástroj na vyhľadávanie, kontrolu a sledovanie citácií v reálnom
čase; automatický identifikátor priraďujúci organizácii všetky jej vedecké výstupy; analyzátor časopisov
na rýchly prehľad o postavení časopisu a ďalšie nástroje, na preberanie úplných textov článkov,
zjednodušujúce prácu pri písaní článkov vrátane bibliografických odkazov a súčinnosť s ďalšími
databázami: Sci Verse Science Direct, Reaxis a CSA Illumina z ProQuest. Vyhľadávanie sa realizuje
nielen z publikácií, ktoré sú obsiahnuté v databáze, ale priamo integruje aj web a vyhľadáva aj v
patentoch.
V databáze Scopus (obrázok 2.2f) je moţné vyhľadávanie v troch základných databázach:
Vyhľadávanie (Search, obrázok 2.2g) s troma moţnosťami na vyhľadávanie dokumentov,
autorov; a ich afiliácie). Poţiadavky na vyhľadávanie sú formulované tak, aby bolo moţné vyhľadávať
súčasne v názve, abstrakte a kľúčovom slove článku; v menách autorov, prvého autora; v názve
zdrojového dokumentu; medzi kľúčovými slovami článku; v afiliáciách autora; medzi jazykmi; podľa
ISNN; CODEN; DOI; v odkazoch článku; v konferenciách; súčasne v názve, abstrakte, kľúčových
slovách a autorov článku; podľa chemického názvu a čísla CAS v štyroch predmetových oblastiach:
vedy o ţivej prírode; zdravoveda; fyzikálne vedy; sociálne a humanitné vedy. Vyhľadávanie je moţné
uţšie špecifikovať zadaním intervalu roku publikovania, resp. vyhľadávania v najnovších údajov
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pridaných do databázy za posledných 30, 14, resp. 7 dní. Tieţ je zadať vyhľadanie podľa typu
dokumentu ako: článok alebo prehľadový článok súčasne a osve; článok v tlači; súčasne ako článok
alebo konferenčný článok; konferenčný článok; konferenčný prehľadový článok; list; editoriál;
poznámka; krátky prieskum; obchodný článok alebo tlač; erratum. Viac v prílohe ku kapitole 2.2.
Databáza Zdroje (obrázok 2.2h) ponúka výber z 27 vedných odborov, z ktorých jeden je
multidisciplinárny s výberom typu zdroja ako obchodné publikácie (T); časopisy (J); konferenčné
príspevky (C) a kniţné série (B). Tieţ je moţnosť výberu typu zdroja podľa názvu z aktívnych písmen
abecedy A aţ Z, ktoré sú ešte ďalej špecifikované aj druhým písmenom (napr. Aa aţ Az), pri ktorých sa
zobrazí ich aktívny názov s identifikáciou zdroja podľa typu zo štyroch zdrojov a aktuálna hodnota
indikátora hodnotiaceho časopis SJR (SCImago Journal Rank odráţa prestíţ časopisu vyjadrenú ako
hodnota váţených citácií na jeden dokument) a SNIP (Source normalised impact per paper, koriguje
rozdiely vo frekvencii citovania naprieč vednými odbormi) [15].
Databáza Analýzy (Analytics) slúţi na hodnotenie a porovnávanie časopisov. Poskytuje
kvantitatívne a kvalitatívne informácie o názve publikácie; roku jej vydania; hodnotami indikátorov SJR a
SNIP, počtom citácií; počtom dokumentov príspevkov v časopise; percentom necitovaných príspevkov v
tabuľkovej a grafickej forme s prepojením na číselné údaje (obrázok 2.2i).
V súčasnosti dochádza k zásadnej zmene koncepcie a databázy ScienceDirect (s obsahom 10
miliónov úplných textov článkov z časopisov a e-kníh), Scopus (41 miliónov abstraktov), SciTopics a
Scirus (23 miliónov patentových dokumentov a špecificky vyberané obsahy dokumentov z webu a
obsahy dokumentov tretích strán vrátane zdrojov 13 vedeckých spoločností a 18 inštitucionálnych
repozitárov) sú integrované do jednej platformy SciVerse. V rámci SciVerse umoţní SciVerse Hub
beta po zadaní poţiadavky vyhľadanie neduplicitných údajov zo všetkých zdrojov údajov. Obsah
ScienceDirect a Scopus bude otvorený prostredníctvom APIs na vývoj aplikácií, ktoré umoţnia
vývojárom tretích strán vytvoriť účinnejšie a cielenejšie nástroje na vyhľadávanie v oblasti vedy.
Takýmito nástrojmi sú nástroj na vyhľadávanie metód a experimentálnych postupov v úplných textoch
článkov na základe zhodnosti poţiadavky na vyhľadávanie (slova, slovných spojení) s celými vetami vo
vyhľadaných článkoch; nástroj na vyhľadávanie najproduktívnejších autorov s rýchlym prístupom k ich
podobným prácam. Úmyslom je spojiť knihovníkov, vývojárov a vedcov tak, aby poskytli informácie a
riešenia pre konkrétne zadania z dôveryhodných zdrojov.
Prístup do vyššie uvedených elektronických informačných zdrojov je platenou sluţbou. Kaţdá
databáza má svoje prednosti a slabé stránky, a boli medzi nimi zistené štatisticky významné rozdiely v
počte citácií [16], ktoré však budú časom nepochybne odstraňované a systémy vylepšované. Zatiaľ sú
však jediné, ktoré bibliograficky a scientometricky spracovávajú a hodnotia časopisy a jednotlivých
autorov, inštitúcie a krajiny. Zoznam slovenských vedeckých časopisov zaradených v databázach
CCConnect, Web of Science a Scopus je uvedný v tabuľke 2.2. Podrobnejšie o informačných zdrojoch
Web of Knowledge a Scopus je uvedené napríklad v publikácii [17].

3. Prístupy k hodnoteniu vedecko-výskumnej činnosti v zahraničí
3.1

V rôznych krajinách sveta

Prostriedky na hodnotenie vedecko-informačných procesov uvedené v kapitole 2.1 sú súčasťou
skupiny ex post indikátorov hodnotenia vedecko-výskumnej činnosti inštitúcií financovaných z verejných
zdrojov alebo neziskových organizácií. Pre vedu a výskum existujú tri hlavné kategórie indikátorov [18]:
Indikátory prvého poriadku, zamerané priamo na meranie: 1. Vstupov, 2. Procesov, 3. Štruktúry, 4.
Výsledkov (vo forme výstupov a vo forme odoziev). Podrobnejšie v tabuľke 3.1a.
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Indikátory druhého poriadku zahŕňajú sumárne indexy ako jednoduché miery účinku (napr. impakt
faktor, h-index a pod.), podrobnejšie diskutované v kapitole 2.
Indikátory tretieho poriadku pochádzajú z posudzovania hodnotiacou komisiou uznávaných
odborníkov z určitej vednej oblasti/odboru. Formy posudzovania odborníkmi sú rôzne, obvykle sa
rozlišujú klasické (v mikromeradle, napr. posudzovanie publikácií, dizertačných prác, profesionálneho
postupu), modifikované (posúdenie vedeckej kvality výskumnej organizácie) a informované
(modifikované hodnotenie doplnené o indikátory prvého a druhého poriadku).
V systémoch financovania vedy zaloţenom na hodnotení výkonu výskumu sa pouţívajú
indikátory prvého poriadku, prednostne indikátory vstupov a výsledkov, a tieţ indikátory tretieho
poriadku. Z indikátorov výsledkov dominujú výstupy (publikácie) a z odoziev citácie; prenos vedomostí,
komercializácia a ohlas u koncového uţívateľa sa pouţívajú zriedka. Indikátory štruktúry a procesov sa
vyuţívajú priamo v Poľsku a sú súčasťou návrhu modelu vo Švédsku. Poľský systém okrem tzv.
akademických indikátorov zohľadňuje aj dopad na spoločnosť.
Indikátory druhého poriadku sa priamo vyuţívajú zriedkavo, slúţia hlavne ako informačný
doplnok pri expertnom posúdení, čím ovplyvňujú indikátory tretieho poriadku. Jedinou výnimkou je
Belgicko, ktoré zohľadňuje impakt faktor na korekciu rozdielov medzi vednými odbormi.
Systémy s indikátormi tretieho poriadku zaloţené na expertnom posúdení sa transformujú od
modifikovaných k informovaným systémom, čo ich môţe posilniť o zvýšenú transparentnosť a
spravodlivosť. Počet expertných skupín však klesá, čo pravdepodobne povedie k poklesu zastúpenia
jednotlivých vedných disciplín a zvýšenej moţnosti, ţe proces sa stane mechanickým. Tabuľka 3.1b
sumarizuje vyuţívanie jednotlivých indikátorov, definovaných vo vyššie uvedenom dokumente OECD,
vo vybraných krajinách sveta.
Údaje, ktoré sa na hodnotenie výskumu pouţívajú, rešpektujú medzinárodne uznávanú
metodickú príručku na meranie vedeckých a technických činností, Manuálu z Frascati [19], ktorý je
normou na vykonávanie prieskumov o vede a výskume v členských krajinách OECD, v krajinách
zdruţených v UNESCO a EÚ a rôznych oblastných organizáciách. Prvá časť okrem úvodu obsahuje
sedem kapitol (tabuľka 3.1c) a usmernení na zber a interpretáciu definovaných údajov o vede a
výskume. Druhá časť pozostáva z jedenástich príloh informačného charakteru, ktoré interpretujú a
rozširujú základné princípy uvedené v predošlých kapitolách o ďalšie usmernenia na výkon prieskumov
o vede a výskume (VaV) a spracúvajú témy týkajúce sa prieskumov o VaV. V roku 2007 bola
podkapitola 4.4. Odbory vedy a techniky manuálu z Frascati [20] revidovaná tak, aby odráţala zmeny
vo vede a technike z pohľadu novovznikajúcich technológií (bio-, nano- a informačno-komunikačné) a
dynamického rozvoja vedy samej (medziodborovosť). V revízii je pôvodných 6 hlavných vedných
odborov rozdelených na dvojčíselné kategórie, ktoré opisom obsahu premosťujú dvojčíselnú
medzinárodnú klasifikáciu a podrobnejšie národné klasifikácie. Cieľom tejto klasifikácie nie je
harmonizovať vedné odbory na národných úrovniach, ale dosiahnuť minimálny stupeň porovnateľnosti
údajov o vede a technike na medzinárodnej úrovni. Porovnanie pôvodnej a revidovanej klasifikácie je
zhrnuté v tabuľke 3.1d.
Dve základné skupiny indikátorov vedy a techniky, zdroje na vedu a výskum a štatistika o
patentoch a čiastočne bibliometrické údaje ako doplnková informácia, priamo súvisia s meraním
inovácií, ktorým sa zaoberá ďalšia medzinárodná norma, Manuál z Oslo [21]. Obsahuje pokyny na zber
a pouţitie údajov o inováciách v priemysle. Tretia revidovaná edícia z roku 2005 zohľadňuje pokrok v
chápaní inovačného procesu, skúsenosti získané z predošlých prieskumov zameraných na inovácie,
rozširuje prieskumy na ďalšie sektory priemyslu a obsahuje najnovšiu revíziu štandardnej
medzinárodnej klasifikácie (tabuľka 3.1c).
S hodnotením výskumu na báze transferu technológií súvisí nová edícia Manuálu patentových
štatistík OECD [22] z roku 2009, ktorá vysvetľuje základné princípy pouţívania údajov o patentoch v
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kontexte merania vedy a techniky a odporúčania na zostavenie a interpretáciu patentových indikátorov
(tabuľka 3.1c). V literatúre o inováciách dominujú tri aplikácie citácií patentov: 1. meranie toku znalostí
alebo neočakávaných vedľajších účinkov; 2. meranie kvality patentov a 3.strategické správanie. Tieto
údaje sú však zloţité a podobne ako bibliografické, musia byť navrhované a interpretované veľmi
opatrne. Citačné praktiky v rôznych patentových úradoch sa rôznia (významné rozdiely medzi
poţiadavkami na citovanie medzi EPO a USPTO a ani indikátory nie je moţné priamo porovnávať).
Ďalším medzinárodným normatívnym dokumentom je Manuál z Canberry [23] ktorý je
zameraný na meranie ľudského potenciálu, na rozdiel od Manuálu z Frascati, na úrovni špičkových a
technických výskumných pracovníkov (tabuľka 3.1c). Poskytuje definície o výskumnom a vedeckom
ľudskom potenciáli z hľadiska kvalifikácie (stupeň vzdelania, študijné zameranie) a zaradenia a tieţ
diskutuje o mnoţstve premenných dôleţitých z hľadiska politík. Od vydania v roku 1995, jeho obsah
neprešiel významnými modifikáciami.
3.2

V Českej republike

Hodnotenie vedy, výskumu a vývoja na celoštátnej úrovni vykonáva Rada pre výskum, vývoj a
inovácie (RVVI), odborný a poradný orgán vlády České republiky, kaţdoročne od roku 2004 v zmysle
zákona 211/2009 Z.z., [24], ktorým sa právne ukotvilo periodické hodnotenie (päťročné obdobia) a
výrazne posilnil jeho vzťah k inštitucionálnemu financovaniu výskumu, vývoja a inovácií, resp. podľa
Metodiky hodnotenia výsledkov výskumných organizácií a hodnotenia výsledkov ukončených
programov [25].
Hodnoteným je príjemca podpory (organizačná zloţka štátu alebo organizačná jednotka
ministerstva, zaoberajúca sa výskumom a vývojom a právnická alebo fyzická osoba), ktorej
poskytovateľ (organizačná zloţka štátu alebo územný samosprávny celok, tabuľka 3.2a) poskytuje
podporu na základe vlastného rozhodnutia. Podľa metodiky sa hodnotia výsledky ukončených
programov (ex post hodnotenie celých skupín projektov) a výsledky výskumných organizácií (VO) ako
príjemcov inštitucionálnej podpory (kategorizovaných ako verejné výskumné organizácie zriaďované v
ČR (AV), vysoké školy (VS) a ostatné (rezortné) výskumné organizácie (SP)), a ktoré slúţia ako
podklad k príprave štátneho rozpočtu a na hodnotenie. Účelom hodnotenia je hodnotiť veľké celky:
poskytovateľov, výskumné programy, výskumné organizácie (ich organizačné jednotky), nie jednotlivých
vedcov a ich vedeckú činnosť.
Vstupmi pre hodnotenie výsledkov sú údaje z databázy Register informácií o výsledkoch (RIV),
jednej z navzájom previazaných databáz Informačného systému výskumu, vývoja a inovácií (IS VaVaI),
jediného informačného systému verejnej správy ČR, ktorý obsahuje údaje o výskume a vývoji v
celonárodnom meradle. Informačnú dátovú povinnosť, t.j. dodávať údaje do systému prostredníctvom
poskytovateľov majú všetky VO, ktoré dostávajú štátnu podporu na výskum a vývoj. Dobrovoľní
prispievatelia neexistujú. Verejne dostupné sú Správa o priebehu hodnotenia, tabuľka s konečnými
výsledkami Hodnotenia VO, agregovanými podľa VO a jej organizačných jednotiek, zaradených
abecedne podľa názvu s uvedením kategórie VO a tabuľka s konečnými výsledkami Hodnotenia VO,
agregovanými podľa kategórie VO od roku 2009 na web stránke IS VaVaI
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=567468, resp. http://www.isvav.cz. Výsledky sú
kategorizované a jednotlivé druhy výsledkov bodované (tabuľka 3.2b) pre skupiny odborov zaradené
do číselníkov (tabuľka 3.2c), resp. podľa kalsifikácie odboru (tabuľka 3.2d). V roku 2010 bol zavedený
tzv. „princíp neretroaktivity“; výsledky sa po finalizácii neopravujú, nepridávajú nové okrem patentov,
informácia o ktorých sa aktualizuje. Podrobnejšie o tejto téme v [26].
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4. Prístupy k hodnoteniu vedecko-výskumnej činnosti na Slovensku
4.1

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti akademických a vedeckých pracovísk –
vysoké školy

Na sledovanie, posúdenie a nezávislé hodnotenie kvality vzdelávacej, výskumnej, vývojovej,
umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti VŠ zriadila vláda SR v roku 1990 Akreditačnú komisiu (AK) ako svoj
poradný orgán, ktorý zabezpečuje akreditačné činnosti pre vysoké školy. AK komplexne posudzuje
podmienky, v ktorých sa činnosti na VŠ uskutočňujú s cieľom prispieť k zefektívneniu a zvýšeniu kvality
vzdelávania na VŠ a odporúčať zlepšenia práce VŠ na základe nezávislého hodnotenia. Uţ pri
zostavovaní samotnej AK v zmysle Nariadenia vlády SR 104/2003 Z.z. rekodifikovanom nariadením
558/2007 Z.z. [27] sa zohľadňuje publikačná činnosť a ohlasy na ňu kandidáta na člena AK (významná
osobnosť z VŠ, SAV, inej vedeckej alebo odbornej ustanovizne, zahraničný odborník), ktorý je povinný
predloţiť počet a zoznam vedeckých prác, umeleckých prác, publikovaných vysokoškolských učebníc,
monografií, pôvodných vedeckých prác v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch,
publikovaných prác v zborníkoch z vedeckých konferencií, počet udelených patentov, autorských
osvedčení, licencií a počet navrhnutých a uskutočnených projektov, technických alebo umeleckých diel
a počet ohlasov na vytvorené dielo - počet citácií v karentovaných časopisoch, v nekarentovaných
časopisoch, iných zahraničných ohlasov na vytvorené dielo, a zoznam 5 najvýznamnejších ohlasov.
Publikačná a citačná činnosť VŠ je AK zohľadňovaná v:
1. Kritériách akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania v Atribúte: Úroveň
výskumnej resp. umeleckej činnosti [28].
2. Kritériách používaných pri posudzovaní spôsobilosti vysokej školy uskutočňovať habilitačné konanie
a konanie na vymenúvanie profesorov [29].
3. Kritériách akreditácie nevysokoškolských inštitúcií nepriamo prostredníctvom poţiadavky na garantov
(profesor, DrSc.), a personálne zabezpečenie (profesori, docent, výskumní pracovníci s akademickým
titulom doktor) [30].
4. Kritériách používaných pri vyjadrovaní sa o zaradení VŠ medzi univerzitné vysoké školy, odborné
vysoké školy a tie VŠ, ktoré nie sú začlenené medzi univerzitné vysoké školy a ani medzi odborné
vysoké školy [31] .
Pri viacerých z vyššie uvedených kritériách sa aplikujú kritériá uplatňované pri komplexnej
akreditácii VŠ, t.j. pri pravidelnom šesťročnom hodnotení VŠ v príslušných 24 oblastiach výskumu
podľa Podrobných pravidiel hodnotenia (tabuľky 4.1a, 4.1b) [32] v zmysle Kritérií na hodnotenie úrovne
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností
vysokej školy [33].
Pri hodnotení výskumu na VŠ sú AK hodnotené nasledujúce atribúty:
a) výstupov, štandardnými výstupmi výskumu v jednotlivých oblastiach hodnotenia sú publikácie a
citácie (tabuľka 4.1c) kategorizované podľa smernice 13/2008-R [7], no je moţné predloţiť aj iné
dostatočne zdokumentované výstupy výskumu (najviac 10). Za fakultu je predkladaných 50 výstupov
výskumu, pričom aspoň 20 musí byť z druhej polovice hodnoteného obdobia a najvyšší prepočítaný
počet výstupov, ktorý moţno započítať jednému akademickému o zamestnancovi, je 12.
b) prostredia (rozsah a výsledky doktorandského štúdia; objem finančných prostriedkov
(grantov) získaných na projekty riešené na fakulte; kvalita výskumnej infraštruktúry; ostatné
aspekty charakterizujúce prostredie, v ktorom sa realizuje výskum)
c) ocenenia (uskutočnené vyţiadané prednášky na konferenciách, prezentácia umeleckých diel
alebo výkonov; poverenia z externého prostredia na organizovanie konferencií a iných vedeckých
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alebo umeleckých podujatí, členstvo v národných a medzinárodných výboroch v oblasti výskumu, v
edičných radách medzinárodných časopisov, v národných a medzinárodných komisiách a porotách v
oblasti vedy a umenia, ocenenia a vyznamenania získané akademickými zamestnancami a ich
študentmi od externých inštitúcií za výsledky vo výskume, ďalšie skutočnosti, svedčiace o uznaní
dosiahnutých výsledkov medzinárodnou a/alebo národnou komunitou.
Motivujúcim faktorom pre kvalitnú publikačnú činnosť je financovanie verejných vysokých
škôl podľa dokumentu Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2011 [34]. Pre rok 2011 výkon vysokej školy na určenie dotácie na mzdy a poistné pozostáva z 15% z
podielu vysokej školy na publikačnej činnosti (váha 0,95), resp. podielu vysokej školy na umeleckej
činnosti (váha 0,05) zistených z údajov o počte publikácií zamestnancov/doktorandov vysokej školy
publikovaných v rokoch 2008 a 2009, resp. z údajov o počte zaznamenanej umeleckej tvorby v rokoch
2008 a 2009 podľa Smernice [7], pričom sa kvalita publikácií zohľadňuje ich váţením a násobením
koeficientmi (tabuľka 4.1a). Počet publikácií a počet záznamov MŚVVaŠ SR získava z CREPČ po
vyhodnotení v CVTI SR.
Dotácie vysokej školy na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa odvodzujú od
výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie
z údajov poskytnutých Akreditačnou komisiou (so zohľadnením priemernej výskumnej kapacity
jednotlivých vysokých škôl za hodnotené obdobie) váhou 0,45; z podielu vysokej školy na publikačnej
činnosti určenej (váha 0,245), resp. z podielu vysokej školy na umeleckej tvorbe (váha 0,025). Podiel
vysokej školy na publikačnej činnosti sa určuje len z publikácií vedeckého charakteru označených v
tabuľke 4.1a hviezdičkou pri kóde publikácie. Váhy skupín publikácií A1, B a C sú v pomere 3:5:2. V
roku 2011 bola z dotácií vysokej školy na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, časť
ostatné z hľadiska zvýšenia konzistentnosti systému zo špecifík vyradená podpora transferu
výsledkov výskumu do praxe.
4.2

Hodnotenie vedecko-výskumnej činnosti akademických a vedeckých pracovísk – SAV

Pravidelné štvorročné hodnotenie organizácií SAV v zmysle Zásad pravidelného hodnotenia
organizácií SAV (Zásady) [35] vyhlasuje a zabezpečuje Predsedníctvo SAV. Výsledky hodnotenia sú
jedným z podkladov pre rozhodovanie SAV o poskytnutí inštitucionálnych finančných prostriedkov na
činnosť vedeckej inštitúcie na základe zásad rozdelenie rozpočtu SAV [36]. Na účel hodnotenia boli
zriadené Akreditačná komisia SAV (AK SAV) a tri Akreditačné komisie oddelení vied (AKOV). AK SAV
riadi priebeh hodnotenia, koordinuje a kontroluje činnosť AKOV a je zodpovedná za korektné uplatnenie
prijatých ukazovateľov hodnotenia AKOV. Členovia AKOV (renomovaní odborníci, povinne aj
zahraniční, v príslušného posudzovanom vednom odbore) vypracúvajú špecifikáciu a štandardizáciu
jednotlivých ukazovateľov hodnotenia so zreteľom na osobitosti jednotlivých vedných oblastí,
vykonávajú vlastné hodnotenie a odporúčajú zaradenie vedeckej organizácie do stupňa výkonnosti
(tabuľka 4.2a) na základe kombinácie hodnotenia ukazovateľa A) kvalitatívneho hodnotenia globálnych
indikátorov ako excelentnosť, aktuálnosť a efektivita výskumu formou písomného posudku
vypracovaného rovnocennými hodnotiteľmi a B) váţením bodovo hodnotených siedmich parciálnych
indikátorov (tabuľka 4.2b), pričom medzinárodný štandard daného vedného odboru je povaţovaný za
ekvivalent stupňa „veľmi dobrý“ (tabuľka 4.2c).
AKOV vydali pre kaţdé oddelenie vied samostatné štandardy a špecifikácie:
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=other-commission&folder_no=173 (tabuľka 4.2d).
Pri hodnotení vedeckých organizácií je uplatňovaný predovšetkým expertný princíp.
Evidenciu prvých dvoch bodovo najvyššie hodnotených parciálnych indikátorov, vedecké
výstupy a ohlasy vedeckých výstupov, upravuje Smernica SAV č. 573/A/03/2007 [37], ktorej
dodrţiavanie je pre organizácie SAV povinné a záväzné. Evidujú sa verejne publikované a prístupné
dokumenty a ohlasy na publikované dokumenty. Primárnym cieľom evidencie publikačnej činnosti
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a ohlasov je prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity organizácií SAV a autorov a získanie
prehľadu o profile a výkonnosti organizácie SAV a jej zamestnancov. Kategorizácia publikačnej činnosti
a ohlasov je modifikáciou uţ neplatnej Smernice MŠ SR č. 8/2007-R z 31.mája 2007 [38];
trojpísmenový kód je pri niektorých typoch publikácií delený podrobnejšie na štvorpísmenový s
rozlíšením publikácie vydanej v impaktovanom časopise, resp. príspevku z medzinárodnej konferencie
organizovanej v SR a domácej konferencie (tabuľka 4.2e). Tieţ prvé dve kategórie ohlasov sú
rozlíšené podľa databázy, v ktorej sú registrované (WoS, Scopus), tabuľka 4.2f.
Základom registra evidencie publikačnej činnosti akadémie (EPČA) je databáza zaloţená na
kniţničnom systéme Advanced Rapid Library (ARL), ktorá je v prevádzke od roku 2000. Avšak aţ od
účinnosti smernice č. 573/A/03/2007 je pre organizácie SAV odosielanie údajov povinné. Hlavným
účelom EPČA je moţnosť hodnotenia pracovísk, ale najmä jednotlivých autorov zo SAV na základe
vedeckej produkcie (mnoţstva publikácií) a ohlasov na ne. Údaje do databázy priebeţne vkladajú
poverení pracovníci organizácie SAV alebo autori publikácií cez prístupové heslo do Intranetu . Od nich
závisí kvalita a úplnosť záznamov. Rovnako si aj pracoviská určujú kategóriu, do ktorej má byť daná
publikácia zaradená. Pri tejto činnosti často vznikajú nezrovnalosti; nie vţdy je jasné, do ktorej kategórie
má byť práca zaradená, jej zaradenie nie je v súlade so smernicou a vkladané záznamy nebývajú
úplné. Webové rozhranie databázy obsahuje dve časti:- vyhľadávanie v záznamoch (jednoduché,
rozšírené, zloţené) a vstup do EPČA (obrázky 4.2a až 4.2j).
Zo scientometrických indikátorov databáza obsahuje údaje o impakt faktore, či je časopis
s publikáciou, je karentovaný, prípadne v akých databázach sa nachádza. Citácie sú preberané
z databáz WoS a Scopus [39]. Databázu vyuţívajú najmä pracovníci SAV, je prepojená s ich profilom
na webovej stránke SAV. Slúţi aj na generovanie výročných správ pracovísk a celej SAV. Beţný
pouţívateľ však na vyhľadávanie vyuţije skôr prístupné databázy, ako sú Scopus alebo WoS. Práca
ústrednej kniţnice SAV s EPČA je stručne zhodnotená v publikácii [40]. Podrobnejšie informácie o
hodnotení vedeckej a výskumnej činnosti SAV sú uvedené v publikácii [41].
4.3 Certifikácia vedecko-výskumných pracovísk
Hodnotenie spôsobilosti osôb vykonávajúcich výskum a vývoj je ustanovené zákonom
172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja [1] v zmysle uznesenia vlády SR
766/2007, ktorým bol schválený Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015.
Zákon 233/2008 Z.z. zaviedol podmienku poskytnutia účelových finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu (poskytovaných prostredníctvom agentúry, štátnych programov a odvetvových projektov) na
základe certifikátu [42], ktorý je výsledkom hodnotenia organizácie výskumu a vývoja ministerstvom
ustanoveným odborným hodnotiteľským orgánom, Hodnotiteľskou komisiou (HK) na základe ţiadosti
fyzickej alebo právnickej osoby vykonávajúcej výskum a vývoj (výnimkou sú VŠ a SAV). HK má 15
členov vrátane predsedu a podpredsedu, z ktorých desiati sú zástupcovia aplikovaného výskumu,
vývoja a podnikateľskej sféry. Členov HK vymenúva a odvoláva minister školstva SR na základe
návrhov reprezentácie vysokých škôl, SAV a reprezentatívnych zdruţení zamestnávateľov. Úlohou HK
je posúdiť a nezávisle hodnotiť kvalitu výskumnej a vývojovej činnosti a podmienky, v ktorých sa táto
činnosť vykonáva na základe ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,
ktorú podávajú ţiadatelia elektronicky vyplnením formulára (tabuľka 4.3) v Centrálnom informačnom
portáli pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI) dostupnom vo webovom sídle:
https://www.vedatechnika.sk/SK/stimuly/Stranky/default.aspx, prístupnom cez heslo a aj v tlačenej
forme (zatiaľ neimplementovaný elektronický podpis) [43].
Pre prijatie záverov o spôsobilosti ţiadateľa na vykonávanie výskumu a vývoja hodnotiteľská
komisia posudzuje splnenie:
1. kvalifikačnej skladby a infraštruktúry výskumu a vývoja
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2. dosiahnuté výsledky výskumu a vývoja za hodnotené obdobie a ich uskutočňovanie v praxi vrátane
publikačnej činnosti a umeleckej činnosti (pri dodrţaní smernice [7])
3. predpokladu udrţateľnosti rozvoja.
V rámci predpokladov v bode 2. sú hodnotené ukazovatele:
-

publikačná činnosť a citácie v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte
prihlášky patentov a patenty udelené v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte
zapísané a realizované úţitkové vzory v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte
licencie na úţitkové vzory, patenty a know-how v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte.

V súvise s týmito poloţkami Magdolen [44] poukazuje, ţe v časti I, modul A - publikačná
činnosť a citácie, nie sú nezohľadnené kategórie publikácie, resp. impakt faktor citácie a ani podiel
tvorivých pracovníkov na citačnom výstupe. Vzhľadom na nerelevantnosť k činnostiam subjektu vo
výskume a vývoji navrhuje vypustiť z modulu A organizovanie vedeckých a odborných podujatí. V
module B nie sú zohľadnené podané prihlášky patentov a iné formy duševného vlastníctva, čo navrhuje
riešiť nahradením modulu F v časti I novými parciálnymi indikátormi: poloprevádzka, overená
technológia, odroda, plemeno, liečebný postup, technicky realizované výsledky (prototyp, funkčný vzor)
a poskytovateľom realizovanými výsledkami.
Záverom hodnotenia HK je príprava návrhu na vydanie/na vydanie rozhodnutia o nevydaní
osvedčenia, na základe ktorého Ministerstvo vydá osvedčenie. VŠ a SAV je certifikát vydaný na základe
akreditácií. Platnosť osvedčenia o spôsobilosti je šesť rokov od jeho vydania.
CIP VVI je relatívne nový (prvé záznamy doň boli dodané v roku 2008), nesporne prínosný
systém, ktorý prebieha procesom zlepšovania a inovovania, vedúcemu k zvýšeniu jeho kvality, resp.
zvýšeniu kvality vstupných a výstupných údajov. Je jedinou databázou svojho druhu na Slovensku.
Hodnotenie transferu technológií je súčasťou akreditácií VŠ a SAV a tieţ v rámci certifikácie v
poloţkách týkajúcich sa aplikovaného výskumu. Expertnému hodnoteniu podliehajú návrhy projektov
základného a aplikovaného výskumu z Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV), agentúry
MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy (AŠF), grantových agentúr VEGA a KEGA.

5. Súčasný stav evidencie publikačnej činnosti vo svete
V tejto kapitole sú uvedené systémy evidencie publikačnej činnosti na celonárodnej úrovni,
minimálne však tie, ktoré obsahujú údaje z akadémie vied alebo viacerých vysokých škôl v Českej
republike [45], Dánsku [46], Estónsku [47], Fínsku [48], Holandsku [49], Maďarsku [50], Nórsku [51],
Slovinsku [52] a Ukrajine [53]. Systémy boli vybrané pomocou štandardných vyhľadávacích nástrojov
na internete (náhľady do systémov jednotlivých krajín sú na obrázkoch 5a aţ 5j). Parametre evidencie
publikačnej činnosti boli podmienené dostupnosťou charakteristík na internetových rozhraniach
systémov. Relevantné údaje boli doplnené aj o informácie získané osobnou elektronickou komunikáciou
(Maďarsko) [54] tak, aby ich bolo moţné ohodnotiť u prevaţnej väčšiny systémov v rámci dvoch
charakteristík:
1. Opis systému - pozostáva z poloţiek: Názov, URL adresa, Typ aplikácie a Opis. (tabuľka 5a) Typ
aplikácie je najmä systém primárne určený na sledovanie publikačnej činnosti a následne pouţiteľný aj
na hodnotenie vedy, ale aj subsystém informačného systému zameraného na vedu a výskum (CRIS súčasný informačný systém pre výskum), obsahujúci výsledky výskumu a vývoja, ktorými sú najmä
publikácie.
Opis systému v neštruktúrovanej textovej podobe stručne vyjadruje základnú charakteristiku systému a
jeho vlastnosti.
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2. Hodnotiace parametre – sú vonkajšie charakteristiky systémov viditeľné cez internetové rozhranie:
- Počet záznamov
- Dodávatelia údajov
- Obdobie evidencie
- Kategorizácia dokumentov publikačnej činnosti (tabuľka 5b)
- Vyhľadávacie kritériá v systéme (tabuľka 5c)
Informácie o vyuţití systémov evidencie publikačnej činnosti v rámci štátnej vednej politiky,
akreditácie subjektov vedy a výskumu alebo ich hodnotenia neboli na internetových stránkach
dostupné. Dá sa však predpokladať minimálne v systémoch umoţňujúcich vyhľadávanie podľa názvu
inštitúcie.
Celoštátne systémy, registrujúce publikačnú činnosť sa vyskytujú vo väčšej miere v krajinách
strednej a východnej Európy, ktoré sú charakteristické centralizovaným riadením vedy a výskumu.
Prevaţná väčšina systémov pouţíva základnú kategorizáciu dokumentov, obsahujúcu minimum
poloţiek. Detailnejšia klasifikácia podobná slovenskej sa vyskytuje v dvoch systémoch (Estónsko,
Slovinsko). Jazyk resp. krajina publikovania nie je vo väčšine systémov samostatnou kategóriou ani
kritériom vyhľadávania dokumentov. Zaradenie publikácie do WoS je len jedným z mnoţstva
hodnotiacich kritérií a vo väčšine systémov ani nie je implementované.

6. Súčasný stav databázy evidencie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
6.1

Základné informácie a charakteristika registra

Bibliografickú registráciu publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, vedeckých pracovníkov
a doktorandov vykonávajú akademické kniţnice na základe zákona č. 183/2000 Z.z. o kniţniciach (časť
2, § 8, ods. 2, písm. c) [55] a povinnú registráciu umeleckej tvorby určenú kniţniciam vysokých škôl s
umeleckými študijnými odbormi a programami interným predpisom v zmysle smernice [7].
Potreba efektívnej automatizácie dodávania podkladov publikačnej a umeleckej činnosti na
hodnotenie vysokých škôl a pri rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu verejným VŠ (tieţ kapitola 4.1),
kontrolu a prezentáciu dát grantovým agentúram, autorom, odbornej i laickej verejnosti si vyţiadala
sústrediť tieto informácie do jednej súbornej databázy - Centrálneho registra evidencie publikačnej
činnosti (www.crepc.sk). CREPČ bol vytvorený pod gesciou Ministerstva školstva SR v rámci
spoločného projektu Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, Ţilinskej univerzity v Ţiline a firmy SVOP,
spol. s r.o. v Bratislave od mája 2007 do mája 2008 [56]. Neskôr v roku 2008, bola zavedená aj
automatizovaná centralizovaná evidencia umeleckej činnosti autorov, EUČA (premenovaná na
Centrálny register evidencie umeleckej činnosti, CREUČ). Prevádzkovateľom CREPČ je v súčasnosti
CVTI SR. Prácu s registrom CREPČ po odbornej stránke zabezpečuje Oddelenie pre hodnotenie
publikačnej činnosti (OHPČ) v CVTI SR. Prácu s registrom CREUČ po odbornej stránke zabezpečujú
sami autori a Rada garantov EUČA. Za technickú stránku CREPČ zodpovedá Oddelenie podpory
aplikačného softvéru (OPAS) v CVTI SR a firma SVOP, spol. s r.o. ako dodávateľ softvérového
riešenia; za technickú stránku CREUČ zodpovedá tieţ firma SVOP, spol. s r.o. Bratislava.
Legislatívnu povinnosť zasielať údaje do databázy majú všetky verejné vysoké školy.
V súčasnosti sú v databáze registrovaní aj dobrovoľní prispievatelia z radov štátnych a súkromných
vysokých škôl (tabuľka 6.1a) a je predpoklad, ţe ich počet sa bude zvyšovať.
Predmet, ciele, základné charakteristiky a kritériá kategorizácie bibliografickej registrácie
publikačnej činnosti (vrátane umeleckých dokumentov), umeleckej činnosti a ohlasov na obe sú zhrnuté
v tabuľke 6.1b. Systém kódovania kategórií pri registrácii publikačnej a umeleckej činnosti je
definovaný v tabuľke 6.1c. V týchto tabuľkách sú badateľné zreteľné odlišnosti medzi centrálnym
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registrom CREPČ a CREUČ, z ktorých zásadná je, ţe CREUČ je prístupný len pre autorov umeleckých
výstupov a Radu garantov evidencie umeleckej činnosti, nie pre verejnosť. Slabým miestom v systéme
je evidencia ohlasov, ktorá nie je doriešená; ohlasy na publikačnú činnosť sa bibliograficky registrujú v
databáze CREPČ, ohlasy na umeleckú činnosť v databáze CREUČ. Citácie neregistrované v citačných
indexoch a v domácich publikáciách musia autori pred evidenciou do CREPČ dokladovať, nakoľko v SR
absentuje národný citačný index. Potreba jeho vytvorenia je významná z hľadiska moţnosti hodnotenia
potenciálu vedecko-výskumných, umeleckých a odborných pracovísk v SR z hľadiska ohlasov na
publikačnú a umeleckú činnosť. Nevýhodou súčasného spôsobu evidencie ohlasov na publikačnú
a umeleckú činnosť je statickosť databázy CREPČ a CREUČ. Ohlasy sa evidujú jednotlivo v rámci
zberného obdobia k určitej publikácii, t.j. po ukončení zberného obdobia nie je moţné k danej publikácií
dopĺňať ohlasy, ktoré boli uverejnené počas ďalších zberných období. V praxi to znamená, ţe
sledovanie ohlasov neposkytuje pohľad na citovanú publikáciu. Prehľad o tom, ako sú činnosti spojené
s registráciou a evidenciou publikačnej, umeleckej činnosti a ohlasov na ne organizované, aké sú úlohy
a zodpovednosti jednotlivých účastníkov, je uvedený tabuľke 6.1d.
6.2

Obsah a štruktúra databázy

Vysoké školy zapojené do CREPČ vyuţívajú rôzne kniţnično-informačné systémy na evidenciu
publikačnej činnosti (napr. Advanced Rapid Library, DAWINCI, Virtua, Aleph a pod.), a preto bolo
potrebné zvoliť pre databázu CREPČ taký výmenný formát, ktorý by umoţňoval export dát zo všetkých
systémov vyuţívaných v akademických kniţniciach vysokých škôl. Vzhľadom na nezávislosť, čitateľnosť
a potreby unifikácie dát bol zvolený ako prenosový formát XML definovaný pomocou XSD - XML
Scheme Definition, s kódovaním znakov pomocou UTF8 a s vyuţitím otvorenej architektúry SQL.
Výhodou tohto riešenia je:
1. nezávislosť od štruktúry polí UNIMARC a MARC21,
2. pouţitie aj pre vysoké školy, ktoré neevidujú publikačnú činnosť prostredníctvom kniţničnoinformačných systémov,
3. priame dátové prepojenie s inými systémami vďaka vyuţitiu otvorenej architektúry SQL,
4. zabezpečenie kompatibility s inými systémami pomocou rôznych nástrojov (HTML, MS Office
dokumenty, SOAP, Z39.50, RSS, OAI) a získavanie štruktúrovaných informácií vo formátoch XML,
ISO, HTML, XHTML, RTF, CSV, XLS a pod.,
5. súlad s Výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2010 o štandardoch pre
informačné systémy verejnej správy [57].
XML-CREPČ formát definovaný štandardne pomocou XSD schémy napĺňa nasledujúce ciele [58]:
1. definuje minimálny záznam pre potreby vykazovania a to najmä: identifikáciu zdroja katalogizácie,
druh dokumentu, kód kategórie dokumentu a časové zaradenie, príslušnosť záznamu k pracovisku /
pracoviskám, príslušnosť záznamu k autorom (informácie o roli autora a jeho podiele na zázname),
2. umoţňuje plné bibliografické spracovanie a prezentáciu záznamu,
3. minimalizuje prácnosť prevodu z pouţívaných formátov UNIMARC a MARC21,
4. minimalizuje chyby vyplývajúce z rozdielov implementácie noriem rôznymi informačnými systémami,
či dokonca rôznymi pracoviskami pouţívajúcimi systém rovnakého výrobcu,
5. zabezpečuje maximálnu unifikáciu záznamov pochádzajúcich z rôznych zdrojov a interných formátov,
6. formát je ľahko implementovateľný aj v informačných systémoch, ktoré nepouţívajú normu ISO 2709
a niektorý z MARC formátov
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6.2.1 Databáza CREPČ
Webové rozhranie databázy CREPČ (obrázok 6.1a) obsahuje časti voľne prístupné a časti pre
vybraných pouţívateľov (CVTI SR, vysoké školy, MŠVVaŠ SR) prostredníctvom prihlasovacích údajov
1. Vyhľadávanie v záznamoch (v rokoch 2007 – 2009) – voľne prístupné. Vyhľadávanie v záznamoch
za roky 2007 – 2009 jednoduché (zadaním jedného z kritérií: fráza, ľubovoľné slovo, všetky slová alebo
logický výraz, obrázok 6.1b) alebo rozšírené (obrázok 6.1c, zadaním 3 vyhľadávacích kritérií naraz s
moţnosťami: názov, názov zdrojového dokumentu, autor, predmetové heslo, kategória dokumentu, rok
vykazovania, rok vydania, ISBN, ISSN, jazyk dokumentu, rok ohlasu, kategória ohlasu, škola, fakulta,
katedra; je moţné vyhľadávať samostatne v záznamoch Evidencie publikačnej činnosti autorov (EPČA)
jednotlivých vysokých škôl alebo spoločne v záznamoch EPČA všetkých vysokých škôl).
Výsledkom vyhľadávania je tabuľkový alebo rozšírený zápis. Tabuľkovým zápisom je tabuľka so
záznamami vyhľadaných publikácií (obrázok 6.1d). Záhlavie tabuľky obsahuje údaje: identifikátor VŠ
(ID), kategória publikácie (zaradenie do kategórie v zmysle smernice), meno autora, názov publikácie,
rok vykazovania a zdrojový dokument. Rozšírený zápis obsahuje zoznam záznamov s bibliografickým
popisom (obrázok 6.1e). Záznamy je moţné triediť vzostupne/zostupne a pridávať do Košíka (na účely
rešerše). Popisy publikácií sa zobrazujú formou jednoduchého záznamu CREPČ alebo v úplnom
zázname UNIMARC.
2. Nahrávanie súborov – sprístupnené iba vysokej škole (obrázok 6.1f). Slúţi na nahrávanie súborov
s kópiami poţadovaných strán k záznamom publikácií kategórie AAA, AAB, ABA, ABB. Vyţaduje
prihlasovacie meno a heslo vysokej školy. Nahrávanie súborov k záznamom je moţné aţ po ukončení a
vyhodnotení aktuálneho zberného obdobia, nie priebeţne počas zberného obdobia.
3. Výstupy evidencie publikačnej činnosti. Po prihlásení sa do systému sú tu dostupné výstupy
EPČA vo forme PDF súborov publikačnej činnosti vysokých škôl za jednotlivé zberné obdobia:
-

mesačné výstupy evidencie publikačnej a umeleckej činnosti vysokých škôl (mesačné výstupy
nie sú úplné, t.j. nie sú k dispozícii výstupy za kaţdý mesiac v roku),
výstupy fázy 1 a 2 pre evidenciu publikačnej a umeleckej činnosti: Kontrola karentov, Podobné
medzi vysokými školami, Podobné v rámci vysokej školy, Podobné v rámci rokov
archívy výstupov za predchádzajúce obdobia.

4. Vyhradená sekcia CREPČ – spoločná/globálna. Na jednom spoločnom mieste sprístupňuje
prispievateľom do EPČA a EUČA, pracovníkom OHPČ a OPAS v CVTI SR, pracovníci SVOP, s.r.o.,
Hodnotiteľskej komisii (HK) MŠVVaŠ SR, Rade garantov EUČA a MŠVVaŠ SR informácie
a dokumentáciu o CREPČ a CREUČ, primárne takú, ktorú nie je vhodné sprístupňovať voľne na hlavnej
stránke portálu.
5. Vyhradená sekcia CREPČ – pre komisiu hodnotiteľov. Poskytuje podklady k sporným publikáciám
v elektronickej forme pre členov HK MŠVVaŠ SR, ktorí sporné publikácie posudzujú z hľadiska obsahu
a zaradenia do kategórie. Je prístupná po zadaní mena a hesla výhradne členom HK MŠVVaŠ SR.
6. Vyhradená sekcia CREPČ – pre jednotlivé vysoké školy. Určená pre vysoké školy (prispievateľov
do CREPČ), ktoré sa do nej môţu prihlásiť pomocou samostatných prihlasovacích údajov – kaţdá škola
má vyhradenú sekciu s vlastnými prihlasovacími údajmi, kde môţe vkladať záznamy, opravovať chyby v
záznamoch, ktoré boli zistené vo fáze 1 a pod.
7. Fórum. Slúţi na komunikáciu prispievateľov EPČA a EUČA a poskytuje priestor na otázky, problémy,
námety, týkajúce sa problematiky CREPČ a CREUČ. Témy fóra sú rozdelené do troch hlavných sekcií:
1. Pre začiatočníkov
2. Bibliografické spracovanie
3. Všeobecne o CREPČ
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Na otázky vo fóre odpovedajú pracovníci OHPČ, OPAS v CVTI SR, pracovníci akademických
kniţníc a pracovníci firmy SVOP, s.r.o. (obrázok 6.1g).
6.2.2 Databáza CREUČ
Webové rozhranie databázy CREUČ (obrázok 6.2a) slúţi len ako vstupná brána pre
prispievateľov a garantov EUČA. Na komunikáciu, zverejňovania výstupov EUČA a diskusie
o problémoch s EUČA a CREUČ sa vyuţíva webové sídlo CREPČ, ktoré je spoločným webovým
prostredím pre obe, EPČA aj EUČA.
Cez webové rozhranie CREUČ prihlásení pouţívatelia vkladajú opravujú, aktualizujú a podobne
záznamy o evidencii umeleckej činnosti. K dispozícii je tu Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby
kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti (obrázok 6.2b) a kategorizácia umeleckej
činnosti a ukáţky správne vyplnených formulárov pre výtvarné a múzické umenie. Záznamy sa vkladajú
do webového formulára (obrázok 6.2c). V záznamoch sa vyhľadáva výberom vyhľadávacích kritérií –
filtrov (obrázok 6.2d):
1. kategória umeleckej činnosti
2. priezvisko autora
3. názov školy
6.3

Moţnosti vyuţitia CREPČ pri hodnotení vedecko-výskumných pracovísk

Realizáciou centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti vysokých vznikol unikátny
centrálny zdroj informácií, ktorý umoţňuje získať prehľad o činnosti všetkých zapojených pracovísk
odbornej i laickej verejnosti na jednom mieste [58] a ktorý obsahuje viac ako 220 tisíc záznamov za
obdobie štyroch rokov (údaj k 31.10.2010).
Je nepopierateľným faktom, ţe kvalita hodnotenia je priamo závislá od kvality údajov, ktoré sú
na účely hodnotenia štatisticky spracúvané. Tým, ţe údaje sú sústredené do jednej databázy, je moţné
aplikovať kontrolné mechanizmy a prezentovať problémy dodaných dát v rámci univerzít s cieľom
odhaliť duplicity, či iné nezrovnalosti. V registri je implementovaný nástroj na kontrolu záznamov voči
zoznamu karentovaných časopisov, implementované sú funkcie schopné detegovať zdvojené alebo
viacnásobné záznamy s cieľom postúpiť ich na kontrolu a vyjadrenie producentom dát. Databáza
údajov umoţňuje analyzovať typické chyby spracovania, najmä multiplicity no i chyby percentuálneho
rozdelenia publikácií medzi viac pracovísk (autori z rôznych vysokých škôl). Procesy kontroly sú
plnoautomatické (kontrola úplnosti poloţiek záznamov, duplicita publikácie v rámci odovzdanej dávky,
duplicita publikácie autora v rámci viacerých VŠ s kontrolou rozdelenia percentuálnych podielov), čím
podstatne šetria čas a zniţujú riziko vnesenia subjektívnych chýb a poloautomatické, ktoré prebiehajú
vo vnútri CREPČ prostredníctvom špecializovaného rozhrania pre hodnotiteľov pre potreby kontroly a
týkajú sa:
1. zaradenia publikácie do kategórie na základe rozsahu dokumentu
2. zaradenia publikácie do kategórie na základe obsahu dokumentu
3. falošných duplicít a odhalenie skrytých duplicít
4. evidencie poznámok ku kvalite popisu
Výsledkom kontroly sú výpisy s podozreniami na chyby, ktoré sú pravidelne distribuované producentom
dát a ktorých dôsledkom sú opravy v systémoch vysokej školy [58].
V súčasnosti sa CREPČ vyuţíva:
1. na kontrolu úplnosti a správnosti údajov pomocou implementovaných funkcií a nástrojov
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2. na bezpečné uloţenie, archiváciu a jednotnú prezentáciu informácií
3. na vyhľadávanie v bibliografických záznamoch podľa definovaných kritérií (autor, kľúčové slová,
pracovisko autora, rok vykazovania, druh výstupu, atď.)
4. na štatistické spracovanie údajov podľa rôznych hľadísk
5. ako podklad pre MŠVVaŠ SR na financovanie verejných vysokých škôl
6. na mapovanie výsledkov slovenskej vedy v zahraničných databázach Web of Science a Scopus –
vyhodnocovanie a sledovanie výsledkov na národnej úrovni
7. na sledovanie špičkových slovenských vedeckých periodík v medzinárodných databázach
8. na sledovanie ukazovateľov vydaných odborných monografií podľa určených renomovaných
vydavateľstiev
9. na sledovanie a porovnávanie rozdielov v publikačnej činnosti medzi prírodnými a humanitnými
vedami v jednotlivých kategóriách
10. na zostavenie poradia významnosti vysokých škôl, vedeckých pracovísk a podobne v SR
na základe výsledkov publikačnej činnosti avšak jeho potenciál je obrovský aj napriek niektorým
odstrániteľným nevýhodám, napr. statickosť databázy CREPČ a CREUČ z hľadiska evidencie ohlasov
na publikačnú a umeleckú činnosť. Moţnosti perspektívneho vyuţitia CREPČ sú diskutované v
nasledujúcej kapitole.

7. Návrhy na vyuţitie CREPČ pri hodnotení vedecko-výskumnej činnosti
Kritérium publikačnej činnosti a čiastočne aj ohlasov na publikačnú činnosť je obsiahnuté vo
viacerých poţiadavkách na preukázanie kvality vedecko-výskumnej činnosti jednotlivcov a pracovísk na
vysokých školách a na SAV. V iných organizáciách zaoberajúcich sa vedecko-výskumnou činnosťou
(štátne, súkromné vysoké školy, rezortné výskumné ústavy, neziskové organizácie a súkromné
inštitúcie a podniky) je publikačná činnosť a ohlasy na ňu evidované na báze interných predpisov v
inštitucionálnych kniţniciach. Najmä v posledných rokoch záujem o zaradenie do CREPČ, hlavne
vysokých škôl iných ako verejných, rastie v súvislosti so snahou preukázať kvalitu inštitúcie a zvýšiť jej
konkurencieschopnosť. Tento trend moţno dokumentovať výsledkami krátkeho elektronického
prieskumu vo vybraných 8 kniţniciach výskumných rezortných ústavov a písomného prieskumu
uskutočnenému v 35 technických kniţniciach prevaţne súkromného sektora (tabuľka 7a) v spolupráci s
pani PhDr. Segešovou, ktorý bol súčasťou periodického vykazovania edičnej a publikačnej činnosti
Ročného výkazu o činnosti technickej knižnice/informačného strediska za rok 2010 v rámci programu
štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Odboru pre kniţničný systém v SR Slovenskej národnej
kniţnici v Martine, poverenému ústrednému metodickému pracovisku na Slovensku a pre Štatistický
úrad SR. Z odpovedí na dotazníky od 9 respondentov vyplýva, ţe na väčšine pracovísk je registrovaná
publikačná činnosť zamestnancov materskej organizácie v zmysle smernice [7] a ohlasy evidujú 6
respondenti. V roku 2010 počty publikácií na niektorých výskumných pracoviskách presiahli 200,
respektíve 300. Dôkazom záujmu je aj účasť 28 kniţničných pracovníkov iných ako verejných VŠ a
iných organizácií vedy a výskumu na celoslovenskom pracovnom seminári usporiadanom CVTI SR v
spolupráci so Slovenskou asociáciou kniţníc 10.3.2011 s nosnou témou CREPČ ako nástroj pre
hodnotenie výsledkov vedy www.crepc.sk.
V súvislosti s perspektívnym vyuţitím databázy CREPČ Imrich Szolík [58], autor odbornej
analýzy zameranej na posúdenie podmienok a určenie predpokladov pre migráciu a prevádzku systému
CREPČ v podmienkach Dátového centra pre výskum a vývoj na CVTI SR, za principiálne dôleţité témy
povaţuje:
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1. štandardizáciu číselníkov pracovísk v rámci interných kniţničných informačných systémov univerzít a
CREPČ a propagáciu a údrţbu zmien.
2. evidenciu ohlasov, ich aktualizácie s ohľadom na prax ich zápisu v MARC formátoch.
3. napojenie CREPČ na ďalšie súvisiace registre Ministerstva školstva (register študentov, register
zamestnancov a ďalšie registre).
4. pravidlá pre kontrolu rozsahu publikácií a percentuálne podiely spoluautorov v rámci viacerých
verejných vysokých škôl.
Stále aktuálna je podľa neho aj úloha sprístupniť a zapojiť do CREPČ ďalšie subjekty
realizujúce vzdelávaciu a vedeckú činnosť a zvýšiť prepojiteľnosť na iné systémy v rezorte ministerstva
školstva.
Fabuš [59] navrhuje integrovať CREPČ do modelu centrálneho spracovania ţivotného cyklu
projektov vedy a výskumu a analyzuje moţnosti jeho implementácie do Centrálneho informačného
portálu o vede, výskume a inováciách (CIP VVI administrovaný CVTI SR,
https://www.vedatechnika.sk/SK/ISVVP/Stranky/default.aspx), do jeho integrovanej súčasti Slovenského informačného systému o vede a výskume - obsahujúceho štyri podsystémy [60], ako je
schematicky ilustrované na obrázku 7a a detailnejšie na obrázku 7b.
Do budúcnosti za významné Fabuš [59] povaţuje prepojenie CIP VVI so systémom CREPČ z
dôvodu importu publikačnej činnosti riešiteľov projektov do formulárov a navrhuje viacero variantov
riešenia prepojenia rôznych informačných systémov, z ktorých za optimálnu verziu povaţuje cieľový
stav znázornený blokovou schémou na obrázku 7c. Novovybudovaný systém bude jediným systémom
pouţívaným na spracovanie ţivotného cyklu projektov. Všetky projekty určitým spôsobom napojené na
rozpočet ministerstva školstva bude potrebné podávať prostredníctvom tohto systému. Projekty
súvisiace (spolupráca) s rezortom, ale podávané v iných systémoch (iné rezorty, nadácie a pod,) budú
prostredníctvom systém evidované.
Berúc do úvahy aktuálny stav a načrtnuté okruhy problematík, rámcové návrhy na podmienky a
ďalšie perspektívne vyuţitie CREPČ pri hodnotení vedecko-výskumnej činnosti na úrovni obsahu
CREPČ a na úrovni prepojenia (jedno- a obojsmerným) s inými informačnými systémami o vede a
výskume, moţno formulovať nasledovne:
1. Vytvoriť také legislatívne prostredie, ktoré by motivovalo (zaväzovalo) organizácie, uchádzajúce sa o
štátne dotácie na vedecko-výskumnú činnosť a/alebo ktorých vedecko-výskumná činnosť je
financovaná zo štátnych prostriedkov, prípadne všetky organizácie zaoberajúce sa vedeckou,
výskumnou a inovačnou činnosťou, prispievať do CREPČ. V súčasnosti existujúce databázy nie sú
kompletné, a dôsledkom aplikácie tohto návrhu by bola podchytená celá vedecko-výskumná základňa
Slovenska. Výsledky vyššie spomenutých prieskumov poukazujú na doposiaľ neevidovaný mimoriadny
vedecko-výskumný potenciál na výskumných pracoviskách.
2. Zaviesť ako evidenčnú jednotku v registri CREPČ, CREUČ, CRZP, registri sivej literatúry autoritu a
priradiť jej jedinečný identifikátor. Rovnaký identifikátor by bol pouţívaný aj v ostatných súvisiacich
informačných databázach, s ktorým bude CREPČ prepojený.
3. Rozšíriť okruh pouţívateľov a zabezpečením prístupu do databázy pre ďalších vyuţívateľov
(napríklad Akreditačnej komisii, grantovým agentúram MŠVVaŠ SR, sieti ďalších prispievateľov do
CREPČ a podobne).
4. Systém upraviť tak, aby slúţil ako automatický zdroj údajov a podkladov na vypracovanie výročných
správ organizácií (preberanie údajov).
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5. CREPČ, CREUČ a Centrálny register záverečných, habilitačných prác a rigoróznych prác (CRZP)
a sivej literatúry zlúčiť do spoločného systému na základe autority.
6. Prehodnotiť súčasnú kategorizáciu publikačnej činnosti, zaradiť nové kategórie, napríklad materiály
pre elektronická výučbu; z hľadiska hodnotenia transferu technológií (topografia polovodičových
výrobkov) zahrnúť do nej všetky súčasti duševného vlastníctva vrátane ich ohlasov.
7. Pri uvádzaní súčastí duševného vlastníctva, napr. patentových prihlášok, patentov a ostatných uviesť
a aktualizovať ich stav a kontaktné údaje na vyuţívateľa patentu a podobne s kvantifikáciou ich
celospoločenského úţitku.
8. Podľa Manuálu patentových štatistík OECD [22] zaradiť patenty ako štatistické indikátory vedy a
techniky.
9. Kategorizáciu publikačnej činnosti upraviť (napríklad zjednotením kategórií, resp. vytvorením
prevodníka) tak, aby bola pri zachovaní detailnej kategorizácie (definovanej smernicou [7], resp. v
zmysle verzie po v súčasnosti prebiehajúcej revízii) dosiahnutá kompatibilita s kategóriami publikácií
dátového formátu CERIF, nezávislými od pouţitia komerčných databáz, [61], ktoré budú pouţité v
systéme SK-CRIS (tabuľka 7b) zavádzanom do CIP VVI [62].
10. Pripojiť úplné znenia textov, záznamy z umeleckých podujatí a podobne v súlade s legislatívnou
ochranou autorských práv, prípadne prepojiť publikácie v CREPČ so zdrojovou publikáciou
prostredníctvom elektronickými informačnými zdrojov dostupných v rámci riešenia národného projektu
riešeného CVTI SR Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k
elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ, http://nispez.cvtisr.sk/index.php?&menu=1).
11. Publikácie podrobiť kontrole pomocou antiplagiátorského systému.
12. Zaviesť dynamický, aktualizovaný systém generovania ohlasov z odborných a vedeckých publikácií,
ktoré sú vydávané na Slovensku, a tým vytvoriť prostredie na vybudovanie národného citačného indexu
SR, ktorý v súčasnosti absentuje.
13. Zabezpečiť v CREPČ dostupnosť aktuálneho zoznamu všetkých slovenských odborných
a vedeckých časopisov, resp. prepojenie s katalógom slovenských elektronických informačných zdrojov
pre vedu a výskum v zmysle záverov analyticko-informačnej štúdie [63] riešenej v rámci národného
projektu NISPEZ, prepojenie s databázou elektronických informačných zdrojov v zmysle záverov štúdie
a prepojenie na zoznamy časopisov v databázach WoS a Scopus s informáciami o impakt faktore,
prípadne iných dôleţitých údajoch (napr. zmena názvu, periodicity) a podobne.
14. Rozšíriť záznam o publikácii, či je výsledkom projektu a priradiť jej identifikačné údaje o projekte.
15. Zaviesť pravidlá na kontrolu rozsahu publikácií a percentuálne podiely spoluautorov v rámci
viacerých vedecko-výskumných pracovísk.
16. Rozšíriť moţnosti štatistického vyhodnocovania údajov v tabuľkovej a grafickej forme podľa
viacerých kritérií (napríklad autorita, katedra, inštitúcia, rok, typy dokumentu, projekt a ďalšie), moţnosti
sledovania trendov z rôznych hľadísk. Ako zdroj inšpirácií môţe slúţiť najmä databáza Scopus.
17. Doplniť pouţívateľské rozhranie o moţnosť dynamicky generovať výstupné zostavy, o export
vyhľadaných dát v štruktúrovanom tvare, o dotvorenie anglickej verzie rozhrania a podobne a v súlade s
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18. Číselník Skupiny odborov vedy a výskumu a priradiť organizácii a aj publikácii [65].
19. Priradiť organizácii a publikácii dva číselníky na podrobnejšie členenie Skupiny odborov vedy a
výskumu, aby bola zabezpečená kompatibilita s poţiadavkami na údaje v CIP VVI a na účely
štatistického vykazovania [65, 66].
20. Akademické kniţnice disponujú bibliografickými záznamami vrátane kategorizácie publikačnej
činnosti od roku 2003. Tieto údaje neprešli cenzúrou hodnotiteľskej komisie, preto by bolo vhodné aj
tieto údaje verifikovať a po overení zaradiť do CREPČ. S tým by súviseli zvýšené nároky na personálne
zabezpečenie formálnych, jednoduchších (nie zásadného charakteru, kde sa vyţadujú hlbšie vedomosti
a skúsenosti) riešené v spoluprácou s poslucháčmi vyšších ročníkov príslušnej katedry kniţničnej
a informačnej vedy na Filozofickej fakulte Komenského univerzity v Bratislave. Ich zapojenie by
perspektívne mohlo viesť k rozšíreniu výskumnej činnosti v tejto oblasti (témy na záverečné práce) a k
vytvoreniu personálnych rezerv na CVTI SR.
21. Pre všeobecné dobro spoločnosti v duchu spolupráce s vedeckou kniţnicou SAV a inštitucionálnymi
kniţnicami preniesť príslušné bibliografické záznamy o publikačnej činnosti pracovníkov týchto inštitúcií
do registra CREPČ vrátane všetkých dostupných historických údajov na základe autorít. Zámer získať a
zlúčiť informácie v CREPČ a o publikačnej činnosti SAV do časti SK CRIS: Výsledky vedy a výskumu sa
CVTI SR snaţí realizovať v aktivite 4.1 národného projektu NISPEZ. Stanovisko SAV k tejto poţiadavke
zatiaľ nie je k dispozícii.
Spojením overených záznamov sa vytvorí jedinečná národná databáza publikačnej činnosti
vedecko-výskumných, ktorej evidenčnou jednotkou je pracovník s prideleným jedinečným
identifikačným kódom, ktorým bude previazaný s ostatnými databázami (databázami zamestnancov v
inštitúciách, v rámci štátnych organizácií s databázou pracovníkov na VŠ, SAV, rezortných výskumných
ústavoch a súkromných inštitúcií). Tým by bola zabezpečená dostupnosť informácií o úväzkoch
pracovníkov (v materských databázach poţadovať zachovávanie a archivovanie všetkých údajov
týkajúcich sa pracovných úväzkov) napríklad automatickým prepojením a automatickou aktualizáciou z
databáz zamestnancov na pracoviskách vedy a výskumu.
Zjednotené a overené údaje porovnať s databázou Slovenský národný citačný register SNCR
pod nástrojom InCites spoločnosti Thomson Reuters, USA, ku ktorej boli v rámci národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku, NITT SK (http://nitt.cvtisr.sk),
zakúpené licenčné prístupové práva. Po kontrole a zjednotení údajov databázy CREPČ (z príslušných
kategórií zodpovedajúcich kvalitou zaradením do databázy SNCR, t.j. kategórie A1, A2 a B) poţiadať
spoločnosť Thomson Reuters o zaradenie harmonizovaných údajov do SNCR na prospech oboch
partnerov. Kombináciou overených a spoľahlivých údajov z CREPČ a výstupov z InCites akademická
obec a rozhodujúca sféra získajú presné informácie o kvalite slovenských vedecko-výskumných
inštitúcií a Slovenska ako celku v porovnaní s vedecko-výskumnými pracoviskami a krajinami na celom
svete zahrnutými v nástroji InCites, kvalitnú infraštruktúru.

8. Záver
Szolík [58] v závere svojej odbornej štúdie konštatuje, ţe Portál CREPČ je funkčným riešením s
viacročným vývojom a vysokým kooperačným potenciálom a označil ho za široko akceptovaný a
úspešný projekt. Rámcové návrhy na vytvorenie podmienok a na úpravy registra CREPČ uvedené v
kapitole 7 tejto analytickej štúdie vedú k zhodnocovaniu zmieneného potenciálu s cieľom, aby sa stal
centralizovanou národnou bázou spoľahlivých údajov o vedeckej a odbornej publikačnej, umeleckej
činnosti a ich ohlasov a národným citačným indexom a registrom slovenských vedeckých a odborných
publikácií s maximálnym vyuţitím pre štátnu správu na účely plánovania, hodnotenia, financovania pre
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rezortné orgány a organizácie, grantové agentúry, pre relevantných pouţívateľov na efektívne a
duplicity zbavené spracovávanie dokumentácie súvisiacej s podávaním projektov, pre akreditačné
konania, pre manaţérske rozhodnutia, na vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu a ako infraštruktúrna
podpora pre transfer duševného vlastníctva a transfer technológií, na bibliografické vyhľadávania v
záznamoch prístupné nielen odbornej verejnosti s časovo efektívnym a logickým prepojením s ďalšími
súvisiacimi databázami. Na základe tematického zaradenia publikácií by bolo v rámci CREPČ moţné
vyhľadať potenciálnych spolupracovníkov do výskumných skupín v rámci Slovenska a pri zahraničných
publikáciách aj zo zahraničia a nadviazať spoluprácu s praxou.
Odporúčania formulované v kapitole 7 sú ideálnou predstavou, perspektívnym konceptom bez
ohľadu na súčasné limitujúce faktory. Kaţdú z poloţiek bude potrebné ďalej detailne rozpracovať, budú
musieť byť vytvorené legislatívne podmienky a na ich vytvorenie a realizáciu jednotlivých poloţiek
v návrhoch na vyuţitie CREPČ na hodnotenie potenciálu vedecko-výskumnej činnosti bude s veľkou
pravdepodobnosťou potrebné dlhšie časové obdobie.
Kvalita hodnotenia je priamo závislá od kvality údajov, nástrojov a vedomostí, ktoré sú na účely
štatistického hodnotenia vyuţívané.
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wkodpol=null&naz>.
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Tabuľka 1.1 Členenie vedeckých organizácií SAV s centrami excelentnosti výskumu
I. Oddelenie vied SAV Centrum excelentnosti II. Oddelenie vied o
Centrum excelentnosti
živej prírode a
chemických vedách

III. Oddelenie vied o
spoločnosti a kultúre

Vedy o Zemi a vesmíre

Vedy o dejinách

Lekárske vedy

Astronomický ústav

Centrum kozmických
výskumov: vplyvy
kozmického počasia

Neurobiologický ústav

pre kardiovaskulárny
výskum – CEKVY

Geofyzikálny ústav

----

Neuroimunologický ústav ----

Geografický ústav

----

Ústav experimentálnej
endokrinológie

Geologický ústav

----

Ústav experimentálnej
farmakológie a
toxikológie

Ústav hydrológie

pre integrovaný
Ústav experimentálnej
manaţment povodí v
onkológie
meniacich sa
podmienkach prostredia;
pre ekosystémového
výskum

pre kardiovaskulárny
výskum – CEKVY;
CENDO – pre výskum
neuroendokrinných
mechanizmov
patogenézy závaţných
ochorení
----

----
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Centrum excelentnosti

Archeologický ústav

STASLO* – Staré
Slovensko: dejiny
Slovenska od praveku po
vrcholný stredovek
Historický ústav
CEVKOMSD – výskumu
kľúčových otázok
moderných slovenských
dejín
Spoločenskovedný ústav CEVKOG – výskumu
kognícií

Ústav etnológie

COPART – pre výskum a
rozvoj občianstva a
participácie: zvládanie
výziev 21. storočia

Tabuľka 1.1 Členenie vedeckých organizácií SAV s centrami excelentnosti výskumu
I. Oddelenie vied SAV Centrum excelentnosti II. Oddelenie vied o
Centrum excelentnosti
živej prírode a
chemických vedách

III. Oddelenie vied o
spoločnosti a kultúre

Centrum excelentnosti

Matematicko-fyzikálne
vedy a informatika

----

Lekárske vedy

----

Vedy o človeku a
spoločnosti

----

Fyzikálny ústav

NANOSMART– Centrum
nanoštruktúrnych
materiálov ; QUTE*–
Kvantové technológie
QUTE*– Kvantové
technológie

Ústav molekulárnej
fyziológie a genetiky

----

Ekonomický ústav

----

Ústav normálnej a
patologickej fyziológie

CEKVY– pre
Filozofický ústav
kardiovaskulárny výskum

Matematický ústav

Ústav experimentálnej
fyziky

CFVNT – Centrum fyziky Ústav pre výskum srdca
veľmi nízkych teplôt,
NANOSMART– Centrum
nanoštruktúrnych
materiálov,
NANOFLUID* –
Centrum nanokvapalín

CEKVY– pre
Prognostický ústav
kardiovaskulárny výskum

Ústav informatiky

----

CEKVY– pre
Sociologický ústav
kardiovaskulárny výskum

Virologický ústav
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CEVKOMSD – výskumu
kľúčových otázok
moderných slovenských
dejín
----

COPART – pre výskum a
rozvoj občianstva a
participácie: zvládanie
výziev 21. storočia

Tabuľka 1.1 Členenie vedeckých organizácií SAV s centrami excelentnosti výskumu
I. Oddelenie vied SAV Centrum excelentnosti II. Oddelenie vied o
Centrum excelentnosti
živej prírode a
chemických vedách
Technické vedy
Elektrotechnický ústav
Ústav geotechniky

Biologické a chemické
vedy
NANOSMART– Centrum Botanický ústav
nanoštruktúrnych
materiálov
NANOSMART– Centrum Chemický ústav
nanoštruktúrnych
materiálov

III. Oddelenie vied o
spoločnosti a kultúre
Vedy o človeku a
spoločnosti

----

Ústav experimentálnej ---psychológie

COMCHEM–Centrum
Ústav politických vied
pokročilej výpočtovej
chémie; GLYCOMED* –
Výskum medicínsky
významných
sacharidových derivátov

Ústav materiálov a
mechaniky strojov

NANOSMART– Centrum Ústav anorganickej
nanoštruktúrnych
chémie
materiálov

NANOSMART– Centrum Ústav štátu a práva
nanoštruktúrnych
materiálov

Ústav materiálového
výskumu
Ústav merania

----

Ústav genetiky a
biotechnológií rastlín
Ústav molekulárnej
biológie

----

Ústav stavebníctva a
architektúry

----

Ústav polymérov

COMCHEM–Centrum
Slavistický ústav Jána
pokročilej výpočtovej
Stanislava
chémie; GLYCOMED* –
výskum medicínsky
významných sacharidových
derivátov

----

----
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Centrum excelentnosti

Ústav výskumu sociálnej
komunikácie
Vedy o kultúre a umení

CEVKOMSD – výskumu
kľúčových otázok
moderných slovenských
dejín; COPART – pre
výskum a rozvoj
občianstva a participácie:
zvládanie výziev 21.
storočia
----

----

----

Tabuľka 1.1 Členenie vedeckých organizácií SAV s centrami excelentnosti výskumu
I. Oddelenie vied SAV Centrum excelentnosti II. Oddelenie vied o
Centrum excelentnosti
živej prírode a
chemických vedách

III. Oddelenie vied o
spoločnosti a kultúre

----

----

Poľnohospodárske a
veterinárne vedy

----

Vedy o kultúre a umení ----

----

----

Parazitologický ústav

----

Ústav dejín umenia

----

----

----

Ústav biochémie a
genetiky ţivočíchov

----

----

----

----

Ústav ekológie lesa

----

Ústav divadelnej a
filmovej vedy (do 30. 6.
2010 Kabinet divadla a
filmu )
Ústav hudobnej vedy

----

----

Ústav fyziológie
hospodárskych zvierat

----

Ústav orientalistiky

----

----

----

Ústav krajinnej ekológie

pre ekosystémový
výskum

Ústav svetovej literatúry

----

----

----

Ústav zoológie

----

----

----

Centrum excelentnosti

----

Technologický inštitút SAV (TI SAV) zriadený s cieľom integrovať aktivity Slovenskej akadémie vied v oblasti aplikovaného výskumu, zastrešovať oblasť
manaţmentu duševného vlastníctva, aktívne podporovať oblasť komercializácie poznatkov a technológií vytvorených výskumnými inštitúciami SAV a aktívne
realizovať výskumnú činnosť v týchto oblastiach. TI SAV poskytuje komplexné vedecko-technické sluţby najmä pre vedecké organizácie SAV v oblasti
komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a manaţmentu duševného vlastníctva, výskum a vývoj v oblasti komercializácie výsledkov výskumu a vývoja a
manaţmentu duševného vlastníctva.
Centrá excelentnosti SAV s dobou riešenia excelentného projektu od 1.1.2007 do 31.12.2010
*Centrá excelentnosti Slovenskej akadémie vied (CE SAV) zriadené Predsedníctvom SAV v r. 2009, Uznesením č. 1315 a 1337, s dobou riešenia excelentného
projektu od 1.2.2009 do 31.1.2013
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, s centrami excelentnosti výskumu na vysokých školách a pracovskami pre transfer technológií (TT)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT
Univerzita Komenského v
Prírodovedecká fakulta UK, pre vyuţitie informačných
Lekárska fakulta UK,
schválený projekt „Centrum
Bratislave
Katedra biochémie (hl.
biomakromolekúl na zlepšenie Farmaceutická fakulta UK,
podpory transferu technológií
partner)
kvality ţivota
Fakulta matematiky, fyziky a Univerzity Komenského v
informatiky UK, Virologický
Bratislave“ so začiatkom
ústav SAV, Ústav
realizácie v roku 2010 s
molekulárnej biológie SAV
cieľom vybudovať v rámci
Oddelenia rozvoja UK
Prírodovedecká fakulta UK, metód a procesov zelenej
--Centrum transferu
Katedra organickej chémie
chémie
technológií UK
(hl. partner)
Prírodovedecká fakulta UK, Výskum a vývoj nových
Chemický ústav (hl. partner) technológií chemickej analýzy
pre
metabonomiku/metabolomiku

---

Prírodovedecká fakulta UK

---

COMCHEM**– Centrum
pokročilej výpočtovej chémie

Prírodovedecká fakulta UK, CEKVY*– pre kardiovaskulárny --Katedra ţivočíšnej fyziológie výskum
a etológie
Prírodovedecká fakulta UK, CENDO** – pre výskum
Katedra ţivočíšnej fyziológie neuroendokrinných
a etológie
mechanizmov patogenézy
závaţných ochorení

41

---

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Univerzita Komenského
Fakulta matematiky, fyziky fyziky komplexných systémov --v Bratislave
a informatiky UK, Katedra
experimentálnej fyziky (hl.
partner)
Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

COMCHEM**– Centrum
pokročilej výpočtovej chémie

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky UK

QUTE**– Kvantové technológie ---

Pedagogická fakulta UK,
Katedra histórie

CEVKOMSD** – výskumu
kľúčových otázok moderných
slovenských dejín
pre spoločenské inovácie
Univerzity Komenského

Filozofická fakulta UK,
Katedra politológie (hl.
partner)

Filozofická fakulta UK,
Katedra slovenských dejín

CEVKOMSD** – výskumu
kľúčových otázok moderných
slovenských dejín
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---

--Fakulta sociálnych a
ekonomických vied UK,
Fakulta matematiky, fyziky a
informatiky UK, Fakulta
managementu UK, Fakulta
chemickej a potravinárskej
technológie STU, Chemický
ústav SAV
---

pre transfer technológií (TT) a
Pracovisko pre TT/DV
schválený projekt „Centrum
podpory transferu technológií
Univerzity Komenského v
Bratislave“ so začiatkom
realizácie v roku 2010 s
cieľom vybudovať v rámci
Oddelenia rozvoja UK
Centrum transferu
technológií UK

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Univerzita Komenského v
COPART** – pre výskum a
--Filozofická fakulta UK
Bratislave
rozvoj občianstva a
participácie: zvládanie výziev
21. storočia
Filozofická fakulta UK,
CEVKOG** – výskumu kognícií --Katedra psychológie
Lekárska fakulta UK,
pre náhle cievne mozgové
Farmaceutická fakulta UK
1.Neurologická klinika (hl.
príhody na Lekárskej fakulte
partner)
UK v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta CEKR II - Dobudovanie centra Elektrotechnická fakulta
UK v Martine, Klinika detí a
experimentálnej a klinickej
Ţilinskej univerzity
dorastu (hl. partner)
respirológie
Jesseniova lekárska fakulta
UK v Martine, Gynekologickopôrodnícka klinika (hl.
partner)

Dobudovanie Centra
excelencie pre perinatologický
výskum a jeho vyuţitie pre
účely výskumu a vzdelávania

Jesseniova lekárska fakulta CEKVY**– pre
UK v Martine, Ústav lekárskej kardiovaskulárny výskum
biochémie
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---

---

pre transfer technológií (TT) a
Pracovisko pre TT/DV
schválený projekt „Centrum
podpory transferu technológií
Univerzity Komenského v
Bratislave“ so začiatkom
realizácie v roku 2010 s
cieľom vybudovať v rámci
Oddelenia rozvoja UK
Centrum transferu
technológií UK

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Univerzita P. J. Šafárika v
Lekárska fakulta UPJŠ,
CEX INDICATE – pre
Ústav lekárskej biofyziky
--Košiciach
Ústav farmakológie (hl.
individualizáciu protinádorovej Lekárskej fakulty UPJŠ v
partner)
terapie
Košiciach; Neurochirurgická
klinika Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach a Fakultnej nemocnice
L. Pasteura v Košiciach;
Neurobiologický ústav
Slovenskej akadémie vied,
Košice; Východoslovenský
onkologický ústav, Košice
Lekárska fakulta UPJŠ (hl. SEPO – Sieť excelentných
--partner)
pracovísk pre onkológiu
Lekárska fakulta UPJŠ (hl.
partner)

CEVA** –pre výskum
aterosklerózy a jej komplikácií
– srdcového a mozgového
infarktu

---

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ (hl. partner)

Extrem – Centrum pokročilých
fyzikálnych štúdií materiálov v
extrémnych podmienkach

Ústav experimentálnej fyziky
SAV

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ (hl. partner)

CaKS – Centrum
excelentnosti informatických
vied a znalostných systémov

Univerzita Mateja Bela Banská
Bystrica, Ţilinská univerzita
v Ţiline

Prírodovedecká fakulta
UPJŠ (hl. partner)

Sieť excelentných pracovísk
pre onkológiu (SEPO)

---
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Univerzita P. J. Šafárika v
Prírodovedecká fakulta
Centrum pre výskum
Ústav matematických vied
--Košiciach
UPJŠ, Ústav humanitných
spoločenských aspektov
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
vied
zdravia (Kosice Institute for
v Košiciach; Ústav sociálnej
Society and Health - KISH)
medicíny Lekárskej fakulty
UPJŠ v Košiciach;
Neurologická klinika Lekárskej
fakulty UPJŠ v Košiciach;
Klinika pre infekčné choroby
Lekárskej fakulty UPJŠ v
Košiciach; Dept of Social
Medicine, University Medical
Center Groningen, University
of Groningen, The
Netherlands; Transplantačné
oddelenie Fakultnej nemocnice
L. Pasteura v Košiciach;
Nefrologické a dialyzačné
centrum Fresenius, Košice;
Východoslovenský ústav
kardio-vaskulárnych chorôb,
Košice; Neurologická klinika
Ţelezničnej nemocnice v
Košiciach; Katedra špeciálnej
pedagogiky Pedagogickej
fakulty Prešovskej univerzity,
Prešov; Spoločenskovedný
ústav Slovenskej akadémie
vied, Košice
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Prešovská univerzita v
Fakulta humanitných a
ekológie ţivočíchov a človeka --Prešove
prírodných vied PU (hl.
partner)
Fakulta humanitných a
prírodných vied PU (hl.
partner)

Filozofická fakulta PU (hl.
partner)
Filozofická fakulta PU,
Inštitút histórie

Dobudovanie Centra
excelentnosti ekológie
ţivočíchov a človeka s
dôrazom na skvalitnenie
vedeckého výskumu – II.
etapa
Dovybavenie a rozšírenie
lingvokulturologického a
prekladateľsko-tlmočníckeho
centra
CEVKOMSD** – výskumu
kľúčových otázok moderných
slovenských dejín

---

---

---

Fakulta manaţmentu PU

CEVKOG** – výskumu
kognícií

Rektorát Prešovskej
univerzity (hl. partner)

Centrum excelentnosti
sociohistorického a
kultúrnohistorického výskumu

---

Rektorát Prešovskej
univerzity (hl. partner)

Centrum pre komercializáciu
výstupov výskumu a
manaţment duševného
vlastníctva Prešovskej
univerzity
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---

pre transfer technológií (TT) a
Pracovisko pre TT/DV
V rámci projektu ( 09/200902/2012) financovaného zo
ŠF EÚ vybudovať Centrum
pre komercializáciu
výstupov výskumu
a manaţment duševného
vlastníctva Prešovskej
univerzity, ktoré vytvorí
komplexnú
informačnú infraštruktúru na
prenos a komercializáciu
duševného vlastníctva
a technológií
vznikajúcich v prostredí
Prešovskej univerzity.

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Univerzita sv. Cyrila a
--------Metoda v Trnave
Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
v Košiciach

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie v
Košiciach (hl. partner)

INFEKTZOON- Centrum
excelentnosti pre nákazy
zvierat a zoonózy

Parazitologický ústav SAV

---

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied
UKF

CEGEZ - pre výskum
genetických ţivočíšnych
zdrojov
LAGEZ -Laboratórium
šľachtenia, výpočtovej
genetiky a výskumu
genetických ţivočíšnych
zdrojov
CEVKOG** – výskumu
kognícií

ţiadateľ : Centrum výskumu
ţivočíšnej výroby Nitra

---

Fakulta politických vied a
medzinárodných vzťahov,
UMB (hl. partner)

Centrum excelentnosti so
zameraním na výskum otázok
národnej a medzinárodnej
bezpečnosti

---

Fakulta humanitných vied,
UMB , Katedra histórie (hl.
partner)
---

CEVKOMSD** – výskumu
kľúčových otázok moderných
slovenských dejín
---

---

Fakulta prírodných vied
UKF (hl. partner)

Fakulta sociálnych vied
a zdravotníctva UKF
Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

Trnavská univerzita v
Trnave
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ţiadateľ : Centrum výskumu
ţivočíšnej výroby Nitra

---

---

---

---

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Slovenská technická
Slovenská technická
Podpora budovania centra
Medzinárodné laserové
univerzita v Bratislave
univerzita Bratislava (hl.
excelentnosti pre Smart
centrum; Slovenská akadémia
partner)
technológie, systémy a sluţby vied
Ústav informatiky

pre transfer technológií (TT) a

Pracovisko pre TT/DV
Existujúce pracovisko
TRANSFERTECH vytvára na
STU priaznivé podmienky na
transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z fakúlt a
ústavov do spoločenskej
Ústav manaţmentu STU (hl. Centrum pre rozvoj sídelnej
Prírodovedecká fakulta
a hospodárskej
partner)
infraštruktúry znalostnej
Univerzity Komenského v
ekonomiky (SPECTRA+)
Bratislave, Prognostický ústav praxe. Poskytuje knowSAV v Bratislave, Geografický how pri ochrane duševného
vlastníctva, disponuje
ústav SAV v Bratislave
databázou výskumných
pracovísk STU
Fakulta chemickej a
Národné centrum pre výskum Fakulta elektrotechniky a
a pomáha vyhľadávať
potravinárskej technológie a aplikácie obnoviteľných
informatiky STU Bratislava;
partnerov / investorov
STU (hl. partner)
zdrojov energie
Strojnícka fakulta STU
Bratislava; Stavebná fakulta z priemyselného
a podnikateľského prostredia.
STU Bratislava
Know-how Centrum na
celouniverzitnej úrovni
Fakulta chemickej a
COMCHEM**– Centrum
--zabezpečuje koordináciu a
potravinárskej technológie pokročilej výpočtovej chémie
komplexný odborný servis
STU
pracoviskám STU pri
Stavebná fakulta STU (hl.
CEIPO - Centrum
Ústav hydrológie SAV,
transfere know-how, urýchľuje
partner)
excelentnosti integrálnej
Prírodovedecká fakulta
technologický a poznatkový
protipovodňovej ochrany
Univerzity Komenského v
transfer z akademickej sféry
územia
Bratislave
do ekonomiky SR.
Materiálovotechnologická
Centrum excelentnosti 5--fakulta v Trnave STU (hl.
osového obrábania
partner)
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Slovenská technická
Materiálovotechnologická fakulta Centrum pre vývoj a aplikáciu ----univerzita v Bratislave
v Trnave STU (hl. partner)
progresívnych diagnostických
metód v procesoch
spracovania kovových a
nekovových materiálov
Technická univerzita v
Košiciach

Ţilinská univerzita v Ţiline

Stavebná fakulta TU (hl.
partner)

Centrum excelentného
integrovaného výskumu
progresívnych stavebných
konštrukcií, materiálov
a technológií

---

Fakulta elektrotechniky
a informatiky TU (hl. partner)

Centrum informačných a
komunikačných technológií
pre znalostné systémy

---

Fakulta baníctva, ekológie,
riadenia a geotechnológií TU
(hl. partner)

Centrum excelentného
výskumu získavania a
spracovania zemských
zdrojov - 2. Etapa

Vývojovo-realizačné
pracovisko získavania a
spracovania surovín TUKE

Ţilinská univerzita

CETRA - Ústav dopravy
Ţilinskej univerzity v Ţiline

---

Elektrotechnická fakulta ŢU (hl. CEVES - výkonových
partner)
elektronických systémov a
materiálov pre ich
komponenty I. a II.
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TU Košice

Projekt (01/2010-06/2012)
Univerzitné centrum
inovácií, transferu
technológií a ochrany
duševného vlastníctva
(UCITT) na vybudovanie
ako celouniverzitné ho
pracoviska

Ústav konkurencieschopnosti
a inovácií

Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Ţilinská univerzita v Ţiline Fakulta riadenia
CEIDS - pre systémy a sluţby --Ústav konkurencieschopnosti
a informatiky ŢU (hl. partner) inteligentnej dopravy I. a II.
a inovácií
Stavebná fakulta ŢU (hl.
partner)

pre dopravné staviteľstvo

---

Fakulta prevádzky a
ekonomiky dopravy
a spojov ŢU (hl. partner)

pre leteckú dopravu

---

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v
Trenčíne

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka

VILA** - Centrum
excelentnosti pre keramiku,
sklo a silikátové materiály -

Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie
STU; Rona, a.s. Lednické
Rovne, ÚACH SAV

---

Ekonomická univerzita v
Bratislave

---

---

---

---

Slovenská
poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU
(hl. partner)

ECOVA - ochrany a
vyuţívania agrobiodiverzity
FAPZ SPU

---

---

Fakulta agrobiológie a
potravinových zdrojov SPU
(hl. partner)

ECOVAPlus - ochrany a
vyuţívania agrobiodiverzity
FAPZ SPU

---

---

Lesnícka fakulta TU vo
Zvolene

Adaptívne lesné ekosystémy

Drevárska fakulta TUZVO;
NLC Zvolen; Ústav ekológie
lesa SAV Zvolen

---

Technická univerzita vo
Zvolene
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Verejná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Vysoká škola múzických
--------umení v Bratislave
Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave

---

---

---

Akadémia umení v Banskej
Bystrici

---

---

---

Centrum výskumu VŠVU zabezpečuje realizáciu
základného a aplikovaného
výskumu, experimentálneho
vývoja, ale aj podporu
výstupov činnosti pracovísk
VŚVU, aplikácie nových
technológií a inovačných
procesov do procesu výučby
---

Katolícka univerzita
v Ruţomberku

---

---

---

---

Univerzita J. Selyeho
v Komárne

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave

Centrum excelentnosti
environmentálneho zdravia

---

---

Štátna vysoká škola
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava
Štefánika v Liptovskom
Mikuláši
Akadémia Policajného
zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka
univerzita v Bratislave
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Tabuľka 1.2 Pracoviská vysokých škôl, centrá excelentnosti výskumu na vysokých školách s partnermi a pracoviskami pre transfer technológií (TT) a
duševného vlastníctva (DV)
Súkromná vysoká škola
Pracovisko VŠ
Centrum excelentnosti
Partneri
Pracovisko pre TT/DV
Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne
--------Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. --Alţbety v Bratislave, n. o.

---

---

---

Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej
správy v Bratislave

---

---

---

---

Paneurópska vysoká škola

---

---

---

---

Vysoká škola v Sládkovičove

---

---

---

---

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM
Slovakia v Prešove

---

---

---

---

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici, n. o.

---

---

---

Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad
Váhom, s.r.o

---

---

---

Projekt zo ŠF EÚ na
vybudovanie Centra
ochrany duševného
vlastníctva
---

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych
štúdií

---

---

---

---

Vysoká škola bezpečnostného manaţérstva
v Košiciach
**Partner v projekte so SAV

---

---

---

---
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR

Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumný ústav
spojov, n. o. Banská
Bystrica

Výskumné činnosti
Aplikovaný výskum a vývoj vo vybraných okruhoch súvisiacich s elektronickými komunikáciami, informatizáciou
spoločnosti, dopravnou telematikou a poštovými sluţbami pre zriaďovateľa.

Slovenská agentúra
pre cestovný ruch

štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej
republiky. Plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre implementáciu programov EÚ Sektorový operačný program Priemysel a sluţby (SOP PS): opatrenia 2.1: Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry cestovného ruchu Priority 2 Rozvoj cestovného ruchu , Opatrenia 2.2: Podpora podnikateľských aktivít
cestovného ruchu Priority 2 Rozvoj cestovného ruchu, Opatrenia 2.3 Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorby
informačného systému, Opatrenia 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenia 3.2 Rozvoj informačných sluţieb cestovného ruchu, prezentácie
regiónov a Slovenska.

Slovenská agentúra
pre rozvoj investícií a
obchodu

Príspevková organizácia. Podporuje investičné projekty domácich a zahraničných investorov a sprievodný servis;
ponúka konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci; vytvára databázy voľných nehnuteľností a
priemyselných parkov; zabezpečuje asistenciu a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so
zahraničnými (joint ventures-so spoločným rizikom); servis malým a stredným podnikom pri hľadaní exportných a
obchodných príleţitostí v zahraničí; servis samosprávam, malým a stredným podnikateľom ţiadajúcim o prostriedky zo
štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a asistenciu pri realizácii ich projektov.

Slovenská inovačná a Štátna príspevková organizácia. V oblasti inovácií - prenos výsledkov aplikovaného výskumu pre realizáciu inovačných
energetická agentúra programov a projektov vo väzbe na uplatnenie nových poznatkov s cieľom priameho vyuţitia získaných výsledkov v
hospodárskej praxi a v spoločenskej praxi. V oblasti energetiky na sprostredkovanie transferu technológií, know-how
investorskej činnosti zameranej na úspory energie, a vo všeobecnosti spoluprácu s inovačnými a energetickými
agentúrami a vývojovo výskumnými organizáciami doma a v zahraničím. Je implementačnou agentúrou na čerpanie
štrukturálnych fondov Európskej únie.
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Vedecko-výskumná aktivita zahrňuje bádanie v oblasti slovenského divadla od zaloţenia stálej profesionálnej scény v roku 1920
Divadelný ústav

aţ po súčasnosť, rieši vedecko-výskumné úlohy, spolupracuje na vedecko-výskumnej činnosti partnerských inštitúcií v oblasti
divadelnej kultúry na Slovensku a v zahraničí, významne sa angaţuje v organizovaní odborných sympózií, seminárov, kolokvií a
iných foriem prezentácie vedecko-výskumnej činnosti, sleduje, skúma a hodnotí slovenskú divadelnú produkciu. Centrum
výskumu divadla Divadelného ústavu vytvára strešnú platformu pre vedeckú činnosť v oblasti histórie a teórie a uprednostňuje
moderné bádateľské prístupy a metódy na ich analytické spracovanie podporou metodologických štandardov v oblasti výskumu či
interdisciplinárneho prepojenia na iné oblasti kultúry, čím prispieva k výskumu a zachovaniu kultúrneho dedičstva v oblasti
divadelníctva a jeho rozširovaniu medzi odbornou a laickou verejnosťou.
Štátna rozpočtová organizácia. Vedeckovýskumné a štandardizačné pracovisko kniţničného systému SR. Ústredné koordinačné
pracovisko SR pre literárnoarchívnu, literárnomúzejnú a biografickú dokumentáciu, výskum, ochranu, podporu a prezentáciu
slovenskej kultúry literatúry od najstarších čias po dnešok s osobitým zreteľom na vývoj literatúry a kniţnej kultúry Slovenska a
Slovákov vrátane Slovákov ţujúcich v zahraničí. Na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromaţďuje, vedeckými
metódami zhodnocuje, odborne spracúva a sprístupňuje zbierkový fond k dejinám slovenského písomníctva, kniţnej kultúry a
kniţnej grafiky; organizuje vedecké, kultúrno-výchovné a spoločenské podujatia. Je špecializovaný archív - získava, odborne a
vedecky spracúva, ochraňuje a sprístupňuje literárne a hudobné rukopisy, biografické, zvukové, obrazové a archívne dokumenty
z oblasti slovenskej kultúry so zameraním na literatúru a hudbu; ústredné pracovisko pre výskum, dokumentáciu, spracovanie a
prezentáciu biografií a genealógií reprezentantov slovenskej národnej kultúry, umenia, vedy, hospodárskeho a spoločenského a
politického ţivota v minulosti a súčasnosti; rieši vlastné vedecké, výskumné a inovačné úlohy v oblasti svojej pôsobnosti a
spolupracuje na základnom a aplikovanom výskume a vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií.

Pamiatkový úrad

Rieši a koordinuje odborné a výskumné úlohy a rozpracúva teóriu a metodológiu ochrany pamiatkového fondu,
zabezpečuje rozvoj teórie a metodológie reštaurovania, buduje študijné, vývojové a analyticko-technologické
pracovisko a laboratóriá, zabezpečuje pamiatkové výskumy a reštaurátorské práce.
Príspevková organizácia. Vykonáva teoreticko-koncepčnú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú a metodickoporadenskú činnosť v oblasti kinematografie.
Vedie databázu výrobných podnikov SR zameraných na vývoj vlastných produktov a vývoj nových výrobných
programov. Význam z hľadiska transferu technológií a duševného vlastníctva.
Štátna rozpočtová organizácia. Univerzálna vedecká kniţnica a multifunkčné kultúrne centrum je vrcholnou štátnou
kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou inštitúciou v oblasti kniţničnej, bibliografickej a kultúrnej činnosti.

Ministerstvo kultúry SR

Slovenská národná
kniţnica Martin

Slovenský filmový
ústav
Slovenské centrum
dizajnu
Univerzitná kniţnica
v Bratislave
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Národné osvetové
Štátna príspevková organizácia. Sociologický výskum kultúrnych potrieb a záujmov verejnosti a jej špecifických
centrum
kategórií, postojov verejnosti ku kultúrnej ponuke (film, divadlo, literatúra, hudba, výtvarné umenie, masmédiá),
špecifických problémov kultúrneho ţivota a osvetovej práce v jednotlivých územných oblastiach s dôrazom na lokálne
a regionálne otázky a neprofesionálnu kultúru, výskum kultúrneho ţivota a osvetovej práce na národnostne
zmiešanom území (problematika menšinových kultúr a akceptácie ponuky slovenskej kultúry), výskum vnímania
pôsobenia zriaďovateľa a jeho inštitúcií verejnosťou, výskumné aktivity podľa aktuálnej spoločenskej poţiadavky aj
mimo rezort kultúry, zabezpečuje výskum ostatných oblastí kultúrneho ţivota podľa poţiadaviek zriaďovateľa.
Slovenská ústredná
Príspevková organizácia. Národné metodické centrum SR pre hvezdárne a planetáriá. Špecializovaná odbornohvezdáreň v
pozorovateľská, kultúrno-výchovná, vedecko-výskumná, informačno-dokumentačná a edičná činnosť v astronómii.
Hurbanove
Cieľavedomou činnosťou zhromaţďuje, vedecky a odborne spracováva poznatky z astronómie a príbuzných vied, za
účelom ich sprístupňovania širokej verejnosti. Zabezpečuje vyšší stupeň vzdelania v astronómii pomaturitným štúdiom,
prípadne bakalárskym štúdiom.
Štátna vedecká
Štátna rozpočtová organizácia. Kultúrna, informačná, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti kniţničnej,
kniţnica v Prešove
bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti. Rieši vedeckovýskumné úlohy a
spolupracuje na vedeckovýskumnej činnosti iných inštitúcií.
Štátna vedecká
Štátna príspevková organizácia. Univerzálna vedecká kniţnica so špecializovaným organizačným útvarom Literárnym
kniţnica v Banskej
a hudobným múzeom. Kultúrna, informačná, zberateľská, vedecká a vzdelávacia inštitúcia v oblasti kniţničnej,
Bystrici
bibliografickej, literárnomúzejnej, hudobnomúzejnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej. Prieskumom a vedeckým
výskumom zhromaţďuje, vedeckými metódami zhodnocuje, odborne spravuje a sprístupňuje múzejné zbierkové
predmety, archívne dokumenty a databázy so špecializáciou na literárnu a hudobnú kultúru a ľudové a klasické
hudobné nástroje. Rieši vlastné a spolupracuje na vedeckovýskumných úlohách iných inštitúcií.
Štátna vedecká
Štátna rozpočtová organizácia. Univerzálna vedecká kniţnica je kultúrnou, informačnou, vedeckou a vzdelávacou
kniţnica v Košiciach inštitúciou v oblasti kniţničnej, bibliografickej, vedeckovýskumnej, kultúrno-vzdelávacej a vydavateľskej činnosti.
Ústav pre vzťahy
Jediná štátna, konfesionálne neutrálna inštitúcia na interdisciplinárny výskum vzťahov štátu a cirkví. Prioritný výskum:
štátu a cirkví
stav, vývoj a tendencie vo vzťahoch štátu a cirkví v SR s komparatívnym aspektom na transformujúce sa krajiny
strednej a juhovýchodnej Európy, krajiny EÚ – analýza súčasného vzťahu; tradičná a netradičná religiozita v SR a
svete. Náboţensko-kultúrna integrita slovenskej spoločnosti, trendy a prognózy v súvise s vplyvom religiozity na
formovanie morálky, kultúry a sociálneho prostredia; sloboda náboţenského prejavu a nové neregistrované
náboţenské hnutia. Pravidelným monitoringom a terénnym výskumom vytvára informačnú databanku.
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Ministerstvo Vojenský historický Štátna rozpočtová organizácia. Vedecko-výskumné, archívne a múzejné zariadenie pre oblasť vojenskej histórie. Je
obrany SR
ústav
súčasťou Centra excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín – CEVKOMSD
Výskumný ústav
Príspevková organizácia s celoštátnou pôsobnosťou na komplexný výskum pôd na Slovensku. Vedecko-výskumná
pôdoznalectva a
činnosť smerovaná na pôdu a krajinu, ochranu ţivotného prostredia a krajinotvorbu SR; účasť na riešení
ochrany pôdy
medzinárodných projektov, najmä EÚ ; účasť na výskumných aktivitách Spoločného výskumného centra EÚ (JRC
Ispra, Taliansko) v rámci siete jeho pracovísk zdruţených do Európskeho úradu pre pôdu (Európska komisia, DG
Environment); vedecké prognózovanie zmien vlastností pôdneho krytu SR vplyvom predpokladaného vývoja
klimatickej zmeny; rozvoj teoretických základov v oblasti hodnotenia produkčných a mimo-produkčných funkcií pôd.
Výskumný ústav
Príspevková organizácia. Spracovávanie a predkladanie návrhov vedecko-technických projektov v súlade s
potravinársky
Koncepciou štátnej vedeckej a technickej politiky a s programom a prioritami rezortného výskumu; riešenie a
koordinácia vedecko-technických projektov, zadaných formou štátnych objednávok, štátnych a rezortných grantov; z
výskum a vývoj v oblasti potravinárskej chémie, analýzy, mikrobiológie, technológie a príbuzných odvetví; výskum a
technologické overovanie, vrátane návrhov technologickej aplikácie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov;
Zabezpečovanie prenosu svetových poznatkov a výsledkov vedy a výskumu do potravinárskej legislatívy, koncepcií a
rozvojových programov potravinárstva a priamo do potravinárskych výrob poloprevádzkové overovanie nových
technológií a výrobných jednotkových operácií pre oblasť rozvoja biotechnologickej a potravinárskej výroby;
projektovo-inţinierska činnosť v spojení s realizáciou výsledkov výskumu v praxi; rozvíjanie medzinárodnej vedeckovýskumnej spolupráce a vedecko-výskumnej kooperácie s inými rezortnými výskumnými ústavmi, výskumnými
pracoviskami vysokých škôl, univerzít a SAV. Tvorí základ Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu - CEPV.
Výskumný ústav
Príspevková organizácia. Vedeckovýskumná organizácia rezortu pôdohospodárstva. Aplikovaný ekonomický výskum v
ekonomiky
odbore odvetvové a prierezové ekonomiky v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, sústreďovanie poznatkov
poľnohospodárstva a základného výskumu v uvedených oblastiach a rozvíjanie poznania v príbuzných vedeckých disciplínach. Vydávanie
potravinárstva
vedeckej a odbornej periodickej a neperiodickej tlače v oblasti predmetu činnosti ústavu. Hlavným predmetom činnosti
ústavu je vedecko-výskumná činnosť v odbore odvetvové a prierezové ekonomiky.
Štátny veterinárny a Príspevková organizácia. Zavádzanie a vývoj nových laboratórnych metód v laboratórnej diagnostike kompatibilne s
potravinový ústav
medzinárodnými poţiadavkami, spolupracuje s vedecko-výskumnými a výrobnými pracoviskami v SR a v zahraničí pri
príprave, riešení a realizácií vývojových, výskumných a realizačných projektov a grantov, podieľa sa na výskumnej
Bratislava
činnosti v spolupráci s inými právnymi subjektmi na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Štátny veterinárny a ako Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava.
potravinový ústav
Dolný Kubín
Štátny veterinárny a Príspevková organizácia. Ako Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava a organizácia odborných vedeckých
potravinový ústav
podujatí, študijné pobyty doma a v zahraničí pre odborných pracovníkov ústavu, odbornú prax študentov univerzít a
Košice
stredných škôl, najmä veterinárneho zamerania.
Štátny veterinárny a Príspevková organizácia. Riešenie problematiky nákaz zvierat servisnou diagnostickou činnosťou, vývojom nových
potravinový ústav
diagnostických metód a postupov, vypracovávaním ozdravovacích programov, surveillance a poradenskou činnosťou.
Zvolen
Štátny geologický
Príspevková organizácia. Systematický a komplexný geologický výskum územia SR. Zameranie na výskum a riešenie
ústav Dionýza Štúra, úloh geologického výskumu a prieskumu, zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia a geologické
Bratislava
mapovanie, hydrogeologických pomerov záujmového územia (vrátane geotermálnych) na všeobecné vyuţitie.
Štátna príspevková organizácia, priamo riadená Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Ďalšie vzdelávanie vo všetkých
Inštitút vzdelávania
veterinárnych lekárov oblastiach veterinárnej starostlivosti. Jediná organizácia tohto zamerania, má celoštátnu pôsobnosť. Zabezpečuje sústavné
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie a odbornej spôsobilosti v súlade s aktuálnymi poţiadavkami na výkon jednotlivých
Košice
profesijných činností v odbore.

Štátne lesy
Tatranského
národného parku
Tatranská Lomnica
Národné lesnícke
centrum Zvolen

Agentúra pre rozvoj
vidieka Nitra

Príspevková organizácia. V rámci organizačnej štruktúry je zriadený odbor výskumu - Výskumná stanica a Múzeum
TANAPu.
Štátna príspevková organizácia tvorená: Lesnícky výskumný ústav, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Ústav lesných
zdrojov a informatiky Ústav pre hospodársku úpravu lesov. Výskum a vývoj vo všetkých oblastiach lesníctva a príbuzných
odvetviach; transformácia poznatkov vedy a praxe, tvorba podmienok na získavanie štatútu excelentných výskumných centier,
vydáva vedecko-výskumné a odborné periodiká. Spojením - NLC - Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV
Zvolen a Parazitologický ústav SAV Košice vytvorené Centrum excelentnosti biologických metód ochrany lesa - CEBIMOL.
Príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, spolupracuje s ostatnými štátnymi, mimovládnymi inštitúciami na
Slovensku i v zahraničí v oblasti rozvoja vidieka. Zhromaţďuje, analyzuje a šíri informácie v oblasti rozvoja vidieka, zabezpečuje
spätnú väzbu zodpovedným orgánom vo vzťahu k rozvoju vidieka, podporuje aktivity trvalo udrţateľného, vyváţeného sociálnoekonomického rozvoja vidieckych sídiel, poskytuje poradenstvo potenciálnym a existujúcim podnikateľským subjektom, verejnému
a neziskovému sektoru na vidieku k ich činnosti zameranej na rozvoj vidieka s dôrazom na naplnenie cieľov Programu rozvoja
vidieka SR 2007-2013.
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Technický a
Príspevková organizácia. Vedecko-výskumná činnosť v oblasti strojov a technologických liniek a ich aplikácie z
skúšobný ústav
hľadiska udrţateľného rozvoja poľnohospodárskej výroby a biodiverzity. Vedecko-výskumnú a poradenskú činnosť
pôdohospodársky
zabezpečuje Laboratórium aplikovaného výskumu, technológií a poradenskej činnosti. Je Centrom pre
SKTC-106, Rovinka poľnohospodársku biomasu s činnosťami o. i.: výskum strojov a technologických liniek vhodných na energetické a
priemyselné vyuţitie poľnohospodárskej biomasy, transfer poznatkov poľnohospodárskeho výskumu producentom a
uţívateľom poľnohospodárskej biomasy na energetické účely.
Centrum výskumu
rastlinnej výroby
Piešťany

Štátna príspevková organizácia so samostatnou právnou subjektivitou. Výskum a vývoj, zhromaţďovanie, hodnotenie
a vyuţívanie poznatkov z oblasti všeobecnej a špeciálnej rastlinnej výroby a súvisiacich odborov poľnohospodárskych
a prírodných vied s orientáciou na rozvoj a udrţateľnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárstva a krajinotvorbu,
princípy hospodárenia na pôde, optimalizovanie technológií pestovania rastlín a vyuţitia produktov rastlinnej výroby,
zhromaţďovanie, ochranu a vyuţitie genofondu rastlín, charakterizovanie a tvorbu nových typov rastlín so zlepšenými
vlastnosťami pre vyuţitie v rastlinnej výrobe a prenos poznatkov výskumu a vývoja do uţívateľskej praxe. Vedecká a
odborná výchova a pedagogická činnosť. Hlavné pracoviská: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumný
ústav vinohradnícky a vinársky Bratislava, Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská
Bystrica, Výskumný ústav agroekológie Michalovce.

Centrum výskumu
Štátna príspevková organizácia. Komplexné vedeckovýskumné riešenie chovu hospodárskych zvierat, najmä z
hľadiska ekologizácie, kvality produktov a ekonomickej racionalizácie produkčných procesov (hovädzí dobytok,
ţivočíšnej výroby
Nitra, sídlo Luţianky ošípané, ovce, kozy, králiky, farmovo chovaná zver, hydina, ryby, včely) formou cieleného základného a aplikovaného
výskumu aţ po realizačné overenie v uţívateľskej sfére. Centrum tvoria: Ústav včelárstva Liptovský Hrádok, Ústav
systémov chovu a pohody zvierat, Ústav výživy , Ústav šľachtenia zvierat a kvality produktov, Ústav genetiky a
reprodukcie hospodárskych zvierat, Ústav malých hospodárskych zvierat, Ústav chovu oviec a kôz Trenčianska Teplá.
Zriadené: Centrum excelentnosti pre výskum genetických ţivočíšnych zdrojov - CEGEZ, Centrum excelentnosti
- Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických ţivočíšnych zdrojov - LAGEZ, Centrum
excelentnosti - Biologicko-experimentálne laboratórium kvality, utilizácie a bezpečnosti nutričných zdrojov v
ţivočíšnej produkcii - BELNUZ.
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Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ
Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Ministerstvo
Múzeum vo Svätom Špecializovaná príspevková organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou a múzeum poľovníctva. Odbornopôdohospodárstva Antone
metodická činnosť, spracováva, sprístupňuje a vyuţíva hmotné dokumenty vo vzťahu ku komplexnej
a rozvoja
dokumentácii vývoja a súčasnosti poľovníctva v SR a výskumu dejín rodov Koháry a Coburg. Rieši vlastné
vidieka SR
odborné vedecko-výskumné úlohy a poznatky sprístupňuje odbornej a širokej verejnosti. Zbierky zhromaţďuje
vlastným výskumom.
Ministerstvo
Inštitút pre výskum Vedeckovýskumná príspevková organizácia s pôsobnosťou v rámci SR. Oblasti výskumu: sociálna a rodinná
práce,
práce a rodiny
politika; politika zamestnanosti a trhu práce; Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci; Výskum špeciálnych otázok
sociálnych
súvisiacich s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi najmä z členstva v OSN, OECD, v
vecí a
Rade Európy a v EÚ; komparácia štandardizovaných medzinárodných ukazovateľov a sociálnych systémov;
rodiny SR
spolupráca so zriaďovateľom, ministerstvami, domácimi a zahraničnými vedeckými a výskumnými inštitúciami a
podľa potrieb so samosprávami, zamestnávateľmi, odbormi a mimovládnymi organizáciami.
Národné športové
centrum
Antidopingová
agentúra SR
Metodickopedagogické centrum

Rozpočtová organizácia priamo riadená ministerstvom. Oddelenie výskumu a vývoja v športe zabezpečuje rozvoj
vzdelávacích, výskumných, diagnostických, informačných a odborno-metodických činností pre potreby športu v SR.
Štátna príspevková organizácia. Vyvíja publikačnú činnosť, vydávanie odborných a propagačných materiálov, článkov
názorov a informácií zameraných na boj proti dopingu v športe.
Odborno-metodická, publikačná a vydavateľská činnosť, aplikovaný pedeutologický výskum; spolupráca s vedeckovýskumnými organizáciami; realizuje projekty financované EÚ. Regionálne centrá: Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín,
Ţilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov.
Výskumný ústav
Komplexný výskum psychického vývinu a osobnostného rozvoja detí v norme i patológii, skúmanie podmienok vývinu a
detskej psychológie a moţností jeho optimalizácie v rodine, škole i ďalších zariadeniach a inštitúciách, porovnávanie výskumných zistení s údajmi
patopsychológie
z iných krajín. Súčasť Centra excelentnosti výskumu kognícií - CEVKOG.
IUVENTA - Slovenský Štátna príspevková organizácia priamo riadená ministerstvom. Súčasťou činnosti Oddelenia rozvoja práce s mládeţou je
inštitút mládeţe
výskum mládeţe; zriadený a dopĺňaný archív dát výskumov o mládeţi, seminárov na tému výskum, sieť poznatkov,
spolupráca na rôznych výskumných projektoch, priama podpora výskumov a i.
Ústav informácií a
prognóz školstva
Štátny pedagogický
ústav

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Výskumné a koncepčné pracovisko pre rozvoj a prognózovanie školstva,
tvorbu koncepcií regionálneho a vysokoškolského vzdelávania, výskumu rezortu, starostlivosti o deti a mládeţ, šport a
prevenciu, riadenie školstva a ekonomiky vzdelávania; rezortné pracovisko prieskumu, výskumu a analýzy výchovy a
formovania osobnosti ţiakov a študentov, starostlivosti o deti a mládeţ a záujmových mimoškolských aktivít.
Organizácia priamo riadená ministerstvom. Aplikovaný pedagogický a rezortný výskum, odborné a metodické poradenstvo,
experimentálne overovanie a pilotné vzdelávacie projekty.
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Ministerstvo
zdravotníctva SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Národný ústav
Štátna rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Aplikovaný výskum sociokultúrnych aspektov výchovy
certifikovaných
a vzdelávania, projektovanie, realizovanie a vyhodnocovanie výskumov v súvise s monitorovaním kvality výchovy
meraní vzdelávania a vzdelávania, uskutočňovanie porovnávacích výskumov vo vzdelávaní; výskum zameraný na zisťovanie stavu
a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, vývoj a aplikácia psychometrických metód a techník.
Centrum vedeckoŠtátna príspevková organizácia. Národné informačné centrum a špecializovaná vedecká kniţnica SR. Rozvíja a
technických
aplikuje progresívne formy a metódy a technológie umoţňujúce pôsobenie v globálnom sieťovom prostredí, výkon
informácií
informačných prieskumov a štúdií. V rámci projektu EÚ NITT SR je súčasťou infraštrukturálnej podpory transferu
Slovenskej republiky technológií a duševného vlastníctva z vedeckých a výskumných inštitúcií do praxe.
Štátny inštitút
Rozpočtová organizácia. Koordinačná pedagogicko-poradenská, vzdelávacia, výskumno-vývojová, informačná,
odborného
odborno-metodická a riadiaca organizácia pre celú sieť stredných odborných škôl v SR. Jeho súčasťou je Slovenské
vzdelávania
národné observatórium, ktorého cieľom je zbierať a analyzovať informácie o odbornom vzdelávaní v Slovenskej
republike a konfrontovať ich so situáciou v EÚ a v krajinách usilujúcich o vstup do EÚ. Jeho zámerom je sústreďovať
podnety a iniciovať návrhy pre rozhodovaciu sféru, ktoré by pomohli zvládnuť transformáciu odborného vzdelávania v
súlade s nastupujúcou reštrukturalizáciou ekonomickej sféry SR.
Medzinárodné
Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou. Vedecko-výskumné a vzdelávacie pracovisko na rozvoj moderných
laserové centrum
metód laserových technológií a optickej laserovej diagnostiky a ich aplikácií v oblastiach prírodných, technických,
lekárskych, spoločenských a humanitných vied a na rôznych úrovniach medzirezortnej a medzinárodnej spolupráce. V
spolupráci s vysokými školami špecializovanú výchovu študentov v pregraduálnom, postgraduálnom a doktorandskom
štúdiu v oblasti svojej pôsobnosti. Je súčasťou Centra excelentnosti Kvantové technológie- QUTE.
Národný ústav
Príspevková organizácia. Špecializovaná nemocnica s celoštátnou pôsobnosťou. Vedecko-výskumná činnosť a
tuberkulózy,
výchova vedeckých pracovníkov a spolupráca s ďalšími zdravotníckymi, akademickými a vedeckými inštitúciami na
pľúcnych chorôb a Slovensku i v zahraničí.
hrudníkovej
chirurgie Vyšné
Hágy
Inštitút drogových
závislostí

Štátna, príspevková organizácia. Súčasť Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Aplikovaný výskum
zameraný na sledovanie efektívnosti liečebného procesu v podmienkach SR. Výsledky štúdií sú publikované doma i v
zahraničí.
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Ministerstvo ţivotného prostredia SR

Tabuľka 1.3 Pracoviská rezortných výskumných ústavov s centrami excelentnosti a pracoviskami pre transfer technológií (TT)
Zriaďovateľ Názov inštitúcie
Výskumné činnosti
Slovenská agentúra
Príspevková odborná organizácia. Environmentálna veda a výchova; programovanie a implementácia
ţivotného prostredia
environmentálnych projektov.
Banská Bystrica
Slovenský
Príspevková odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Štúdium a popis dejov v atmosfére a hydrosfére,
hydrometeorologický
environmentálne projekty a implementácia ich výsledkov v rozsahu svojej pôsobnosti, výskumno-vývojová činnosť
ústav
pri monitorovaní, spracovanie, hodnotenie a interpretácia údajov o stave, reţime a vývoji ovzdušia a vôd.
Výskumný ústav
Príspevková organizácia. Vedecko-výskumná, expertízna, normalizačná, vývojová, vzdelávacia, vydavateľská,
vodného hospodárstva publikačná a kalibračná činnosť, overovanie meradiel a odborné poradenstvo v oblasti vodného hospodárstva a
vodohospodársko-ekologických problémov v SR.
Štátny geologický ústav Príspevková odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Systematický a komplexný geologický výskum
Dionýza Štúra
územia SR: zákonitostí geologického vývoja a geologickej stavby územia, hydrogeologických,
inţinierskogeologických pomerov záujmového územia (aj geotermálnych) na všeobecné vyuţitie, geologických
činiteľov ovplyvňujúcich ţivotné prostredie; výskum vhodných geologických štruktúr na ukladanie rádioaktívnych a
nebezpečných odpadov, na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynu, kvapalín a
odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch; výskum priemyselného vyuţívania
tepelnej energie zemskej kôry; zákonitosti vzniku a rozmiestnenia nerastných surovín so zostavovaním
regionálnych loţiskových a metalogenetických máp a genetických modelov loţísk nerastných surovín; výskum
technologických vlastností nerastných surovín a hodnotenie ich ekonomického vyuţitia.
Štátna ochrana prírody Príspevková osobitná odborná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Prieskum a výskum osobitne
SR Banská Bystrica
chránených častí prírody a krajiny.
Špecializovaná príspevková organizácia. Výskum v oblasti vývoja baníctva a príbuzných banských odborov so zameraním na
Slovenské banské
získavanie, vedecké spracovanie a vyuţitie zbierok. Rieši teoretické a metodologické problémy banského múzejníctva.
múzeum Banská
Výskumné úlohy týkajúce sa baníctva, geológie a mineralógie.
Štiavnica
Slovenské múzeum
ochrany prírody a
Odborná organizácia ministerstva. Vlastné výskumné úlohy a podieľa sa na vedeckovýskumnej práci iných inštitúcií.
jaskyniarstva Liptovský
Mikuláš
Vlastná odborná a výskumná činnosť, publikácie doma i v zahraničí. Spolupráca doma i v zahraničí za účelom výmeny
Zoologická
skúseností a odbornej spolupráce najmä so zoologickými záhradami, s odbornými vedecko-výskumnými a špecializovanými
záhrada Bojnice
inštitúciami príslušného zamerania, školami, ochranárskymi a odbornými spoločnosťami.
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Obrázok 2.1 Náhľad na web stránku ISI Web of Knowledge ilustrujúci príklad výpočtu impakt faktora
časopisu Scientometrics v roku 2009 zaradeného v Journal Citation Reports pre oblasť Sociálnych
vied
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Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy v databázach Current Content Connect (CCConnect), Web of Science a Scopus

Databáza
Názov periodika
Acta Facultatis Xylologiae
Acta Mathematica
Universitatis Comenianae
Acta Metallurgica Slovaca
Acta Montanistica Slovaca

CC
Connect
od - do
-

Web of
Science
od - do
-

Scopus
od - do

-

-

2002 - 2010

-

-

2007 - 2010

2009 - 2010

0.097

Acta Physica Slovaca

1998 - 2010

1984 - 2010

Acta Virologica
Architektúra a Urbanizmus

1997 - 2010

1984 - 2010

1965 - 2010

-

-

2007-2010

Asian and African Studies

-

-

Biologia - Section Botany
Bratislava Medical Journal Bratislavské lekárske listy
Chemical Papers

-

2008 - 2010

2005 - 2010,
1996 - 2003

Biologia

impakt faktor

7.455
0.746
-

1997 - 2010

1984 - 2010

2007 - 2010,
1987
2006 - 2010,
1996 - 2001,
1974 - 1977,
1965 - 1970

-

-

1996 - 2010

-

-

2008 - 2010

1965 - 2010

0.317

1997 - 1998
2000 - 2010

1989 - 2010

1996 - 2010,
1973

0.791

-

0.617
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Vydavateľské údaje

ISSN

Technická univerzita vo Zvolene

1336-3824

Ústav aplikovanej matematiky FMFI Univerzity
Komenského
0862-9544
Hutnícka fakulta TU Košice, Ústav
materiálového výskumu SAV, Zväz hutníctva,
ťaţobného priemyslu a geológie SR
1335-1532
Technická univerzita Košice, fakulta BERG
1335-1788
Fyzikálny ústav SAV
Virologický ústav SAV
AEPress
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Kabinet orientalistiky (Orientalistický ústav)
SAV
Slovak Academic Press
Botanický ústav SAV, Ústav zoológie SAV
a Ústav molekulárnej biológie SAV
od r. 2008 vydavateľstvo VERSITA
Botanický ústav SAV
od r. 2008 vydavateľstvo VERSITA
Lekárska fakulta UK
Slovak Academic Press
Chemický ústav SAV a Slovenská chemická
spoločnosť pri SAV
od r. 2006 vydavateľstvo VERSITA

e-ISSN
-

1338-1156

0323-0465

1336-040X

0001-723X

1336-2305

0044-8680

-

1335-1257

-

0006-3088

0006-3089

1336-9563 1336-9564
0006-9248

1336-0346

0366-6352

1336-9076

Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy v databázach Current Content Connect (CCConnect), Web of Science a Scopus s vybranými údajmi

Databáza
Názov periodika

CC
Connect

Web of
Science

Scopus
impakt faktor

od - do

od - do

od - do

Computing and Informatics
Contributions of the
Astronomical Observatory
Skalnate Pleso
Contributions to Geophysics
and Geodesy

2001 - 2010

2001 - 2010

2000 - 2010

0.456

1998 - 2006

2007 - 2010,
1990

2007 - 2010

-

-

-

-

Ekológia Bratislava

1998 - 2005

1993 - 2005

2000 - 2010
1996 - 2010,
1993 - 1994

Ekonomický časopis

1997 - 2010

1984 - 2010

1978 - 2010

0.237

Endocrine Regulations

-

-

1991 - 2010

-

Farmaceutický obzor
Filozofia
Folia Oecologica
General Physiology and
Biophysics

-

-

1976 - 2010,
1974

1997 - 2010

1995 - 2010

2001 - 2010

-

-

2006 - 2010

1997 - 2010

1985 - 2010

-

-

1983 - 2010
2007 - 2010,
1979 - 1995,
1976

Geografický časopis

-

0.741
-
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Vydavateľské údaje
Ústav informatiky SAV, FIIT STU, FMFI UK,
Slovenská informačná spoločnosť

ISSN
1335-9150

-

Astronomický ústav SAV
Geofyzikálny ústav SAV
VEDA
Ústav krajinnej ekológie SAV
AEPress
Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV,
Prognostický ústav SAV
Slovak Academic Press
Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
AEPress
Ministerstvo zdravotníctva SR a Inštitút pre
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v
zdravotníctve
HERBA
Filozofický ústav SAV
Ústav ekológie lesa SAV
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
AEPress

1335-1842

1336-0338

1335-2806

1338-0541

1335-342X

1337-947X

0013-3035

-

1210-0668

1336-0330

0014-8172

-

0046-385X

-

1336-5266

-

0231-5882

-

0016-7193

-

Geografický ústav
Slovak Academic Press

e-ISSN

Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy v databázach Current Content Connect (CCConnect), Web of Science a Scopus s vybranými údajmi

Databáza
Názov periodika

CC
Connect
od - do

Web of
Science
od - do

Geologica Carpathica

1997 - 2010

1995 - 2010

Helminthologia

1997 - 2010

1995 - 2010

Historický časopis
Journal of Electrical
Engineering
Journal of Food and
Nutrition Research
Journal of Hydrology &
Hydromechanics
Kardiológia
Klinická imunológia a
alergológia
nedostupná webová stránka
Komunikácie
Kovové matariály-Metallic
Materials

Lekársky obzor
Mathematica Slovaca

Scopus
od - do

impakt faktor

Vydavateľské údaje

0.951

VEDA
Parazitologický ústav SAV
od r. 2007 vydavateľstvo VERSITA

Historický ústav SAV
Slovak Academic Press
Fakulta elektroniky a informatiky STU a
Elektrotechnický ústav SAV

1998 - 2010

1984 - 2010

-

2008 - 2010

2006 - 2010

0.175

-

2006 - 2010

2007 - 2010

0.655

-

2008 - 2010

-

-

2003 - 2010

1.000
-

-

-

1993 - 2010

-

-

1997 - 2010

1985 - 2010

2003 - 2010
1996 - 2010,
1989 - 1991,
1968 - 1984

-

-

1999 - 2010,
1972 - 1994

-

2008 - 2010

2007 - 2010

-

0.308
65

e-ISSN

1335-0552

1336-8053

0440-6605

1336-9084

0018-2575

-

1335-3632

0013-578X

1336-8672

-

0042-790X

-

1210-0048

1336-2430

1335-0013

-

1335-4205

-

0023-432X

-

0457-4214

-

0139-9918

1337-2212

Geologický ústav SAV, poľský GÚ, GÚ AV ČR

0.963

1991 - 2010
1996 - 2010,
1979 - 1980
2002 - 2010,
1988, 1986,
1983, 1974

ISSN

VÚ potravinársky Bratislava
Ústav hydrológie SAV
Slovak Academic Press
Symekard
Česká a Slovenská spoločnosť pre
alergológiu a klinickú imunológiu
Bonus, C.C.S., s.r.o., Bratislava
EDIS - vydavateľstvo Ţilinskej univerzity
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV,
Ústav materiálového výskumu SAV
Slovak Academic Press
Ministerstvo zdravotníctva SR a Inštitút pre
ďalšie vzdelávanie pracovníkov v
zdravotníctve
HERBA
Matematický ústav SAV

Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy v databázach Current Content Connect (CCConnect), Web of Science a Scopus s vybranými údajmi

Databáza
Názov periodika

CC
Connect

Scopus
impakt faktor

od - do

od - do

-

2008 - 2010

2007 - 2010

-

2008 - 2010

2009 - 2010

Neoplasma

1997 - 2010

1984 - 2010

1965 - 2010

1.192

Organon F

2006 - 2010

2006 - 2010

-

Rehabilitácia

-

-

2002 - 2010
1995 - 2010,
1980 - 1990

Rheumatologia
Začiatok formulára
Sociológia
Spodná časť formulára

-

-

1987 - 2010

-

1997 - 2010

1994 - 2010

2002 - 2010,
1998

0.140

Studia Psychologica

1997 - 2010

1996 - 2010

0.175

Mathematica Slovaca
Measurement Science
Review

od - do

Web of
Science

0.308

-

Tatra Mountains
Thaiszia Journal of Botany

-

1984 - 2010
vybrané
čísla

-

-

2009 - 2010

-

Vlákna a textil
Vodohospodársky
časopis/Journal of
Hydrology &
Hydromechanics

-

-

1994 - 2010

-

-

-

2007 - 2010,
1994 - 1996,
1973 - 1992

-

Wood Research

-

2003 - 2010

2003 - 2010

0.369
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Vydavateľské údaje

ISSN

e-ISSN

Matematický ústav SAV
Ústav merania SAV
2008: vydavateľstvo VERSITA
Ústav experimentálnej onkológie SAV
AEPress
Filozofický ústav SAV
VEDA

0139-9918

1337-2212

-

1335-8872

od r.

0028-2685

-

1335-0668

-

0375-0922

-

1210-1931

-

0049-1225

0049-1225
1336-8614

0039-3320

-

Matematický ústav SAV

1210-3195

-

Botanická záhrada UPJŠ Košice
VÚ chemických vlákien, a.s. Svit, Slov.spoločnosť
priemyselnej chémie, VÚTCH-CHEMTEX

1210-0420

-

1335-0617

-

0042-790X

-

1336-4561

-

LIEČREH GÚTH
Výskumný ústav reumatických chorôb
Slovak Academic Press Bratislava
Sociologický ústav SAV
Slovak Academic Press
Ústav experimentálnej psychológie SAV
Slovac Academic Press

Ústav hydrológie SAV
Slovak Academic Press
Štátny drevársky výskumný ústav Výskumný
ústav papiera a celulózy, a.s.

Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy s vybranými údajmi, neaktualizované v databázach Current Content Connect (CCConnect), Web of Science a
Scopus

Databáza
Názov periodika

CCConnect

Web of
Science

Scopus

od - do

od - do

od - do

V databáze CCC neaktualizované periodiká
Computing and Informatics
prv Computers and Artificial
Intelligence
1997 - 2001
Contributions of the Astronomical
Observatory Skalnate Pleso
1998 - 2006

2007 - 2010,
1990

Ekológia Bratislava
1998 - 2005
1993 - 2005
V databáze Web of Science neaktualizované periodiká
Contributions of the Astronomical
2007 - 2010,
Observatory Skalnate Pleso
1998 - 2006
1990

Vydavateľské údaje

ISSN

1996 -2000,
1989, 1985

Ústav informatiky SAV, FIIT STU, FMFI UK,
Slovenská informačná spoločnosť

0232-0274

-

2007 - 2010
1996 -2010,
1993 -1994

Astronomický ústav SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
AEPress

1335-1842

1336 -0338

1335-342X

1337-947X

Astronomický ústav SAV
Ústav krajinnej ekológie SAV
AEPress
Ústav svetovej literatúry SAV
Slovak Academy Press
Ústav svetovej literatúry SAV
Slovak Academy Press

1335-1842

1336-0338

1335-342X

1337-947X

1335-0544

1336-8592

1335-0544

1336-8592

1335-6399

-

1335-6380

-

0231-9004

1338-0541

1998 - 2005

1993 - 2005

2007 - 2010
1996 -2010,
1993 - 1994

-

rok 2007

-

Slovak Review
V databáze Scopus nealizované periodiká
Biologia - Section Cellular and
Molecular Biology

rok 2007

-

-

1996 - 2006

Ekológia Bratislava
Slovak Review

Biologia - Section Zoology

-

Contributions of the Geophysical
Institute, Slovak Academy of
Sciences, Series of Meteorology

-

1996 - 2006
1994 -1997,
1987 -1990,
1984 -1985,
1978

67

Ústav molekulárnej biológie SAV
Ústav zoológie SAV
2008 vydavateľstvo VERSITA

VEDA

e-ISSN

od r.

Tabuľka 2.2 Slovenské vedecké časopisy s vybranými údajmi, neaktualizované a zaniknutév databáze Scopus

Nový názov periodika
Contributions to Geophysics and
Geodesy

od

2000

Periodiká neaktualizované v databáze SCOPUS
V databáze od - do
Pôvodný názov periodika
Contributions of the
Geophysical Institute, Slovak
Academy of Sciences

1996 - 1997, 1991 - 1993,
1988 - 1989, 1985 - 1986,
1979 - 1983, 1977

Endocrine Regulations

1991

Endocrinologia
Experimentalis

1970 - 1990

Geologica Carpathica

1991

Geologický zbornik

1979 - 1990

Vlákna a textil

1994

Textil a Chémia

1988 - 1993

Wood Research

2003

Drevársky výskum

1998 - 2003

Vydavateľské údaje
Geofyzikálny ústav SAV
VEDA
Ústav experimentálnej
endokrinológie SAV
VEDA
Geologický ústav SAV
VEDA
Výskumný ústav textilnej
chémie
Štátny drevársky výskumný
ústav Bratislava

ISSN

0586-4607
0013-7200
0016-7738
0139-7656
0012-6136

Periodiká zaniknuté v databáze Scopus
Názov periodika
Eurorehab
Forest Genetics
Geologica Carpathica - Clays
Medicínska etika a bioetika
Oecologia Montana

Zánik v roku

V databáze od - do

2006
2005
1998
2009
2000

1998 - 2006, 1994- 1996
2000 - 2005, 1994 - 1995
1992 - 1997
2004 - 2006, 1999 - 2000
1992 - 1997

68

Vydavateľské údaje
Eurorehab, s.r.o.
Arbora Publishers
Slovak Academic Press
Ústav medicínskej etiky a bioetiky
Prunella Publishers

ISSN
1210-0366
1335-048X
1210-2695
1335-0560
1210-3209

Obrázok 2.2a Náhľad na web stránku ISI Web of Knowledge, databáza Essential Science Indicators

Obrázok 2.2b Náhľad na stránku ISI Web of Knowledge, databáza Journal Citation Report

Obrázok 2.2c Náhľad na web stránku nástroja InCites, časť Profily výkonu (Research Performance
Profiles) pre Komenského univerzitu v Bratislave, r. 2009. Ďalšie moţnosti hodnotenia v ponuka vľavo
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Obrázok 2.2d Náhľad na web stránku nástroja InCites, časť Celkové porovnanie (Global
Comparisons) pre vybrané krajiny EÚ za rok 2009. Moţnosť na porovnávanie inštitúcií je v ponuke

Obrázok 2.2e Náhľad na web stránku ISI Web of Knowledge, patentová databáza Derwent
Innovations Index
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Obrázok 2.2f Náhľad na hlavnú web stránku databázy Scopus

Obrázok 2.2g Náhľad na web stránku databázy Scopus, časť Vyhľadávanie, sekcia výskum s
údajmi o autorovi
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Obrázok 2.2h Náhľad na web stránku databázy Scopus, časť stránky Zdroje s príkladom na tému
vyhľadávania „hodnotenie vedy”

Obrázok 2.2i Náhľad na web stránku databázy Scopus, časť stránky s hodnotiaci údajmi pre
časopis Journal of Librarianship and Information Science v databáze Analýzy.
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počet novoprijatých doktorandov

Procesov

organizácia a účasť na seminároch a
konferenciách

počet doktorandov s úspešne a včas
ukončeným štúdiom
dosah na verejnosť
citácie

medzinárodný vedecký post

počet udelených vyznamenaní a ocenení

počet aktívnych pracovníkov vo
výskume
Štruktúry

publikácie a nepublikačné výstupy

vyzvaná prednáška

počet doktorandov

spolupráca a partnerstvo vo výskume

Výsledkov vo forme odoziev

Vstupov

financie z externých zdrojov

Výsledkov vo forme
výstupov

Tabuľka 3.1a Detailnejšie členenie indikátorov prvého poriadku podľa manuálu z Frascati 2007 rev. [20]
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uplatnenie doktorandov na trhu práce
prenos vedomostí a komercializácia
duševného vlastníctva z výskumnej činnosti
prestíţ u koncového pouţívateľa
(vypracovanie správ, expertíz, posudkov,
externé zmluvy, konzultácie).

Tabuľka 3.1b Vyuţívanie jednotlivých indikátorov podľa revidovaného manuálu z Frascati (r. 2007) OECD vo vybraných krajinách sveta [18]
Model indikátorov prvého poriadku na hodnotenie výkonu organizácií vedy a výskumu financovaných z verejných zdrojov
Austrália
Tento model bol zavedený v roku 1990 a je stále platný. Monitorujú sa 4 indikátory: 1. schopnosť inštitúcie získať v súťaţi výskumné granty
(vstup); 2. počet publikácií (výstup); 3. počet študentov magisterskom štúdiu a doktorandov (celkom); 4. ako 3., no s úspešne a včas
ukončeným štúdiom (výkonnosť). Hodnotenie prebieha ročne. Vyvíjaná tretia generácia, ERA (Excellence in Research in Australia)
predpokladá pouţitie indikátorov 1. poriadku ako vstupov k hodnoteniu expertnou komisiou podľa 3. poriadku.
Nórsko

Model 1. poriadku uvaţuje ako vstupy externé financovanie a ako výstupy počet publikácií na úrovni inštitúcie a počet doktorandov. Údaje pre
indikátor publikácií sa vedú v národnej databáze. Publikácii je priradená úroveň normálna a vysoká v závislosti od kvality zdroja. Expertné
skupiny ročne revidujú zoznam renomovaných časopisov a vydavateľov. Indikátor publikácií má menšiu váhu(max. 20 %) ako ostatné. Model
sa aplikuje rovnako na všetky vedné odbory.

Dánsko

Je zaloţený na kombinácii indikátora vstupu (externé financovanie, spoločné výučbové zdroje a kritérium výstupu) a výstupu (doktorandi), v
roku 2010 rozšírený o kritérium publikácií. Je vytvorená národná databáza publikácií, publikácie sú zadeľované na základe formy a úrovne
podľa zoznamu renomovaných časopisov a vydavateľov vypracovaných expertnými skupinami.

Švédsko

Pouţíva model 1. poriadku s monitorovaním ohlasov od roku 2009 a pozostáva z dvoch indikátorov, ktoré sú váţené rovnako: 1. indikátor pre
počet publikácií a citácií a 2. externé zdroje financovania. Údaje sú extrahované z databázy WoS, počty publikácií a citácií sú normalizované
naprieč vednými disciplínami. Model je veľmi komplikovaný a nezrozumiteľný, no stále však v platnosti.

Belgicko

Vyvinutý systém kľúč BOF váţi počet študentov s publikáciami a súčasne s citáciami z WoS, pričom váha počtu citácií a publikácií vzrástla v
roku 2010 na 17% pre kaţdú. Zohľadňuje rozdiely medzi vednými disciplínami vyuţitím impakt faktora časopisu čím sa líši od systémov v
ostatných krajinách. Problematické je zaradenie sociálnych a humanitných vied. Podľa vzoru Nórska pre tieto vedy vytvára vlastnú
bibliografickú databázu, ktorá bude jedným z indikátorov výstupov do vzorca na výpočet financovania univerzít pre flámsku vládu v roku 2012 .
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Tabuľka 3.1b Vyuţívanie jednotlivých indikátorov podľa revidovaného manuálu z Frascati (r. 2007) OECD vo vybraných krajinách sveta [18]
Model indikátorov tretieho poriadku na hodnotenie výkonu organizácií vedy a výskumu financovaných z verejných zdrojov
Spojené
Model indikátorov tretieho poriadku bol zavedený v roku 1986 v Anglicku pod názvom RAE (Research Assessment Exercise) a platí v celom
kráľovstvo
Spojenom Kráľovstve. Veľký počet expertných komisií, 67 (naposledy v roku 2008) hodnotí a zaraďuje kvalitu výskumu na všetkých
katedrách/pracoviskách vo všetkých vedných disciplínach a oblastiach. O.i. sa hodnotia publikácie akademických pracovníkov. V súčasnosti
sa vyvíja nový systém REF (Research Excellence Framework) http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2009/09_38/09_38.pdf. Systémy podobné
RAE boli zavedené v Číne, Hong-Kongu a na Novom Zélande. Hodnotenie prebieha v 7 ročných intervaloch.
Nový REF systém s predpokladaným zavedením od roku 2013 s periodicitou päť rokov bude pokračovať v hodnotení kvality výstupov
výskumu primárne expertnými skupinami s vyuţitím aj kvantitatívnych indikátorov a kde bude moţné aj počty citácií
http://www.hefce.ac.uk/pubs/hefce/2011/11_03/11_03.pdf. Širší ohlas výskumu bude hodnotený vyvinutou a otestovanou metódou pilot
exercise a tretím kritériom hodnotenia bude vitalita výskumného prostredia. Týmto prístupom sa britský model zaradí medzi informovaný
expertný prieskum s komponentom zaloţenom na indikátore ohlasu.
Austrália

V súčasnosti je vyvíjaný model čistými informovanými modelmi hodnotenia expertnou skupinou, publikácie nečítajú, ale spoliehajú sa
výlučne na informácie a indikátory vhodné pre danú vednú disciplínu. Indikátory budú zahŕňať ako vstup príjem z výskumu, výstup počet
doktorandov s úspešne ukončeným PhD. štúdiom a počet publikácií, a kvalitatívne indikátory účinku a ohlasu vo forme citačnej analýzy,
aplikovaného výskumu a prenosu jeho výsledkov.

Poľsko

Praktizovaný je model čistými informovaným hodnotením expertnou skupinou, publikácie nečítajú, ale spoliehajú sa výlučne na informácie a
indikátory vhodné pre danú vednú disciplínu. Je realizovaný dotazníkovou formou s informáciami o vstupoch (napr. financie), procesoch a
štruktúre (napr. účasť na projektoch, infraštruktúra) a informáciách o výstupoch (počty publikácií, patentov, autorských práv). Ukazuje sa, ţe
úloha expertných skupín je značne obmedzená na administráciu.

Zmiešané indikátory
Taliansko
Na pridelenie len časti financií na výskum vyuţíva 1. posúdenie expertnou skupinou, 2. schopnosť čerpať financie z fondov EÚ a 3. podiel na
súťaţivých vládnych grantoch.
Nový Zéland

Hodnotenie podľa tohto modelu prebieha od roku 2001. Vyuţívajú sa tri indikátory: 1. expertné hodnotenie výkonov podľa vzoru RAE so
zameraním na pracovníkov nie pracoviská, 2. počet absolventov a 3. schopnosť zabezpečiť financovanie z externých zdrojov. Nasledujúce
hodnotenie skupinou expertov bude v roku 2012, ostatné sa vykonávajú ročne.
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Tabuľka 3.1c Základné dokumenty OECD na meranie výkonu organizácií vedy a výskumu [19 aţ 23]
Manuál z Frascati (255 strán, 11 príloh)
kapitola
1
Cieľ a rozsah manuálu
2
Základné definície a konvencie
3
Inštitucionálna klasifikácia
4
Funkčné rozdelenie
5
Meranie personálu VaV
6
Meranie výdavkov
7
Metodológia a spôsoby realizácie prieskumov
8
Výdavky štátneho rozpočtu na VaV podľa socio-ekonomických cieľov
Manuál z Oslo (163 strán, 2 prílohy)
kapitola
1
Cieľ a rozsah manuálu
2
Teória inovácií a potreby meraní
3
Základné definície
4
Inštitucionálna klasifikácia
5
Súvislosti v procese inovácií
6
Meranie inovačných činností
7
Ciele, prekáţky a výstupy inovačného procesu
8
Postupy pri prieskume
Manuál patentových štatistík (158 strán, 2 prílohy)
kapitola
1
Ciele a rozsah manuálu
2
Patenty ako štatistické indikátory vedy a techniky
3
Systémy patentov a postupy
4
Základné kritériá na zostavovanie indikátorov zaloţených na patentoch
5
Klasifikácia patentov podľa rôznych kritérií
6
Vyuţitie a analýza patentových citácií
7
Indikátory internacionalizácie vedy a techniky
8
Indikátory hodnoty patentu
Manuál z Canberry (111 strán, 8 príloh)
kapitola
1
Ciele a rozsah manuálu
2
Hlavní pouţívatelia a potreba informácií o ľudskom potenciáli vo vede a technike
3
Základné definície
4
Základný rámec k analýze ľudského potenciálu vo vede a technike
5
Moţné členenie ľudského potenciálu vo vede a technike
6
Iné uţitočné veličiny na analýzu ľudského potenciálu vo vede a technike
7
Zdroje údajov
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6. Humanitné
vedy

5- Sociálne vedy

4.Poľnohospod
árske vedy

3. Lekárske
vedy a
zdravoveda

2. Inţinierstvo a technológia

1. Prírodné vedy

Tabuľka 3.1d Porovnanie členenia vedných odborov podľa Manuálu z Frascati z roku 2002 [19] a
podľa jeho najnovšej revidovanej verzie z roku 2007 [20]
Vedné odbory (verzia z roku 2002)
Vedné odbory (revízia z r. 2007)
1.1 Matematika a výpočtová technika
1.1 Matematika
1.2 Fyzikálne vedy
1.2 Informačné vedy a výpočtová technika
1.3 Chémia
1.3 Fyzikálne vedy
1.4 Vedy a zemi a environmentálne vedy 1.4 Chémia
1.5 Biologické vedy
1.5 Vedy a zemi a environmentálne vedy
--1.6 Biologické vedy
--1.7 Ostatné prírodné vedy
2.1 Stavebné inţinierstvo
2.1 Stavebné inţinierstvo
2.2 Elektroinţinierstvo a elektronika
2.2 Elektroinţinierstvo, elektronika, informačné
inţinierstvo
2.3Ostatné inţinierske vedy
2.3 Strojnícke inţinierstvo
--2.4 Chemické inţinierstvo
--2.5 Materiálové inţinierstvo
--2.6 Medicínske inţinierstvo
--2.7 Environmentálne inţinierstvo
--2.8 Environmentálne bioinţinierstvo
--2.9 Priemyselné bioinţinierstvo
--2.10 Nano technológia
--2.11 Ostatné typy inţinierstva a technológie
3.1 Základné lekárske vedy
3.1 Základné lekárske vedy
3.2 Klinické lekárstvo
3.2 Klinické lekárstvo
3.3 Zdravoveda
3.3 Zdravoveda
--3.4 Humánna biotechnológia
--3.5 Ostatné lekárske vedy
4.1 Poľnohospodárstvo, lesné
4.1 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo,
hospodárstvo, rybolov a príbuzné vedy
rybolov
4.2 Veterinárne lekárstvo
4.2 Vedy o zvieratách a mliekarenstvo
--4.3 Veterinárne lekárstvo
--4.4 Poľnohospodárka biotechnológia
--4.5 Ostatné poľnohospodárske vedy
5.1 Psychológia
5.1 Psychológia
5.2 Ekonómia
5.2 Ekonómia a obchod
5.3 Vedy o vzdelávaní
5.3 Vedy o vzdelávaní
5.4 Ostatné sociálne vedy
5.4 Sociológia
--5.5 Právo
--5.6 Politické vedy
--5.7 Sociálna a ekonomická geografia
--5.8 Médiá a komunikácia
--5.9 Ostatné sociálne vedy
6.1 História
6.1 História a archeológia
6.2 Jazyky a literatúra
6.2 Jazyky a literatúra
6.3 Ostatné humanitné vedy
6.3 Filozofia, etika a náboţenstvo
--6.4 Umenie (výtvarné umenie, história umenia,
múzické umenie, hudba)
--6.5 Ostatné humanitné vedy
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Tabuľka 3.2a Zoznam poskytovateľov financií na vedu, výskum, inovácie v ČR
Kód
Popis
AVO
Akadémia vied ČR
BIS
Bezpečnostná a informačná sluţba
CBU
Český banský úrad
CSU
Český štatistický úrad
CUZ
Český úrad zememeračský a katastrálny
GA0
Grantová agentúra ČR
KHK
Královohradecký kraj
KHP
Hlavné mesto Praha
KJC
Juhočeský kraj
KJM
Juhomoravský kraj
KKV
Karlovarský kraj
KLI
Liberecký kraj
KMS
Moravskosliezsky kraj
KOL
Olomoucký kraj
KPB
Pardubický kraj
KPZ
Plzeňský kraj
KSC
Stredočeský kraj
KUL
Ústecký kraj
KVY
Vysočina
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Kód
KZL
MD0
MF0
MI0
MK0
MMR
MO0
MPO
MPS
MS0
MSM
MV0
MZ0
MZE
MZP
MZV
NBU
SUJ
URV

Popis
Zlínsky kraj
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financií
Ministerstvo informatiky
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo pre miestny rozvoj
Ministerstvo obrany
Ministerstvo priemyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálnych vecí
Ministerstvo spravodlivosti
Ministerstvo školstva, mládeţe a telovýchovy
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo poľnohospodárstva
Ministerstvo ţivotného prostredia
Ministerstvo zahraničných vecí
Národný bezpečnostný úrad
Štátny úrad pre jadrovú bezpečnosť ČR
Úrad vlády ČR

Tabuľka 3.2b Prehľad kategórií a druhov výsledkov zbieraných v súčasnosti do RIV (register informácií o výsledkoch) a ich bodové hodnotenie
Kategória
Kód Výsledok
I–
II –
odbory ostatné
NRRE1
odbory2
I. Kategória
J
článok v odbornom periodiku (časopise)
100 aţ 305 4
– Publikácie
Jimp – článok v odbornom periodiku, ktoré je obsiahnuté v databáze Web of Science 3 označený ako „Article“,
„Review“, „Proceedings Paper“ alebo „Letter“, a je publikovaný v periodiku, ktorého impakt faktor je kaţdoročne
zverejňovaný v databáze Journal Citation Report.
článok v prestíţnom impaktovanom časopise (Nature, Science)5
500
SCOPUS *
12
Jneimp – článok v odbornom periodiku, ktoré je obsiahnuté vo svetovo uznávanej databáze
A
30
12
ERIH alebo SCOPUS 6.
ERIH
B
20
11
C
10
10
Jrec – článok v odbornom periodiku, ktoré je zaradené v Zozname neimpaktovaných recenzovaných periodík
10
4
vydávaných v Českej republike7.
B
odborná kniha svetový jazyk: angličtina, čínština, francúzština, nemčina, ruština a španielčina
40
40
ostatné jazyky
20
C
kapitola v odbornej knihe
D
článok v zborníku8
8
európsky“ patent (EPO)**, patent USA (USPTO) a Japonska
500
II. Kategória P
patent
český alebo národný patent (okrem patentu USA a Japonska), vyuţívaný na základe platnej lic. zmluvy
200
– Patenty
ostatné patenty9
40
III. Kategória Z
poloprevádzka
100
– Aplikované
overená technológia
100
výstupy
odroda,
100
plemeno
100
10
F
úţitkový vzor
40
priemyselný vzor
40
G
prototyp
40
funkčný vzor
40
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Tabuľka 3.2b Prehľad kategórií a druhov výsledkov zbieraných v súčasnosti do RIV (register informácií o výsledkoch) a ich bodové hodnotenie
Kategória
Kód Výsledok
I–
odbory
NRRE1
III. Kategória H
výsledky premietnuté do právnych predpisov a noriem
– Aplikované
výsledky premietnuté do smerníc a predpisov nelegislatívnej povahy záväzných v rámci kompetencie príslušného
výstupy
poskytovateľa
výsledky premietnuté do schválených strategických a koncepčných dokumentov VaVaI orgánov štátnej alebo
verejnej správy
N
certifikovaná metodika
liečebný postup
pamiatkový postup
špecializovaná mapa s odborným obsahom
R
softvér
V
výskumná správa obsahujúca utajované informácie11
IV. Kategória A
audiovizuálna tvorba, elektronické dokumenty
– Ostatné
M
usporiadanie (zorganizovanie) konferencie
výsledky
W
usporiadanie (zorganizovanie) workshopu
E
usporiadanie (zorganizovanie) výstavy
O
ostatné výsledky, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadneho z vyššie uvedených druhov výsledkov
Iné výsledky sa do RIV neodovzdávajú. Systematická a detailne kategorizovaná evidencia šedej literatúry, záverečných a kvalifikačných prác či
umelecké činnosti sa v RIV nevedie s výnimkou, napr. hudobnín evidovaných vrátane ISMN či katalógy z umeleckých výstav.
1 NRRE

(Národný referenčný rámec excelentnosti) zahŕňa odbory (podľa číselníka IS VaVaI: AA – Filozofia a náboţenstvo, AB - Dejiny, AC –
Archeológia, antropológia a etnológia, AD – Politológia a politické vedy, AE – Riadenie, správa a administratíva, AG – právne vedy, AI – Jazykoveda,
AJ – Písomníctvo, masmédiá a audiovízia, AL – Umenie, architektúra a kultúrne dedičstvo, AM – Pedagogika a školstvo).
2 Číselníky

skupín odborov – tabuľka 3.2c, Klasifikácia skupín odborov – tabuľka 3.2d

3 Publikácie

v databázach Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 –
present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCREXPANDED) – 1986 – present.
4

Hodnotenie Jimp = 10 + 295 × Faktor, kde:
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II –
ostatné
odbory2
40
40
40
40
40
40
40
40
50

Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované poradie časopisu, N = (P - 1) / (Pmax - 1)
P = poradie časopisu v danom odboru podľa Journal Citation Report v zostupnom poradí hodnoty IF
Je pouţívaná hodnota IF platná v roku uplatnenia výsledku, nie je pouţívaná hodnota IF-5.
Pmax = celkový počet časopisov v danom odbore podľa Journal Citation Report
Ak bude časopis zaradený do viacerých odborov, bude normované poradie časopisu N vypočítané ako aritmetický priemer normovaných poradí
časopisov vp všetkých odboroch, kde sa vyskytuje.
*

V prípade, ţe IF bude zavedený v databáze SCOPUS, budú výsledky v nasledujúcom období bodované podobne ako Jimp.

5

Multidisciplinárne (teda odborovo otvorené) časopisy Nature (ISSN 0028-0836) a Science (ISSN 0036-8075).

6 Svetovo
7

uznávanou databázou sú databázy ERIH kategória A, ERIH kategória B, ERIH kategória C alebo SCOPUS.

Zoznam recenzovaných neimpaktovaných periodík vydávaných v Českej republike, vrátane informácií o jeho vzniku a platnosti, je zverejnený na
www.vyzkum.cz.

8 Zborník

musí byť evidovaný v databáze Conference Proceedings Citation Index – Science alebo Social Science & Humanities (prv ISI Proceedings)
spoločnosti Thomson Reuters

**

EPO - European Patent Office je medzivládna organizácia, zaloţená v roku 1977 na základe Európskej patentovej zmluvy (EPC). EPO
zabezpečuje jednotný postup pri podávaní ţiadostí jednotlivými vynálezcami a spoločnosťami, pre patentovú ochranu aţ v 39 krajinách Európy.

9 Český
10

alebo iný národný patent udelený, doteraz nevyuţívaný alebo vyuţívaný vlastníkom patentu.

Druh výsledku S odovzdávaný do RIV do roku 2008 je hodnotený 40 bodmi.

11 Platí

len pre výsledky, ktoré obsahujú utajované informácie podľa zvláštneho právneho predpisu.
Tabuľka 3.2c Číselník skupín oborov v RIV (v registri informácií o výsledkoch)
Kód Číselník skupín odborov
Kód Číselník skupín odborov
A Spoločenské vedy
F
Lekárske vedy
B
Fyzika a matematika
G
Poľnohospodárstvo
C Chémia
I
Informatika
D Vedy o zemi
J
Priemysel
E
Biovedy
K
Vojenstvo
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Tabuľka 3.2d Klasifikácia odborov v RIV (v registri informácií o výsledkoch)
Odbor
Spoločenské
vedy

Technické
vedy

Kód
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AK
AM
AN
AO
AP
AQ
GA
DH
FS
GB
JA
JB
JC
JD
JE
JF
JG
JH
JI
JJ
JK
JL
JM

Popis
Archeológia, antropológia, etnológia
Politológia a politické vedy
Riadenie, správa a administratíva
Dokumentácia, knihovníctvo, práce s informáciami
Právne vedy
Ekonómie
Šport a aktivity voľného času
Pedagogika a školstvo
Psychológia
Sociológia, demografia
Mestské, oblastné a dopravné plánovanie
Bezpečnosť a ochrana zdravia, človek – stroj
Poľnohospodárska ekonómia
Banský priemysel vrátane ťaţby a spracovania uhlia
Lekárske zariadenia, prístroje a vybavenie
Poľnohospodárske stroje a stavby
Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
Senzory, snímače, meranie a regulácie
Počítačový hardvér a softvér
Vyuţitie počítačov, robotika a jej aplikácie
Nejadrová energetika, spotreba a vyuţitie energie
Jadrová energetika
Hutníctvo, kovové materiály
Keramika, ţiaruvzdorné materiály a sklá
Kompozitné materiály
Ostatné materiály
Korózia a povrchové úpravy materiálov
Únava materiálu a lomová mechanika
Inţinierske staviteľstvo
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Odbor

Kód
JN
JO
JP
JQ
JR
Technické
JS
vedyJT
pokrač.
JU
JV
JW
JY
KA
Matematické BA
vedy a
BB
informatika
BC
BD
IN
Fyzikálne
BE
vedy
BF
BG
BH
BI
BJ
BK
BL
BM
BN
BO

Popis
Stavebníctvo
Pozemné dopravné systémy a zariadenia
Priemyselné procesy a spracovanie
Strojné zariadenia a nástroje
Ostatné strojárenstvo
Riadenie spoľahlivosti a kvality, skúšobníctvo
Pohon, motory a palivá
Aeronautika, aerodynamika, lietadlá
Kozmické technológie
Navigácia, spojenie, detekcia a protiopatrenia
Strelné zbrane, munícia, výbušniny, bojové vozidlá
Vojenstvo
Obecná matematika
Aplikovaná štatistika, operačný výskum
Teórie a systémy riadenia
Teória informácií
Informatika
Teoretická fyzika
Elementárne častice a fyzika vysokých energií
Jadrová, atómová a molekulová fyzika, urýchľovače
Optika, masery a lasery
Akustika a kmity
Termodynamika
Mechanika tekutín
Fyzika plazmy a výboje v plynoch
Fyzika pevných látok a magnetizmus
Astronómia a nebeská mechanika, astrofyzika
Biofyzika

Tabuľka 3.2d
Odbor
Chemické
vedy

Vedy o Zemi

Biologické
vedy

Klasifikácia odborov v RIV (v registri informácií o výsledkoch)
Kód Popis
CA
Anorganická chémia
CB
Analytická chémia, separácie
CC
Organická chémia
CD
Makromolekulárna chémia
CE
Biochémia
CF
Fyzikálna chémia a teoretická chémia
CG
Elektrochémia
CH
Jadrová a kvantová chémia, fotochémia
CI
Priemyselná chémia a chemické inţinierstvo
DA
Hydrológia a limnológia
DB
Geológia a mineralógia
DC
Seizmológia, vulkanológia a štruktúra Zeme
DD
Geochémia
DE
Zemský magnetizmus, geodézia, geografia
DF
Pedológia
DG
Vedy o atmosfére, meteorológia
DI
Znečistenie a kontrola vzduchu
DJ
Znečistenie a kontrola vody
Kontaminácia a dekontaminácia pôdy vrátane
DK
pesticídov
DL
Jadrové odpady, rádioaktívne znečistenie a kontrola
DM
Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklácie
DN
Vplyv ţivotného prostredia na zdravie
EA
Morfologické odbory a cytológia
EB
Genetika a molekulárna biológia
EC
Imunológia
ED
Fyziológia
EE
Mikrobiológia, virológia
EF
Botanika
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Odbor
Biologické
vedy-pokr.
Poľnohospodárske
vedy

Lekárske
vedy

Kód
EG
EH
EI
GC
GD
GE
GF
GG
GH
GI
GJ
GK
GL
GM
DO
FA
FB
FC

Popis
Zoológia
Ekológia – spoločenstvá
Biotechnológia a bionika
Pestovanie rastlín, osevné postupy
Hnojenie, závlahy, spracovanie pôdy
Šľachtenie rastlín
Choroby, škodcovia, buriny a ochrana rastlín
Chov hospodárskych zvierat
Výţiva hospodárskych zvierat
Šľachtenie a plemenárstvo hospodárskych zvierat
Choroby a škodcovia zvierat, veterinárna medicína
Lesníctvo
Rybárstvo
Potravinárstvo
Ochrana krajinných území
Kardiovaskulárne choroby vrátane kardiochirurgie
Endokrinológia, diabetológia, metabolizmus, výţiva
Pneumológia

FD

Onkológia a hematológia

FE
FF
FG
FH
FI
FJ
FK
FL
FM

Ostatné odbory vnútorného lekárstva
ORL, oftalmológia, stomatológia
Pediatria
Neurológia, neurochirurgie, neurovedy
Traumatológia a ortopédia
Chirurgia vrátane transplantológia
Gynekológia a pôrodníctvo
Psychiatrie, sexuológia
Hygiena

Tabuľka 3.2d
Odbor
Lekárske
vedypokrač.

Klasifikácia odborov v RIV (v registri informácií o výsledkoch)
Kód Popis
FN
Epidemiológia, infekčné choroby a klinická imunológia
FO
Dermatovenerológia
FP
Ostatné lekárske odbory
FQ
Verejné zdravotníctvo, sociálne lekárstvo
FR
Farmakológia a lekárnická chémia
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Odbor
Humanitné
a umelecké
odbory

Kód
AA
AB
AI
AJ
AL

Popis
Filozofia a náboţenstvo
Dejiny
Jazykoveda
Písomníctvo, masmédiá, audiovízia
Umenie, architektúra, kultúrne dedičstvo

Tabuľka 4.1a Kategórie publikačnej činnosti (Smernica 13/2008-R) a hodnotenie dľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód Kategória publikácií
Skupina Váha Násobiaci
faktor váhy
1
*
AAA* Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
A1
2/9
AAB* Vedecké monografie1 vydané v domácich vydavateľstvách
A1
2/9
ABA* Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie2 vydané v zahraničných vydavateľstvách
A1
2/9
2
ABB* Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
A1
2/9
ABC* Kapitoly vo vedeckých monografiách3 vydané v zahraničných vydavateľstvách
A1
2/9
1/5
ABD* Kapitoly vo vedeckých monografiách3 vydané v domácich vydavateľstvách
A1
2/9
1/5
ACA Vysokoškolské učebnice4 vydané v zahraničných vydavateľstvách
A2
1/3
4
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
A2
1/3
5
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách
C
2/9
5
ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach5 vydané v domácich vydavateľstvách
C
2/9
2
ADC* Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch6
B
2/9
5
ADD* Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch6
B
2/9
2
7
ADE* Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
C
2/9
ADF* Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch7
C
2/9
8
AEC* Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
C
2/9
5
AED* Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 8
C
2/9
2
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách9
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách9
AEG* Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch10
B
2/9
10
AEH* Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
B
2/9
AFA* Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách11
C
2/9
5
AFB* Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách11
C
2/9
2
AFC* Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách12
C
2/9
5
12
AFD* Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
C
2/9
2
AFE* Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií13
C
2/9
AFF* Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií13
C
2/9
-
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Tabuľka 4.1a Kategórie publikačnej činnosti (Smernica 13/2008-R) a hodnotenie dľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód Kategória publikácií
Skupina Váha Násobiaci
faktor váhy
14
AFG* Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
C
2/9
AFH* Abstrakty príspevkov z domácich konferencií14
C
2/9
AFI
Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách15
AFJ Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách15
AFK Postery zo zahraničných konferencií16
AFL Postery z domácich konferencií16
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách17
AGJ* Autorské osvedčenia, patenty, objavy zverejnené v úradných vestníkoch patentových alebo im podobných úradov
B
2/9
5
18
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
A2
1/3
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách18
A2
1/3
19
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
C
2/9
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách19
C
2/9
BCB Učebnice pre základné a stredné školy
A2
1/3
BCI Skriptá a učebné texty2O
A2
1/3
21
BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
C
2/9
22
BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách
C
2/9
BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách22
C
2/9
BDC* Odborné práce (články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru) v zahraničných karentovaných časopisoch
B
2/9
5
BDD* Odborné práce (články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru) v domácich karentovaných časopisoch
B
2/9
2
BDE Odborné práce (články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru) v zahraničných nekarentovaných časopisoch
BDF Odborné práce (články, štúdie, state, abstrakty odborného charakteru) v domácich nekarentovaných časopisoch
BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)23
C
2/9
5
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)23
C
2/9
2
24
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)24
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)25
C
2/9
25
BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
C
2/9
86

Tabuľka 4.1a Kategórie publikačnej činnosti (Smernica 13/2008-R ) a hodnotenie dľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód Kategória publikácií
Skupina Váha Násobiaci
faktor váhy
BGG Štandardy, normy
BGH Legislatívne dokumenty (s viditeľne uvedeným autorstvom)
C
2/9
CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách (najmenej 3 AH)
A2
1/3
CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách (najmenej 3 AH)
A2
1/3
CAG Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v zahraničnej produkcii
CAH Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) nakrútené v domácej produkcii
CAI Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v zahraničných vydavateľstvách
CAJ Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v domácich vydavateľstvách
CDC* Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v zahraničných karentovaných časopisoch
B
2/9
5
CDD* Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v domácich karentovaných časopisoch
B
2/9
5
CDE Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v zahraničných nekarentovaných časopisoch
C
2/9
CDF Umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v domácich nekarentovaných časopisoch
C
2/9
26
CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, kniţných publikáciách a skupin. katalógoch v zahr vydavateľstvách
CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, kniţných publikáciách a skupin. katalógoch v domácich vydavateľstvách26
CGC Umelecké a architektonické štúdie a projekty publikované v zahraničí
CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty publikované doma
CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí
CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma
CJA Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v zahraničí
CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma
CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný v zahraničí
CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) vydaný doma
DAI Dizertačné a habilitačné práce27
EAI Prehľadové práce – kniţné (najmenej 3 AH; ak je rozsah menší sú kategorizované ako GII)
A2
1/3
EAJ Odborné preklady publikácií – kniţné (najmenej 3 AH; ak je rozsah menší sú kategorizované ako GII)
A2
1/3
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
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Tabuľka 4.1a Kategórie publikačnej činnosti (Smernica 13/2008-R) a hodnotenie dľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód Kategória publikácií
Skupina Váha Násobiaci
faktor váhy
28
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce kniţného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 29
A2
1/3
GAI Výskumné štúdie a priebeţné správy30
GHG Práce zverejnené na internete (len v elektronických info. zdrojoch a nezaraditeľné do ţiadnej z predošlých kategórií)
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadnej z predchádzajúcich kategórií
1 Pôvodné

monotematické vedecké práce (aj samostatné mapy, ak spĺňajú niţšie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH
(1 AH mapy = 2.300 cm2) v rozsahu najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII). Vedecká monografia sa vyznačuje aj
tým, ţe je pred publikovaním posudzovaná (recenzovaná) najmenej dvoma odborníkmi, ktorých mená sú uvedené v publikácii. Kniţná monografia
musí mať ISBN.
Rovnaké kritériá (obsahové, formálne a rozsah najmenej 3 AH) ako na monografie. Zaraďujú sa aj kapitoly z kníh spĺňajúce vyššie uvedené kritériá
a majúce rozsah najmenej 3 AH, aj mapy, ak sú súčasťou týchto dokumentov, spĺňajú vyššie uvedené obsahové kritériá a ich formát má rozsah
najmenej 3 AH.
2

Autori sú uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH; pri rozsahu menej ako 1 AH, zaradí sa do kategórie
vedecké práce v recenzovaných, resp. nerecenzovaných zborníkoch. Ak je rovný alebo väčší ako 3 AH, zaradí sa do kategórií ABA, ABB. Mapy, ak
sú súčasťou monografií, spĺňajú vyššie uvedené kritériá a ich formát má rozsah väčší ako 1 AH.
3

Rozsah najmenej 3 AH (práce s menším rozsahom sa zaradia do kategórie GII), pred publikovaním sú posudzované (recenzované) uznávanými
odborníkmi. Podávajú systematický, výkladovo uspôsobený prehľad poznatkov z niektorej vednej disciplíny alebo zo spoločenskej praxe. Do tejto
kategórie nepatria skriptá ani učebnice pre základné a stredné školy.
4

5 Autori

sú uvedení v obsahu, alebo pri názve kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa do
kategórie vedecké práce v recenzovaných, resp. nerecenzovaných zborníkoch, monografiách.
Články alebo štúdie, ktoré zverejňujú pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené v karentovaných vedeckých
časopisoch.
6

Články alebo štúdie, zverejňujúce pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené v nekarentovaných vedeckých
časopisoch.
7
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Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené vo
vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré sú recenzované, tzn., ţe v publikácií sú uvedení recenzenti. Kapitoly v recenzovanej monografii,
ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.
8

Články, štúdie alebo state, ktoré zverejňujú originálne (pôvodné) výsledky vlastnej práce autora alebo autorského kolektívu uverejnené vo
vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch, ktoré nie sú recenzované. Kapitoly v nerecenzovanej monografii, ktoré majú menší rozsah ako 1 AH.
9

10 Len

tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie
ADC alebo ADD. Skutočnosť, ţe existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
Vyšli ako úplné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané príspevky sa povaţujú tie, o ktoré
bol autor ako vedecká autorita v danej oblasti poţiadaný. O pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v
záhlaví rubriky a pod.
11

Prihlásené príspevky z vedeckých konferencií, ktoré vyšli ako úplné texty v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého
časopisu.
12

Vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Za pozvané príspevky sa povaţujú tie, o ktoré bol autor ako
vedecká autorita v danej oblasti poţiadaný. O pozvaní musí existovať písomný doklad, alebo to musí byť uvedené v podtitule článku, v záhlaví
rubriky a pod. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý
sa zaradí do kategórie AFA alebo AFB. Skutočnosť, ţe existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
13

Vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle vedeckého časopisu. Uvádzajú sa len tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade
neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do príslušnej kategórie AFC alebo AFD. Skutočnosť, ţe existuje
aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
14

Publikované a distribuované ešte pred oficiálnym publikovaním. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného,
ktorý sa zaradí do príslušnej kategórie. Skutočnosť, ţe existuje aj preprint uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
15

Plagáty (forma prezentácie vedeckých a odborných poznatkov na konferenciách, na ktorom sú stručne, zvyčajne graficky, v tabuľkách,
prezentované informácie) z vedeckých konferencií (príp. elektronické prezentácie), ktoré vyšli v konferenčnom zborníku alebo suplementárnom čísle
vedeckého časopisu.
16

Záverečné správy o vyriešených úlohách, výskumné práce a projekty, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitého
vedeckovýskumného programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné
v akademickej, resp. inej kniţnici.
17
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Nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ale ich spracovanie si vyţaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú
tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII. Encyklopédie a slovníky, ktoré sa popisujú ako celok. Kniţná monografia musí mať
ISBN. Samostatné mapy, ak svojím obsahom spĺňajú vyššie uvedené kritériá a ich formát má rozsah najmenej 3 AH.
18

Autori sú uvedení v obsahu, alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa
do kategórie odborné práce v recenzovaných alebo nerecenzovaných zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre kaţdú kapitolu. Mapy, ak sú súčasťou
monografií, svojím obsahom spĺňajú vyššie uvedené kritériá a ich formát má rozsah najmenej 1 AH.
19

Obsahujú metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu najmenej 3 AH. Ak majú tieto práce menší rozsah ako 3 AH, zaradia sa do
kategórie GII.
20

Autori sú uvedení v obsahu, alebo za názvom kapitoly, pričom rozsah kapitoly je väčší ako 1 AH. Ak je rozsah kapitoly menší ako 1 AH, zaradí sa
do kategórie odborné práce v recenzovaných alebo nerecenzovaných zborníkoch. Záznam sa vytvorí pre kaţdú kapitolu.
21

22 Záznamy

o heslách v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách, ak presahujú1 AH.

23 Články,

štúdie alebo state, odborného charakteru uverejnené v konferenčných, resp. nekonferenčných zborníkoch, ktoré sú recenzované (uvedení
recenzent)i.
24 Články,

štúdie alebo state odborného charakteru uverejnené v zborníkoch, ktoré nie sú recenzované.

25 Len

tie, ktoré nevyšli ako úplné texty. V prípade neskoršieho vydania úplných textov, sa záznamy zlúčia do jedného, ktorý sa zaradí do kategórie
BEC– BEF. Skutočnosť, ţe existuje aj abstrakt uverejnený v inom dokumente, sa uvedie v poznámke.
26 Publikované

pôvodné slovesné umelecké práce a umelecké preklady. Literárne eseje podľa ich charakteru moţno zaradiť do týchto kategórií alebo
do kategórií BEC - BEF.
27 Práce,

na základe ktorých spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej alebo pedagogickej hodnosti, napr. PhD., Dr., CSc. DrSc., doc.(iné typy
kvalifikačných prác, napr. diplomové, atestačné, atď., sa neevidujú.) Ak takáto práca vyšla kniţne, uvádza sa v príslušnej kategórii.
Práce k jubileám, personálne bibliografie, bibliografie pracovísk, prehľady vydaných publikácií a pod., pokiaľ sú hodnotiace alebo sumarizačné,
publikované partitúry, časti scenára alebo divadelnej hry a pod.
28

29 Práce

odborného zostavenia a odborného, resp. vedeckého redakčného spracovania najmä zborníkov, encyklopédií, bibliografií, katalógov a pod.

Priebeţné správy o riešených úlohách, výskumné štúdie a práce, ktoré súvisia s prípravou, realizáciou a hodnotením určitej etapy
vedeckovýskumného programu alebo projektu a obsahujú údaje o postupe a výsledkoch riešenia, aj keď neboli verejne publikované, ale sú dostupné
v akademickej, resp. inej kniţnici.
30
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Tabuľka 4.1b Kategórie umeleckej činnosti (Smernica 13/2008-R) a hodnotenie podľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód
Názov kategórie/výstup
Váha
kategórie
výstupov
ZZZ
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo uvedené na
2 x 1,2 x 5
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
ZZY
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo uvedené na
2 x 1,2 x 2
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom prostredí.
ZYZ
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na
2 x 1,2 x 5
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
ZYY
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na
2 x 1,2 x 2
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom prostredí.
ZYX
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov a premiérovo uvedené na 2 x 1,2 x 1
ostatných podujatiach a v inštitúciách v zahraničí.
ZYV
Závaţné umelecké diela a výkony* väčšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov a premiérovo uvedené na 2 x 1,2
ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí..
ZXZ
Závaţné umelecké diela a výkony* menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo uvedené na
2x1x5
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
ZXY
Závaţné umelecké diela a výkony* menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo uvedené na
2x1x2
renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom prostredí.
YZZ
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené
1,5 x 1,2 x 5
na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v zahraničí.
YZY
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené
1,5 x 1,2 x 2
na renomovaných podujatiach a v renomovaných inštitúciách v domácom prostredí.
YZX
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené
1,5 x 1,2
na ostatných podujatiach a v inštitúciách v zahraničí.
YZV
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené
1,5 x 1,2
na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
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Tabuľka 4.1b Kategórie umeleckej činnosti (Smernica 13/2008-R) a hodnotenie podľa Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2011
Kód
Názov kategórie/výstup
Váha
kategórie
výstupov
YXX
Menej závaţné umelecké diela a výkony** menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
1,5 x 1 x 1
uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
YXV
Menej závaţné umelecké diela a výkony** menšieho rozsahu, vytvorené alebo interpretované jedným autorom a premiérovo
1,5 x 1
uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
YYX
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo
1,5 x 1,2 x
uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v zahraničí.
1
YYV
Menej závaţné umelecké diela a výkony** väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo
1,5 x 1,2
uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
XZZ
Ostatné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené na
1 x 1,2 x 5
ostatných podujatiach a v inštitúciách v zahraničí.
XZY
Ostatné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené na
1 x 1,2 x 2
ostatných podujatiach a ostatných inštitúciách v domácom prostredí.
XYZ
Ostatné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na
1 x 1,2 x 5
ostatných podujatiach a v inštitúciách zahraničí.
XYY
Ostatné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na
1 x 1,2 x 2
ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí.
XXZ
Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným autorom, premiérovo uvedené na
1x1x5
ostatných podujatiach a v inštitúciách v zahraničí.
XXY
Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované jedným
1x1x2
autorom, premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí.
XXX
Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na 1 x 1 x 1
ostatných podujatiach a v inštitúciách v zahraničí.
XXV
Ostatné umelecké diela a výkony menšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na 1 x 1
ostatných podujatiach a v inštitúciách v domácom prostredí.
* Za závažné umelecké diela alebo umelecké výkony sú považované diela, ak sa na ich originalite, význame a prínose zhodne skupina
rešpektovaných odborníkov, osobností z danej umeleckej oblasti – napr. porota podujatia (festivalu, prehliadky a pod.), programoví dramaturgovia
inštitúcií, príp. garančné komisie vysokých škôl, ustanovené interným predpisom s cieľom verifikovať umeleckú tvorbu, zatriedenú do jednotlivých
92

kategórií. Zmysel garančného posudzovania váhy umeleckých výstupov je o to väčší, že spoločenský (masový) ohlas závažného diela alebo výkonu nie je vždy primeraný jeho
významu.

a pomenovaných skupinou odborníkov z danej oblasti) nenaplnili.
** Za menej závažné diela alebo umelecké výkony sú považované diela, ak nad ich originalitou, významom a prínosom pre daný umelecký druh
alebo žáner dominuje niektorá z iných funkcií – zábavno-relaxačná, vzdelávacia, kultivačná a pod. Diela alebo výkony tejto skupiny primárne sledujú
komerčný úspech a masový spoločenský ohlas (napr. TV-seriály), pričom ich umelecké kvality sú sekundárne alebo celkom zanedbávané. Menej
závažné sú však aj diela alebo výkony s vysokými umeleckými ambíciami, ak sa tieto ciele z rozličných príčin (rozpoznaných a pomenovaných
skupinou odborníkov z danej oblasti) nenaplnili.

Tabuľka 4.1c Kategórie ohlasov [7]
Kód Názov kategórie
1

Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze Scopus

2

Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze Scopus

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

5

Recenzie v zahraničných publikáciách

6

Recenzie v domácich publikáciách

7

Umelecké kritiky zahraničné

8

Umelecké kritiky domáce

9

Ocenenie umeleckej činnosti (ohlas)
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Tabuľka 4.2a Charakteristika akreditovaných organizácií SAV
Kategória
akreditácie
A*

% bodov

Charakteristika

≥ 80%

A

≥ 60%

B

≥ 40%

C

≥ 20%

D

< 20%

Vynikajúca organizácia, v ktorej väčšia časť výskumu spĺňa
medzinárodný štandard.
Veľmi dobrá organizácia s niektorými výskumnými skupinami na
medzinárodnej úrovni.
Organizácia s prevaţne dobrými vedeckými výsledkami, ktoré ale
nedosahujú medzinárodný štandard. V hodnotiacom protokole AKOV
uvedie výhrady k činnosti organizácie a konkrétne úlohy, ktoré musí
organizácia plniť pred ďalším pravidelným hodnotením.
Organizácia s prevaţne slabými vedeckými výsledkami. V hodnotiacom
protokole AKOV uvedie výhrady k činnosti organizácie a konkrétne
úlohy, ktoré musí organizácia plniť pred ďalším pravidelným
hodnotením.
Organizácia, neplní úlohy uloţené zriaďovacou listinou. Akreditačná
komisia oddelení vied vydá návrh na zaradenie organizácie
s hodnotiacim protokolom, v ktorom uvedie dôvody, prečo neodporúčať
podporovanie ďalšej činnosti organizácie

Tabuľka 4.2b Parciálne indikátory hodnotenia pracovísk SAV v rámci akreditácie
Poradie Indikátor
1.
vedecké výstupy
2.
ohlasy vedeckých výstupov
3.
vedecké postavenie ústavu v medzinárodnom a národnom kontexte
4.
projektová štruktúra, grantové a iné zdroje
5.
doktorandské štúdium a iná pedagogická činnosť
6.
výstupy do spoločenskej praxe: aplikácia a popularizácia výsledkov
7.
prostredie a manaţment: infraštruktúra, personálny rozvoj

Tabuľka 4.2c Hodnotenie ukazovateľov z tabuľky 4.2b
Hodnotenie
Slovné
bodové
vynikajúco
4
veľmi dobre
3
dobre
2
dostatočne
1
nedostatočne
0
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Tabuľka 4.2d Podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa dobre pri hodnotení pracovísk SAV
Oddelenie Orientačné podmienky na stupeň „dobre“
Špecifikácia a
vied SAV1
štandardizácia
1. Vedecké výstupy
I.
1 / 0,5 / 0,6 CC publikácia na tvorivého pracovníka2 (TP) matematicko-fyzikálnych vied / geovied / technických vied
ročne, alebo menej ako 1 milión SK inštitucionálneho mzdového fondu na CC publikáciu ročne.
V špecifických prípadoch moţno namiesto publikácií CC prednostne zohľadniť iné výstupy dôleţité pre danú vednú
oblasť. AKOV zváţi výšku impakt-faktorov časopisov v porovnaní s najvyššími, najniţšími a priemernými hodnotami
v danej vednej oblasti. Bude sa brať do úvahy priemerná výška mzdových nákladov potrebných na vznik relevantnej
publikácie alebo výstupu.
II.
0,5 aţ 1 renormalizovaná4 publikácia CC na jednotku inštitucionálneho mzdového fondu (33194 eur) SAV ročne.
V špecifických prípadoch moţno namiesto publikácií CC prednostne zohľadniť iné výstupy dôleţité pre danú vednú
oblasť.
III.
2. Ohlasy3 vedeckých
výstupov:

3. Vedecké postavenie
organizácie v medzinár.
A národnom kontexte

4. Projektová
štruktúra, grantové
a iné zdroje

I.

II.
III.
I.
II.
III.
I.
II.
III.

Publikovanie pôvodnej vedeckej práce, resp. prác v rozsahu 20 normovaných rukopisných strán na 1 tvorivého
pracovníka ročne.
3 citácie (Web of Science alebo iné databázy) na TP ročne. Pri posudzovaní primeranosti počtu citácií však treba
prihliadnuť na štruktúru impakt-faktorov časopisov z danej vednej disciplíny. Niţšia hodnota priemerného impaktfaktoru časopisov niektorej oblasti indikuje aj objektívne niţšiu priemernú citovanosť vedeckých prác z danej oblasti.
AKOV zváţi podiel TP, ktorí sa podieľajú na citačnom ohlase výstupov organizácie.
15 citácií WOS, alebo iných databáz na jednotku inštitucionálneho mzdového fondu (33194 eur) ročne.
2 ohlasy na 1 tvorivého pracovníka ročne.
Nestanovené – ponechané na expertné posúdenie členmi AKOV s prihliadnutím na posudky externých
posudzovateľov.
Účasť aspoň v jednom významnom medzinárodnom projekte, alebo projekte APVT/APVV, ŠPVV, alebo na štátnej
objednávke a pod. Pomer prostriedkov získaných z mimoinštitucionálnych zdrojov k inštitucionálnym mzdovým
prostriedkom väčší ako 0,1.
Účasť aspoň v jednom významnom medzinárodnom projekte, alebo projekte APVT/APVV, ŠPVV, alebo v štátnej objednávke
a pod., alebo pomer prostriedkov získaných z mimoinštitucionálnych zdrojov (ale vrátane prostriedkov získaných prostredníctvom
agentúry VEGA) k inštitucionálnym mzdovým prostriedkom väčší ako 0,1.
Účasť aspoň v jednom významnom medzinárodnom projekte alebo projekte APVT/APVV, ŠPVV, alebo štátnej objednávke a pod.
AKOV zohľadní moţnosti zapojenia jednotlivých vedných odborov do súťaţí o projekty a granty.
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Tabuľka 4.2d Podmienky pre udelenie kvalifikačného stupňa dobre pri hodnotení pracovísk SAV
Oddelenie Orientačné podmienky na stupeň „dobre“
Špecifikácia a
vied SAV
štandardizácia
5. Doktorandské
I.
Akreditácia organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie v aspoň 1 programe doktorandského štúdia podľa zákona č.
štúdium a iná
131/2002 Z.z. o vysokých školách.
pedagogická činnosť
II.
Akreditácia organizácie ako externej vzdelávacej inštitúcie aspoň v 1 programe doktorandského štúdia podľa zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách alebo 1 vlastný doktorand na 5 vedeckých pracovníkov stupňa IIa a vyššieho.
6. Výstupy do
spoločenskej praxe –
aplikácia
a popularizácia
výsledkov

III.
I.

II.
III.
7. Prostredie a
manaţment.
Personálna politika
a uplatnenie výsledkov
predošlého hodnotenia
1 I.

I.

Oddelenie vied o neţivej prírode

2 Tvorivý

20 % pracovníkov s kvalifikačným stupňom IIa a vyšším zapojených do doktorandského štúdia ako školitelia.
Aspoň 1 kontrakt s podnikovým, decíznym, alebo mimovládnym partnerom, alebo aspoň 1 ukončený vedeckovýskumný
projekt s aplikačným partnerom, alebo aspoň 1 expertíza, alebo výrazný popularizačný výstup. V prípade organizácií
technických vied získanie prostriedkov na úlohy s výstupmi do spoločenskej praxe zodpovedajúce aspoň 5%
inštitucionálnych mzdových prostriedkov pracoviska.
Pravidelne aktualizované WWW stránky ústavu s informáciami o výsledkoch pracoviska.
Aspoň 1 kontrakt s podnikovým, decíznym, alebo mimovládnym partnerom, alebo aspoň 1 ukončený vedeckovýskumný
projekt s priemyselným partnerom, alebo aspoň 1 expertíza, alebo výrazný popularizačný výstup. Aktuálna www stránka
ústavu s informáciami o výsledkoch pracoviska, organizácia Dňa otvorených dverí, organizácia popularizačných akcií.
1 expertízny, alebo popularizačný výstup na 1 tvorivého pracovníka ročne.
Aktuálna www stránka organizácie s informáciami o výsledkoch pracoviska.
Nestanovené – ponechané na expertné posúdenie členmi AKOV.

II. Oddelenie vied o ţivej prírode a chemických vedách

III. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre

pracovník je zamestnanec s vysokoškolským vzdelaním najmenej II stupňa zapojený do výskumu a vývoja

Citáciou alebo ohlasom sa tu rozumie písomný odkaz na vedeckú prácu (vcelku alebo na jej rôzne časti), pričom ak sa v jednom diele cituje daná práca
viackrát, ide len o jednu citáciu alebo ohlas.
3

4 Renormalizované

publikácie = počet publikácií z pracoviska v danom roku x autorský podiel pracoviska x priemerný impakt faktor (IF, za rok 2005) / medián IF
za danú vednú oblasť (za rok 2005).
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Tabuľka 4.2e Kategórie publikačnej činnosti SAV [37]
Kód
Kategória publikácií
AAA
Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAB
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA
Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABB
Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie 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
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCB Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDB Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADAE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFA Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
AEC
Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE
Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEF
Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEGA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
AEGB Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
AEHA Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch imaktoavaných
AEHB Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
AFA
Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFBA Publikované pozvané príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFBB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
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Tabuľka 4.2e Kategórie publikačnej činnosti SAV [37]
Kód
Kategória publikácií
AFC
Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE
Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFFB Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFG
Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFI
Predbeţné výtlačky vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách
AFJ
Predbeţné výtlačky vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách
AGI
Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGJ
Autorské osvedčenia, patenty, objavy zverejnené v úradných vestníkoch patentových alebo im podobných úradov
BAA
Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAB
Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA
Kapitoly v odborných monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
BBB
Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BCB
Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCI
Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod., najmenej 3 AH. Ak menej ako 3 AH, zaradia sa do kategórie GII.
BCK
Kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BDA
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách22
BDB
Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách22
BDCA Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
BDCB Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDDA Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
BDDB Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDEA Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDEB Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
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Tabuľka 4.2e Kategórie publikačnej činnosti SAV [37]
Kód
Kategória publikácií
BDFA Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch impaktovaných
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BEC
Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEE
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BFA
Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
BFBA Abstrakty odborných prác z domácich medzinárodných podujatí (konferencie...)
BFBB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
BGG
Štandardy, normy
BGH
Legislatívne dokumenty
CAA
Umelecké monografie, preklady umeleckých prác, autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách
CAB
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CAG
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej produkcii
CAH
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
CAI
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v zahraničných vydavateľstvách
CAJ
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v domácich vydavateľstvách
CDCA Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
CDCB Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch neimpaktovaných
CDDA Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
CDDB Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch neimpaktovaných
CDEA Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
CDEB Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
CDFA Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
CDFB Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
CEC
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, kniţných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách
CED
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, kniţných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách
CGC
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí
CGD
Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma
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Tabuľka 4.2e Kategórie publikačnej činnosti SAV [37]
Kód Kategória publikácií
DAI Dizertačné a habilitačné práce
EAI Prehľadové práce – kniţné (najmenej 3 AH; ak je rozsah menší sú kategorizované ako GII)
EAJ Odborné preklady publikácií – kniţné (najmenej 3 AH; ak je rozsah menší sú kategorizované ako GII)
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
FAI
Redakčné a zostavovateľské práce kniţného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
GAI Výskumné štúdie a priebeţné správy
GHG Práce zverejnené na internete (len v elektronických informačných zdrojoch a nezaraditeľné do ţiadnej z predošlých kategórií)
GII
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemoţno zaradiť do ţiadnej z predchádzajúcich kategórií

Tabuľka 4.2f Kategórie ohlasov SAV [37]
Kód Názov kategórie
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze Scopus
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze Scopus
3
Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4
Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
5
Recenzie v zahraničných publikáciách
6
Recenzie v domácich publikáciách
7
Umelecké kritiky zahraničné
8
Umelecké kritiky domáce
9
Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus. Je potrebné
dôsledne vylúčiť duplicitné vykazovanie s inými kategóriami ohlasov a uviesť odkaz na databázu. Databáza musí byť dostupná v SR. (Pozn.:
Google a Google Scholar nie sú citačné databázy.)
10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science a Scopus.
Databáza musí byť dostupná v SR.(Pozn.: Google a Google Scholar nie sú citačné databázy.)
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Obrázok 4.2a Katalóg publikačnej činnosti SAV

Obrázok 4.2b Moţnosti jednoduchého vyhľadávania v katalógu publikačnej činnosti SAV
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Obrázok 4.2c

Rozšírené vyhľadávanie v katalógu publikačnej činnosti SAV

Obrázok 4.2d Zloţené vyhľadávanie v katalógu publikačnej činnosti SAV

Obrázok 4.2e Informácie k databáze a pomoc pri vyhľadávaní
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Obrázok 4.2f

Evidencia publikačnej činnosti - vstupy a výstupy

Obrázok 4.2g Vstup do EPČA
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Obrázok 4.2h Vyhľadávanie EPČA

Obrázok 4.2i Moţnosti vyhľadávania v EPČA
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Obrázok 4.2j Skrátená ukáţka v programe word pre výstup z EPČA pri vyhľadávaní podľa autora
(Pastorek), roku publikovania (2008) a roku vykazovania (2008)
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Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ I: Ukazovatele hodnotenia vymedzené § 26a ods. 7 zákona [1] a [42]
A. modul
Publikačná činnosť v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte a citácie z publikačnej činnosti v SR, v členskom štáte EÚ a v inom štáte
Publikačná činnosť
Kód publikácie a názov kódu kategorizácia podľa smernice [7]
Autor publikácie
Názov publikácie
ISBN/ISSN
Rok vydania
Miesto vydania
Vydavateľstvo
Edícia (číslo časopisu)
Rozsah strán
Význam
Kód 1 - Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a databáze Scopus
Citácie
Kód a názov kódu
Kód 2 - Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch WoS a databáze Scopus
Kód 3 - Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch,
Kód 4 - Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
Kód 5 - Recenzie v zahraničných publikáciách
Kód 6 - Recenzie v domácich publikáciách

Organizovanie vedeckých a
odborných podujatí

Citovaná práca
Citácia na danú prácu
Názov podujatia
Typ podujatia
Kým organizované
Termín konania
Miesto konania
Úroveň

Kongres
Sympózium
Konferencia, kolokvium, seminár

v rámci Slovenska
v rámci EÚ
svetové podujatie
106

Letná škola
Výstavy
Stále expozície

Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ I: Ukazovatele hodnotenia vymedzené § 26a ods. 7 zákona [1] a [42]
B. modul
Prihlášky patentov a patenty udelené v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte
Patent
Typ
prijatá prihláška patentu v SR
udelený patent v zahraničí
prijatá prihláška patentu v zahraničí
realizovaný patent
udelený patent v SR
Vlastník
Číslo
Názov
Dátum
Špecifikácia
C. modul
Zapísané a realizované úţitkové vzory v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte
Úžitkový vzor
Typ
Zapísaný úţitkový vzor v SR
Realizovaný úţitkový vzor v SR
Zapísaný úţitkový vzor v zahraničí
Realizovaný úţitkový vzor v zahraničí
Vlastník
Číslo
Názov
Dátum
Špecifikácia
D. modul
Licencie na úţitkové vzory, patenty a know-how v Slovenskej republike, v členskom štáte Európskej únie a v inom štáte
Licencia na úžitkový vzory, Typ
Licencia na úţitkový vzor v SR
Licencia na patenty v zahraničí
patent a know-how
Licencia na úţitkový vzor v zahraničí
Licencia na know-how v SR
Licencia na patenty v SR
Licencia na know-how v zahraničí
Vlastník
Číslo
Názov
Dátum
Špecifikácia
107

Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ I: Ukazovatele hodnotenia vymedzené § 26a ods. 7 zákona [1] a [42]
E. modul
Výška finančných prostriedkov získaných v súťaţiach vypísaných na účelovú podporu výskumu a vývoja
Forma účelovej podpory
štátne programy výskumu a vývoja
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
dotácie na výskum a vývoj
úlohy výskumu a vývoja riešené v rozpočtových a príspevkových organizáciách
ostatné projekty výskumu a vývoja
Názov projektu
Obdobie riešenia
Finančný objem – zdroj v €
zo štátneho rozpočtu
z iných zdrojov
spolu
F. modul
Účasť na riešení projektov výskumu a vývoja, ktorých výsledky boli uplatnené v hospodárskej praxi alebo spoločenskej praxi
Uplatnenie v praxi
v hospodárskej praxi – konkrétny popis s určením miesta realizácie
v spoločenskej praxi – konkrétny popis s určením miesta realizácie
Názov projektu
Obdobie riešenia
Riešiteľ/spoluriešiteľ
Finančný objem – zdroj v €
zo štátneho rozpočtu
z iných zdrojov
spolu
G. modul
Účasť na riešení projektov v medzinárodných programoch výskumu a vývoja alebo projektov v rámci komunitárnych programov EÚ v oblasti
výskumu a vývoja alebo projektov v rámci iniciatív EÚ v oblasti výskumu a vývoja
Typ
v medzinárodných programoch výskumu a vývoja
v rámci komunitárnych programov Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja,
v rámci iniciatív Európskej únie v oblasti výskumu a vývoja
Názov
Obdobie riešenia
Riešiteľ/spoluriešiteľ
Finančný objem – zdroj v €
zo štátneho rozpočtu
zo zahraničných zdrojov
z vlastných zdrojov
spolu
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Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ I: Ukazovatele hodnotenia vymedzené § 26a ods. 7 zákona [1] a [42]
H. modul
Účasť na riešení projektov v medzinárodných centrách výskumu a vývoja
Medzinárodné centrum
Názov
Obdobie riešenia
Riešiteľ/spoluriešiteľ
Finančný objem – zdroj v €
zo štátneho rozpočtu
zo zahraničných zdrojov
z vlastných zdrojov
spolu
I. modul
Zabezpečovanie podmienok pre výchovu a vzdelávanie zamestnancov v oblasti výskumu a vývoja
a) Kvalifikačná štruktúra,
Celkový počet zamestnancov z toho : zamestnanci výskumu a vývoja
v tom : výskumní zamestnanci – spolu
vedecké a pedagogické
technickí a ekvivalentní zamestnanci – počet spolu
hodnosti
pomocní zamestnanci – počet spolu
Vedecké a pedagogické
DrSc. - počet celkom
hodnosti dosiahnuté
PhD. - počet celkom
zamestnancami výskumu a
Prof. - počet celkom
vývoja
Doc. - počet celkom
b) Doktorandské štúdium
interné (PhD, ArtD) - počet
externí pre potrebu iných pracovísk (PhD, ArtD) - počet
externé pre vlastnú potrebu (PhD, ArtD) - počet
absolventi doktorandského štúdia za 6 rokov / celé obdobie - počet
pracovné pobyty
vlastných zamestnancov na iných pracoviskách, hlavne zahraničných - počet
cudzích zamestnancov na pracovisku - počet
c) Pedagogická činnosť
Zamestnanci vyučujúci na vysokých školách - počet
Školitelia doktorandov - počet
d) Klasifikácia kvalifikačnej
Základný výskum
Stredný podiel kapacity - ekvivalent plného pracovného času % podiel
štruktúry podľa druhu
Aplikovaný výskum
Stredný podiel kapacity - ekvivalent plného pracovného času % podiel
výskumných činností
Vývoj
Stredný podiel kapacity - ekvivalent plného pracovného času % podiel
Spolu
Stredný podiel kapacity - ekvivalent plného pracovného času % podiel
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Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ I: Ukazovatele hodnotenia vymedzené § 26a ods. 7 zákona [1] a [42]
J. modul
Certifikát kvality riadenia v príslušnej oblasti výskumu a vývoja
Typ certifikátu
Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9001
Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 9002
Certifikovaný systém kvality podľa normy ISO 14 000
Akreditované laboratóriá podľa SNAS
Zabezpečený výkon činnosti ŠS (SKTC č.........)
Autorizácia podľa zákona NR SR č. 264/99 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody
Autorizácie podľa zákona NR SR č. 90/98 Z. z. o stavebných výrobkoch
Certifikáty Správnej laboratórnej praxe pre všetky úseky výskumu a vývoja v zmysle Smerníc rady 1999/11/EC a 1999/12/EC
Iné
Rok získania
Platnosť do roku
Udelený kým
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Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ II: Ďalšie ukazovatele hodnotenia [42]
A. modul
Vyuţitie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi a prínosy výskumnej a vývojovej činnosti
Realizované metodiky
Formy realizácie výsledkov z
Formy realizácie
Realizované technológie
vlastného výskumu a vývoja v
Realizované projekty inovácie výroby
praxi
Realizované autorské osvedčenia
Predaj licencií, autorských práv
Predaj know-how
Výskumné správy
Realizácia architektonického diela
Legislatívna a normotvorná činnosť
Výsledky realizované v spoločenskej praxi
Expertízna a poradenská činnosť
Analytické štúdie
Technická, konštrukčná dokumentácia

Ekonomické prínosy z
realizácie výskumu a vývoja v
praxi

Názov/popis realizácie
Význam
Realizátor
Prínos v €
Zvýšenie výnosov realizátora
Zvýšenie hospodár. výsledku realizátora
Zvýšenie pridanej hodnoty u realizátora
Vytvorenie nových pracovných miest
Zvýšenie produktivity práce na pracovníka výroby
Zníţenie materiál. náročnosti výroby
Zníţenie energetickej náročnosti výroby
Zvýšenie objemu finálnych výrobkov
Zvýšenie objemu vývozu
Zvýšenie rentability výnosov
Zníţenie objemu ekologicky škodlivého odpadu a exhalátov za rok
Celospoločenské prínosy vyvolané realizáciou VV
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Prínos v €
Prínos v €
Prínos v €
Prínos v počte osôb
Prínos v €
Prínos v €
Prínos v €
Prínos v €
Prínos v €
Prínos v %
Prínos v t, m3
Prínos v €

Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ II: Ďalšie ukazovatele hodnotenia [42]
B. modul
Vedecko-technické sluţby
Vedecko-technická služba
Poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií a poznatkov vrátane kniţničných sluţieb
Činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe
Poradenstvo a expertízna činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Monitoring, prieskum, zber a analýza údajov, informácií a poznatkov
Technická normalizácia a posudzovanie zhody výrobkov
Patentová a licenčná činnosť
Vedecko-technické sluţby v oblasti metrológie vykonávané podľa osobitného predpisu1)
Súdnoznalecká činnosť, prekladateľstvo a tlmočníctvo v oblasti výskumu a vývoja vykonávané podľa osobitného predpisu2)
Ďalšie vzdelávanie a celoţivotné vzdelávanie pre potreby výskumu a vývoja uskutočňované podľa osobitného predpisu3)
Činnosti podporujúce skvalitňovanie infraštruktúry výskumu a vývoja
Činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
Bližšia špecifikácia
C. modul
Delegované zastupovanie Slovenskej republiky v medzinárodných vedeckých vládnych a mimovládnych organizáciách
Členstvo v medzinárodnej vládnej alebo mimovládnej Názov medzinárodnej organizácie
organizácii v oblasti vedy a techniky
Bliţšia špecifikácia /popis
Plnenie úloh v medzinárodných organizáciách
Plnenie úloh orgánu ústrednej štátnej správy v medzinárodných
Názov úlohy
vládnych organizáciách
Bliţšia špecifikácia /popis
Plnenie úloh národných predstaviteľov, resp. národných
Názov úlohy
koordinátorov v nevládnych vedeckých a profesijných organizáciách Bliţšia špecifikácia /popis
Plnenie úloh v rámci medzinárodných programov (OSN, FAO)
Názov úlohy
Bliţšia špecifikácia /popis
Iné
Názov úlohy
Bliţšia špecifikácia /popis
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Tabuľka 4.3 Moduly v Ţiadosti o vykonanie hodnotenia spôsobilosti osôb uskutočňujúcich výskum a vývoj na vykonávanie výskumu a vývoja
ČASŤ II: Ďalšie ukazovatele hodnotenia [42]
D. modul
Vybavenosť ţiadateľa prístrojovou a laboratórnou technikou pouţívanou v rámci výskumu a vývoja
Prístrojové a laboratórne
Laboratórne zariadenie
Názov Počet Úroveň* Rok uvedenia do prevádzky Vstupná cena v € Zostatková cena v €
vybavenie (nad 33 195 €) Technolog. výrobné zariadenie Názov Počet Úroveň* Rok uvedenia do prevádzky Vstupná cena v € Zostatková cena v €
Informačná technika
Názov Počet Úroveň* Rok uvedenia do prevádzky Vstupná cena v € Zostatková cena v €
Nadštandardné
Názov
výskumno-vývojové
Akreditované
laboratóriá
Ponuka sluţieb
* nadštandardná, štandardná, zastaraná
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Tabuľka 5a Systémy na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
krajina
5.1. Česká republika
5.2. Dánsko
Názov
Informačný systém výskumu,
systému
experimentálneho vývoja a
Dánska národná databáza pre výskum
inovácií
URL
http://www.deff.dk/default.aspx?lang=e
http://aplikace.isvav.cvut.cz/
adresa
nglish
Typ aplikácie Subsystém CRIS Výsledky
Portál, obsahujúci databázy
výskumu a vývoja
Opis
Systém CRIS ČR obsahuje
Centrálny portál pre publikovaný
niekoľko subsystémov.
dánsky výskum: vedecké články,
Publikácie sú jednou a súčasne doktorandské práce, príspevky na
najpočetnejšou kategóriou
konferenciách, skriptá a pod. Databáza
subsystému Výsledky výskumu bola vytvorená Ministerstvom pre vedu,
vývoja s kategorizáciou:
technológie a inovácie a je súčasťou
Publikácie, Patentovo
Dánskej elektronickej vedeckej kniţnice
chránené výsledky, Aplikované (DEFF). Na jej prevádzke sa podieľajú:
výstupy a Ostatné. Systém
Ministerstvo pre vedu, technológie a
garantuje Rada Vlády ČR pre
inovácie, Ministerstvo školstva a
vedu a techniku
Ministerstvo kultúry.
Počet
454 271, z toho 16 413 je voľne
záznamov
590 673
prístupných
k 31.5.2011
Dodávatelia
4948 subjektov všetkých typov 13 organizácií, prevaţne VŠ sektor
údajov
v členení ústredné orgány
k 23.11.2010) štátnej správy, územné celky a
Akadémia vied ČR, a ďalších
asi 400 organizačných
jednotiek bez právnej
subjektivity
Záznamy od

r. 1991

r. 1951
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5.3. Estónsko

5.4. Fínsko

Estónsky portál pre výskum ETIS

KOTA elektronická sluţba

https://www.etis.ee/index.aspx?lang
=en
Subsystém CRIS
Výskumné aktivity
Estónsky informačný portál ETIS
obsahuje informácie o štátnej
vednej politike a štyri databázové
subsystémy Organizácie (s
členením na vedecké a výskumné
subjekty, v rámci nich aj divízie),
Projekty, Experti a Výsledky
výskumu a vývoja

107942
Viac ako 600 subjektov, o.i.:
Univerzita v Tartu
Technická Univerzita vTalline
Univerzita v Talline
Estónska prírodovedecká univerzita
Národný inštitút chemickej fyziky a
biofyziky
Estónske biocentrum
r. 1952

https://kotaplus.csc.fi
VŠ portál, obsahujúci
databázy
Portál obsahuje štatistické
údaje o univerzitách
a vzdelávaní, spravované
fínskym ministerstvom
školstva. Vedecké publikácie
sú jedným z 19tich
subsystémov. Výsledkom
vyhľadávania sú len
štatistické údaje v členení
podľa vyhľadávacích kritérií,
nie konkrétne publikácie
352 375, z nich 110 746
dokumentov publikovaná vo
Fínsku (iba r. 1981 aţ 2009)
20 vysokých škôl

r. 1981

Tabuľka 5a Systémy na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
krajina
5.5. Holandsko
5.6. Maďarsko
5.7. Nórsko
5.8. Slovinsko
5.9. Ukrajina
Názov
NARCIS – Národný
MTMT - Repozitár
FRIDA – Výsledky
Platforma COBISS – База данных научно-исследовательских,
systému
informačný systém o
maďarských
výskumu, informácie jednotný elektronický опытно-конструкторских работ и
akademickom výskume a
vedckých publikácií a dokumentácia
bibliografický systém диссертаций Украины
spolupráci
vedeckých činnosti
a sluţby
URL
http://www.narcis.info/index http://www.mtakpa. https://wo.uio.no/as/
http://www.cobiss.si
http://www.uintei.kiev.ua , vyhľadávanie:
adresa
hu/kpa/search/index WebObjects/frida.wo
http://94.74.70.23/csp/dis/index.csp
.php?formid=autolo a/4/wa/fres?la=en
gout
Typ
CRIS Výsledky výskumu
Register
Subsystém CRIS
Virtuálna kniţnica
Databáza
aplikácie
a vývoja
publikačnej činnosti Výsledky výskumu
Slovinska
Opis
Portál pre prístup k údajom Publikačná činnosť Systém zameraný na Obsahuje kniţničné
Obsahuje fond vedecko-výskumných prác
o holandskom vedeckom
Maďarskej
dokumentáciu
katalógy, osobné
(НИОКР). Na základe údajov databázy je
výskume. informačný
akadémie vied.
výskumu, určený pre bibliografie a odkazy vydávaný zborník, obsahujúci bibliografický
systém typu CRIS.
Softvérovo je
univerzity a ich
na slovinský
opis publikačnej činnosti: "Бюллетень
pripravený na
zloţky. Okrem
informačný systém
регистрации НИР и ОКР" и Сборник
plánovanú
subsystému
o vede SK CRIS.
рефератов диссертаций НИР и ОКР.
integráciu
výsledkov výskumu
Zabudovaný je aj
Prevádzkovateľom je Ukrajinský inštitút pre
záznamov ďalších
obsahuje aj ďalšie
prehľad publikácií a
vedecké, technické a ekon. informácie,
výskumných
subsystémy: Experti, citácií slovinských
UkrISTEI, hlavný inštitucionálny predstaviteľ
organizácii.
organizácie a
vedcov vo WoS.
štátnej vednej politiky Ukrajiny.
Obsahuje aj citácie. Projekty.
Vyhľadávacie rozhranie je iba v ukrajinčine.
Počet
614 538 publikácií, z nich
nie je moţné zistiť
nie je moţné zistiť
neuvedený
viac ako 400000
záznamov
241 332 s voľným
(k 31.5.2011) prístupom k úplným textom
Dodávatelia
24 univerzít a výskumných
12 vysokých škôl
vysoké školy
subjekty vedy a
neuvedené
údajov:
inštitúcií
výskumu
(k 31.5.2011)
Záznamy
asi 1950, sporadicky aj
1950
1958
neuvedené
1992
od roku
staršie vrátane starých tlačí
*V Holandsku bol tieţ identifikovaný univerzitný systém Digital Academic Repository, obsahujúci údaje Univerzity v Amsterdame, :http://dare.uva.nl/en
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Tabuľka 5b Kategorizácia dokumentov v systémoch na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
5.1. Česká republ. 5.2. Dánsko
Podrobné členenie/v rámci
5.3. Estónsko
Klasifikácia
Články v časopisoch vo WoS a/alebo ERIH, kat. A,B
vyhľadávania
Článok v odbornom Základné členenie
Článok v časopise
Typ publikácie:
Recenzované v iných medzinárodných vedeckých
periodiku
časopisoch s ISSN, ERIH kat. C
Články v časopisoch
List v časopise
Článok
Odborná kniha
Konferenčný príspevok Kniha
Kniha/monografia
Články v estónskych a ostatných recenzovaných
periodikách, lokálna redakčná rada
Kapitola v knihe
Doktorandské práce
Kapitola v knihe
Kapitola v knihe
Článok v zborníku
Pracovné dokumenty
Predslov v knihe /heslo
Dizertácia
Knihy/monografie
v encyklopédii
Konferenčný príspevok Recenzované vedecké monografie publikované
medzinárodnými vydavateľmi
Príspevok na konferencii
Ostatné elektronické
publikácie
Abstrakt na konferencii
Monografie publikované inými vydavateľmi
Výveska na konferencii
Iné
Dizertácie
Diskusný príspevok
Články v zborníkoch, kapitoly v knihe
Články a kapitoly publikované vybranými vydavateľmi
na konferencii
Články a kapitoly publikované ostatnými vydavateľmi
Doktorská práca
Špecifické odborné publikácie (slovník, lexikón, mapa)
Doktorandská (PhD,) práca
Články a prezentácie v konferenčných. zborníkoch
Diplomová práca
Pracovné dokumenty,
Články a prezentácie v konferenčných zborníkov
predbeţný výtlačok
lokálneho významu
Správa
Editované vedecké publikácie
Kapitola v správe
Publikované abstrakty
Skriptum
Abstrakty vo WoS
Prednáška
Ostatné abstrakty
Patent
Ostatné publikácie
Softvér
Úplné texty článkov v encyklopédiách
Kolekcia dát
Učebnice a študijné materiály
Článok v novinách
Populárne vedecké články
Rozhlasové/TV vysielanie
Populárne vedecké knihy
Katalóg k výstave
Eseje ku knihám
Seminárna práca
Články v ostatných časopisoch a novinách
Iné
Iné tvorivé aktivity
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Tabuľka 5b Kategorizácia dokumentov v systémoch na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
5.4. Fínsko
5.5. Holandsko 5.6. Maďarsko
5.7. Nórsko**
5.8. Slovinsko
Články
Články
Článok v časopise
Článok v časopise
Články a súčasti
Predslov, doslov
(recenzované)
Knihy, kapitoly z Kapitola v knihe
Konferenčný príspevok, Pôvodný vedecký článok
Interview
kníh
vedecká prezentácia
Články
Kniha
Recenzovaný článok
Diskusia, polemika
v zostavených
Správa
Konferenčný zborník Kniha
Krátky vedecký článok
Umelecké dielo/časť
prácach a
Konferenčný
Konferencia
Správa alebo
Odborný článok
Bibliografia, register
v konferenčných
príspevok
dizertačná práca
Patent
Populárny článok
Iné články a súčasti
zborníkoch
Doktorandská
Záverečná práca
Časť v knihe/správe
Publikovaný príspevok
Monografie a ucelené práce
práca
na vedeckej konferencii
Monografie
Abstrakt v časopise
Preklad
Vedecká monografia
(pozvaná
prednáška)
Seriálové
Rôzne
Príspevok v médiách
Odborná monografia
publikácie
Komerčný dokument
Publikovaný príspevok
Recenzovaná vysokoškolská učebnica
univerzít
na odbornej konferencii
Umelecká alebo
Recenzovaná učebnica pre
(pozvaná prednáška)
muzeálna prezentácia
základné, stredné a iné školy
Všetky kategórie
v členení podľa
Umelecké vystúpenie
Publikovaný príspevok
Iný vzdelávací materiál
krajiny
alebo dielo
na vedeckej konferencii
Príručka, slovník, lexikón, atlas, mapa
publikovania
Výrobok
Publikovaný príspevok na
Bibliografia
(Fínsko a ostatné
odbornej
konferencii
Informačný materiál
Doktorandská dizertačná práca
krajiny bez
Publikovaný abstrakt na
Práca magisterská
rozlíšenia)
vedeckej konferencii
bakalárska resp. iná odborná práca
Publikovaný abstrakt na
Seminárna práca
odbornej konferencii
Výskumná správa
Nezávislá časť vedeckej
Štúdia
monografie
Projektová dokumentácia
Nezávislá časť odbornej
Expertíza, odborný posudok,
monografie
hodnotenie
Heslo v encyklopédii,
Umelecké dielo
lexikóne, slovníku
Výstavný katalóg
Recenzia, kritika
**Kaţdá kategória má vnútorné členenie, napríklad: Príspevok na konferencii, vedecká prezentácia sa ďalej člení na 3 podkategórie: akademická prednáška,
populárno-vedecká prednáška a výveska.
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Tabuľka 5b Kategorizácia dokumentov v systémoch na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
5.8. Slovinsko - pokračovanie
5.9. Ukrajina
Vedecký film, zvukový/obrazový
Podujatia, predstavenia
Ďalší pôvodcovia - roly
nie je uvedená
záznam
Umelecké predstavenie
Editor
Populárny film, rozhlasové alebo
Rozhlasová alebo televízna relácia
Vedúci dizertačnej práce
televízne vysielanie
Výstava
Vedúci práce pre masters
Softvér
Vyučovanie na zahraničnej univerzite Vedúci bakalárskej a inej
na pozvanie
odbornej práce
Nová odroda
Aplikácia patentu
Nepublikovaný konferenčný príspevok Vedúci seminárnej práce
Patent
Iné podujatie alebo predstavenie
Prekladateľ
Iná monografia alebo ucelená práca
Iné
Ostatné

Vyhľadávacie kritériá:

Tabuľka 5c Kritériá na vyhľadávanie v systémoch na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
krajina 5.1. Česká republika
5.2. Dánsko
5.3. Estónsko
5.4. Fínsko
Druh výsledku (dokumentu, Autor publikácie
Meno
Univerzita
resp. publikácie)
Názov publikácie
Priezvisko
Odbor
Jazyk
Rok
Rok/roky
Rok publikovania
Dodávateľ dát (organizácia ) Organizácia
publikovania
Kategória
dokumentu
Predkladateľ výsledku
Typ dokumentu (pozri Inštitúcia
(organizácia)
kategorizácia)
Typ publikácie
Krajina publikovania
(domáce, zahraničné)
Tvorca výsledku (osoba)
Klasifikácia
Názov publikácie
Periodikum
Rok
Hľadaný výraz (vyhľadávanie
úplného textu s moţnosťou
Odbor
hľadania textovej sekvencie/slova)
Kľúčové slovo v angličtine
ISBN/ISSN
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5.5. Holandsko
Kategória dokumentu
Rok
Dostupnosť úplného textu
Inštitúcia

Vyhľadávacie kritériá:

Tabuľka 5c Kritériá na vyhľadávanie v systémoch na evidenciu publikačnej činnosti vo vybraných európskych krajinách
krajina 5.6. Maďarsko
5.7. Nórsko
5.8. Slovinsko***
5.9. Ukrajina
Meno autora
Názov dokumentu
Kľúčové slovo, termín z názvu
Priezvisko a meno, resp. kód
výskumníka
Vyhľadávanie úplného textu
Osoba
Autor
Kategória dokumentu
Organizácia
Roky
Rubrikátor (tematická
Rok
Rok
kategorizácia: číselník vedných
odborov a podskupín)
Identifikátor dokumentu
Kategória dokumentu
Inštitúcia
Jazyk
Akademická disciplína
(obsahuje poloţky číselníka CIP
VVI - Skupiny odborov
VaV)
Akademická disciplína, predmet
Prezentácia (zisťujú sa
subjekty, osoby a projekty)
Názov prezentácie (textový
reťazec z názvu/mena, pozri
pole Prezentácia)
Časopis
ISSN
Vydavateľ - názov
Kód vydavateľa
ISBN
***Doplnkovou moţnosťou je výber zobrazenia vyhľadaných záznamov (bibliografický formát ISBD, ISO IEEE) a formát (HTML, XML, LaTeX)
Cobiss funguje tieţ ako subsystém Výsledky výskumu a vývoja v rámci slovinského CRIS: http://sicris.izum.si/about/cris.aspx?lang=eng. Personálna
databáza je prepojená s bibliografiou – k expertovi je moţné vyhľadať jeho publikačnú činnosť. Vyhľadanie publikačnej činnosti za organizáciu nie je moţné.
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Obrázok 5a Česká republika – výsledky výskumu a vývoja

Obrázok 5b Dánsko – databáza publikácií
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Obrázok 5c Estónsko – výskumné aktivity na Estónskom výskumnom portáli

Obrázok 5d Fínsko – databáza publikácii v systéme KOTA
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Obrázok 5e Holandsko – publikácie v systéme NARCIS

Obrázok 5f Maďarsko – register publikačnej činnosti MTMT
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Obrázok 5g Nórsko – výsledky výskumu a vývoja FRIDA

Obrázok 5h Slovinsko – Personálne bibliografie v COBBIS
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Obrázok 5i Slovinskí veci vo WoS v SI CRIS

Obrázok 5j Ukrajina – Databáza dizertácií a autoreferátov
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Tabuľka 6.1a Zoznam vysokých škôl prispievajúcich do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
Názov vysokej školy
Adresa
Kód v CREPČ
Univerzita Komenského v Bratislave*
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
01ukba
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach*
Šrobárova 2, 041 80 Košice
02upjs
Prešovská univerzita v Prešove*
Námestie legionárov 3, 080 01 Prešov
03pu
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave*
Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava
04ucm
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach* Komenského 73, 041 81 Košice
05uvlk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre*
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
06ukf
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici*
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
07umb
Trnavská univerzita v Trnave*
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
08truni
Slovenská technická univerzita v Bratislave*
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
09stuba
Technická univerzita v Košiciach*
Letná 9, 042 00 Košice
10tuke
Ţilinská univerzita v Ţiline*
Univerzitná 1, 010 26 Ţilina
11zu
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne*
Študentská 2, 911 50 Trenčín
12tuad
Ekonomická univerzita v Bratislave*
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
13euba
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre*
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Bratislava
14spu
Technická univerzita vo Zvolene*
Ulica T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
15sldk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave*
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
16vsmu
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave*
Hviezdoslavovo námestie 18, 814 37 Bratislava
17vsvu
Akadémia umení v Banskej Bystrici*
Ulica J. Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
18aku
Katolícka univerzita v Ruţomberku*
Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ruţomberok
19ku
Univerzita J. Selyeho v Komárne*
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
20ujs
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika**
Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš
21aos
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici**
Kráľovská 11, 909 01 Skalica
22sevs
Vysoká škola manaţmentu v Trenčíne**
Bezručova 64, 911 01 Trenčín
23vsm
Paneurópska vysoká škola** od r. 2011
Tomašikova 20, 821 02, Bratislava
od r. 2011
Akadémia policajného zboru v Bratislave** od r. 2011
Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
od r. 2011
*zo zákona povinný prispievateľ do Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPČ)
** dobrovoľný prispievateľ do CREPČ
125

web sídlo
www.uniba.sk
www.upjs.sk
www.unipo.sk
www.ucm.sk
www.uvm.sk
www.ukf.sk
www.umb.sk
www.truni.sk
www.stuba.sk
www.tuke.sk
www.uniza.sk
www.tnuni.sk
www.euba.sk
www.uniag.sk
www.tuzvo.sk
www.vsmu.sk
www.vsvu.sk
www.aku.sk
www.ku.sk
www.selyeuni.sk
www.aos.sk
www.sevs.sk
www.vsm.sk
www.uninova.sk
www.akademiapz.sk

Tabuľka 6.1b Základné charakteristiky bibliografickej registrácie publikačnej a umeleckej činnosti v zmysle [7].
publikačnej činnosti (vrátane umeleckých dokumentov)
umeleckej činnosti
je verejne publikovaný (minimálne 50 exemplárov) a prístupné
zverejnený (t.j. prístupný pre verejnosť - výstava, koncert, predstavenie, atď.
Predmet
dokument
umeleckého,
intelektuálneho,
inštruktívneho,
a dokumentovaný v tlačenej alebo elektronickej forme napr. pozvánka,
bibliografickej
informatívneho
charakteru,
viacnásobne
reprodukovaný,
má
oznam, plagát, digitálny záznam a iná verejne prístupná forma) umelecký
registrácie
ľubovoľnú formu alebo nosič a je určený na predaj, poţičiavanie
alebo bezplatnú distribúciu, všeobecnú alebo obmedzenú a je
trvale dostupný vo verejnej distribučnej sieti alebo v inštitúcii typu
kniţnica, archív a podobne a ohlasy na dokument (citácie,
recenzie alebo umelecké kritiky) zamestnancom vysokej školy,
s plným pracovným úväzkom a študentom doktorandského štúdia
v dennej forme; na účely habilitačného konania a konania na
vymenovanie za profesora je moţné bibliograficky registrovať
publikačnú činnosť uchádzačov o vedecko-pedagogické tituly,
ktorí nie sú s vysokou školou v pracovno-právnom vzťahu

výstup alebo dielo ako výsledok intelektuálnej prípravy a následnej umeleckej
realizácie autora alebo autorského kolektívu v celom jej mediálnom rozsahu
(hudobné a tanečné umenie, divadelné umenie, filmová a televízna tvorba,
architektonická a urbanistická tvorba, výtvarné umenie, dizajn a vizuálna
komunikácia, úţitkové umenie, multimédiá a intermédiá, reštaurovanie, atď.)
a ohlasy na ne zamestnancom vysokej školy, s plným pracovným úväzkom a
študentom doktorandského štúdia v dennej forme; na účely habilitačného
konania a konania na vymenovanie za profesora je moţné bibliograficky
registrovať publikačnú činnosť uchádzačov o vedecko-pedagogické tituly,
ktorí nie sú s vysokou školou v pracovno-právnom vzťahu

Cieľ bibliografickej
registrácie

prezentácia vedecko-výskumnej a odbornej aktivity vysokej školy,
fakulty, katedry, pracoviska a autora; získanie prehľadu o profile
a výkonnosti vedecko-výskumného a pedagogického pracoviska
a zamestnancov; doplnenie slovenskej národnej bibliografie o sivú
literatúru (špecifické dokumenty vznikajúce na akademickej pôde)
a na získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie
vedy, biografické výskumy

prezentácia umeleckej aktivity vysokej školy, fakulty, katedry, pracoviska
a autora; získanie prehľadu o profile a výkonnosti pedagogického pracoviska
a zamestnancov a získanie objektívnych podkladov na mapovanie a riadenie
umeleckej činnosti

Kritériá kategorizácie
Kategórie
Zdroj informácií
o ohlasoch
Kritériá kategorizácie
ohlasov

tabuľka 6.1c
tabuľka 6.1c
tabuľka 4.1a
tabuľka 4.1b
Databázy Web of Science, Scopus a publikácie, v ktorých sa ohlasy nachádzajú; podmienkou evidencie citácií z citačných indexov je ich
dostupnosť
citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované dielo a
citácie, recenzie/umelecké kritiky na dielo alebo výkon a jeho reprodukcie
tabuľka 4.1c
s popiskou autora vrátane zaradenia diela do verejnej zbierky a ocenenie
získané v súťaţiach, na festivaloch, výstavách alebo ocenenie za umelecku
tvorbu udelené domácou alebo zahraničnou inštitúciou a tabuľka 4.1c

Centrálny register
evidencie

verejne dostupný cez webové rozhranie CREPČ (www.crepc.sk),
obsahuje takmer 212 tisíc záznamov za roky 2007 aţ 2010
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dostupný len autororm, Rade garantov MŚVV a Š SR, akademickej kniţnici,
cez webové rozhranie CREUČ obsahuje takmer 9 tisíc záznamov za roky
2008 aţ 2010

Tabuľka 6.1c Kritériá kategorizácie publikácií a umeleckej činnosti v zmysle [7]

Publikačná činnosť
A - vedecké práce

B - odborné práce

prvé písmeno kódu

C - umelecké práce
D - dizertačné práce
originálnosť
a
druhovo
funkčná
charakteristika
dokumentu

E - prehľadové a habilitačné práce

F - zostavovateľské a redakčné práce
G - popularizačné a iné práce
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zverejňujú pôvodné výsledky vlastnej práce autora alebo autorského
kolektívu; pôvodné alebo syntetizujúce vedecké práce vydávané
vydavateľstvami vo, vedeckých monografiách vedeckých zborníkoch
alebo časopisoch; pred vydaním sú posudzované
nemajú vedecko-objaviteľský charakter, ich spracovanie si vyţaduje
vysokú odbornú kvalifikáciu autora; práce v odborných monografiách,
odborných zborníkoch, časopisoch
publikované pôvodné slovesné, dramatické a hudobné práce vydané v
umeleckých monografiách, prípadne zborníkoch; patria sem aj
umelecké preklady
na ich základe spracovateľ získal niektorý zo stupňov vedeckej
kvalifikácie Dr., CSc. DrSc., akademický titul PhD., ArtD., ThLic. alebo
vedecko-pedagogický titul docent. Pri kniţnom vydaní sa uvádza
príslušná kategória (napr. vedecké monografie)
sumarizačné práce, z väčšej časti alebo vôbec neprinášajú nové,
dovtedy nezaznamenané informácie, sa vyznačujú však vysokým
stupňom originálnosti, pretoţe sústredením prevzatých informácií a ich
hodnotením, zhustením, utriedením a pod. vytvárajú novú kvalitu.
Patria sem aj odborné preklady (t.j. práce vyţadujúce okrem znalosti
jazyka originálu aj hlboké odborné vedomosti z daného odboru), práce
v časopisoch a zborníkoch, ktoré prehľadne uvádzajú sumár prác
autora, pracoviska (napr. personálne bibliografie, bibliografie
pracoviska)
týkajú sa výberu, odborného zostavenia alebo redakčného
spracovania publikácií súborného charakteru, sekundárnych informácií
a pod.
populárnym spôsobom sprístupňujú širokej verejnosti výsledky
vedeckovýskumnej a teórie a praxe, práce oznamovacieho charakteru,
uverejnené na internete bez príslušných vydavateľských údajov a pod.

Tabuľka 6.1c Kritériá kategorizácie publikácií a umeleckej činnosti v zmysle [7]

Publikačná činnosť - pokračovanie

tretie písmeno
kódu

druhé písmeno kódu

bibliografická úroveň
a
charakter dokumentu

teritorialita
a
hodnotenie dokumentu

A - monografie, práce typu kniha ako celok, okrem učebníc a projektov (minimálne 3 autorské hárky)
B - kapitoly v knihách, články a state spĺňajúce obsahom kritériá monografie
C - učebnice a učebné texty, kapitoly v učebniciach
D - články v časopisoch, časti audiovizuálnych a multimediálnych dokumentov
E - príspevky v zborníkoch
F - plné texty alebo abstrakty prác v konferenčných zborníkoch, predbeţné články z konferenčných materiálov
G - správy, projekty, štandardy a dokumenty legislatívne
H - elektronické informačné zdroje (súbory) umiestnené na internete
I - iné
A - dokumenty vydané v zahraničnom vydavateľstve ( vydané v ČR od 1.1.1993)
B - dokumenty vydané v domácom vydavateľstve (vydané v ČR do 31.12.1992)
C - zahraničné karentované časopisy a recenzované zborníky (databáza Current Contens Connect)
D - domáce karentované časopisy a recenzované zborníky
E - zahraničné nekarentované časopisy a nerecenzované zborníky
F - domáce nekarentované časopisy a nerecenzované zborníky
G aţ L - iné zaradenie

Umelecká činnosť
kódu

písmen
o

tretie
písmeno
kódu*

druhé
písmeno
kódu

prvé

Z - závaţné umelecké diela a umelecké výkony
Y - menej závaţné umelecké diela a umelecké výkony
X - ostatné (rôzne výstupy, ktoré nemoţno zaradiť do predchádzajúcich kategórií)
Z - umelecké diela a umelecké výkony väčšieho rozsahu (jeden autor)
rozsah a charakter
Y - umelecké diela a umelecké výkony väčšieho rozsahu (kolektív autorov)
umeleckého diela
X - umelecké diela a umelecké výkony menšieho rozsahu (jeden autor)
alebo umeleckého
výkonu
V - umelecké diela a umelecké výkony menšieho rozsahu (kolektív autorov)
Z - umelecké diela a umelecké výkony realizované a prezentované na renomovaných podujatiach/inštitúciách v zahraničí
dopyt a teritorialita
Y - umelecké diela a umelecké výkony realizované a prezentované na renomovaných podujatiach/inštitúciách v domácom prostredí
umeleckého diela alebo X - umelecké diela a umelecké výkony realizované a prezentované na ostatných podujatiach/ v inštitúciách v zahraničí
V - umelecké diela a umelecké výkony realizované a prezentované na ostatných podujatiach/ v inštitúciách v domácom prostredí
umeleckého výkonu
menšieho rozsahu
*v Katalógu podujatí a inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti“ na portáli CREPČ
závaţnosť a druhovofunkčné zaradenie umel.
diela / umeleckého výkonu
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Tabuľka 6.1d Organizácia a deľba práce pri bibliografickej registrácii a evidencii publikačnej a umeleckej činnosti
publikačná činnosť
umelecká činnosť
autor odovzdá do akademickej kniţnice podklady k publikácii - kópiu titulného listu autor prideleným prihlasovaciím menom a heslom vstupuje do webového
(líce a rub), tiráţe, obsahu, úvodu/predslovu a zoznamu pouţitej literatúry a na rozhrania CREUČ, kde vo formulári zaregistruje svoj umelecký výstup
základe obsahu zaradí svoju publikáciu do príslušnej kategórie
a pridelí mu kategóriu v zmysle [6] a Katalógu podujatí a inštitúcií pre
potreby kategorizácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti, ktorý je
kaţdoročne aktualizovaný a zverejnený na portáli CREUČ k 1. novembru
akademická kniţnica na základe dodaných podkladov vypracuje bibliografický
záznam o publikácii a zaradí ho do databázy EPČ v lokálnom systéme evidencie
publikačnej činnosti príslušnej akademickej kniţnice

v zbernom období od 1. novebra do 31. októbra aktuálneho roka (odlišnosť
od kalendárneho a akademického roku) autor svoju umeleckú činnosť
eviduje, opravuje, aktualizuje, a v prípadoch zistenia neoprávnenosti
vykazovania umeleckej činnosti úplne odstráni z CREUČ

akademická kniţnica je povinná v určenom termíne vykonať konverziu akademická kniţnica počas zberného obdobia priebeţne kontroluje
bibliografických záznamov do formátu XML a odoslať dávku dát do CREPČ evidenciu umeleckej činnosti jednotlivých vysokých škôl (duplicitné
prostredníctvom webového rozhrania CREPČ
vykazovanie a pod.)
akademická kniţnica má povinnosť bezprostredne po spracovaní záznamov zberné obdobie končí uzatvorením systému, po ktorom prebieha
dodať xerografickú alebo digitálnu kópiu podkladov k publikáciiám zaradeným do overovanie záznamov po formálnej a obsahovej stránke, ktoré
kategórie AAA, AAB, ABA, ABB do CVTI SR na OHPČ
zabezpečuje Rada garantov CREUČ
zberné obdobie končí uzatvorením systému, po ktorom prebieha overovanie
záznamov v dvoch fázach

Rada garantov CREUČ bola menovaná v novembri 2008 rektormi
umeleckých vysokých škôl pre kaţdy študijný odbor umeleckého
zamerania, v zloţení: 3 členovia z VŠMU, 2 členovia z VŠVU a 2
členovia z Akadémie umení v Banskej Bystrici

fáza 1: OHPČ v CVTI SR posudzuje publikácie v CREPČ po formálnej stránke
(najmä vedecké publikácie kategórií AAA, AAB, ABA, ABB), prebieha
automatizovaná kontrola duplicít, karentov, podobnosti publikácií v rámci jednej
a medzi vysokými školami a pod.; v prípade výskytu chýb kontaktuje OHPČ v CVTI
SR akademickú kniţnicu a odporúča opravu kategorizovania publikácie,
formálneho popise publikácie, pri duplicitnom vykazovaní a pod.

garant CREUČ spolu s akademickou kniţnicou zodpovedá za korektné
spracovanie a kategorizáciu výstupov umeleckej činnosti

129

Tabuľka 6.1d Organizácia a deľba práce pri bibliografickej registrácii a evidencii publikačnej a umeleckej činnosti
umelecká činnosť
publikačná činnosť
fáza 2: OHPČ v CVTI SR kontroluje opravu chýb, ktoré sa vyskytli vo z.korektných záznamov sú generované štatistické údaje pre MŠVVaŠ SR
fáze 1 a chyby, ktoré neboli odstránené zo strany vysokej školy vo fáze 1
opraví za vysokú školu; o zmenách vysokú školu informuje
v prípade sporných publikácií (nesprávna kategorizácia, no autor trvá na po zbernom období sa systém CREUČ uzavrie a slúţi na kontrolu formálnej
pôvodnej kategorizácii) posúdi publikáciu z hľadiska obsahu a obsahovej stránky záznamov umeleckej činnosti a následné generovanie
Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR, ktorá ktorá bola menovaná štatistických údajov pre MŠVVaŠ SR
MŠVVaŠ SR 6.9.2010; jej členmi sú experti z jednotlivých vedných
odborov
po konečných opravách sú záznamy EPČA za dané obdobieí zaradené po overeníi záznamov z hľadiska formy a obsahu je databáza CREUČ opäť voľne
do databázy CREPČ a vygenerujú sa potrebné štatistiky pre MŠVVaŠ sprístupná
SR,. Záznamy EPCA sú následne verejne sprístupnené v databáze
CREPČ na internete (www.crepc.sk) a systém CREPČ sa znova otvorí
pre EPČA na ďalšie vykazovacie obdobie
po zaradení sprístupnení záznamov v CREPČ, môţu vysoké školy
pomocou webového rozhrania nahrať súbor k jednotlivým bibliografickým
záznamom (metadátam) v CREPČ, obsahujúci podklady k publikácii

Prístupná iba autorom, Rade garantov, akademickej kniţnici.......nie verejnosti
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Obrázok 6.1a Webové rozhranie Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)

Obrázok 6.1b Jednoduché vyhľadávanie v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
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Obrázok 6.1c Rozšírené vyhľadávanie v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
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Obrázok 6.1d Výsledky vyhľadávania v CREPČ – tabuľkový zápis
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Obrázok 6.1e Výsledky vyhľadávania v CREPČ – rozšírený zápis

Obrázok 6.f Nahrávanie súborov k záznamom (CREPČ)
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Obrázok 6.1g Fórum v Centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti (CREPČ)
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Obrázok 6.2a Webové rozhranie pre vstup do Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti
(CREUĆ)

Obrázok 6.2b Ukáţka Katalógu podujatí a inštitúcií pre potreby kategorizácie zverejnených
výstupov umeleckej činnosti v zmysle [7]
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Obrázok 6.2c Webový formulár pre registráciu umeleckej činnosti (CREUČ)
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Obrázok 6.2d Vyhľadávanie záznamov v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ)
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Tabuľka 7a Zoznam vybraných vedecko-výskumných inštitúcií, v ktorých bol vykonaný prieskum evidencie publikačnej činnosti a ohlasov
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Organizácia
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava
Výskumný ústav potravinársky Bratislava
Národné lesnícke centrum Zvolen
Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky Rovinka
Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany
Výskumný ústav spojov, n. o. Banská Bystrica
Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín
ŠGÚDŠ Bratislava
Výskumný ústav chemickej technológie, a.s. Bratislava
Výskumný ústav pre petrochémiu, a.s. Prievidza
Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava
Bukóza holding, a. s. Hencovce
Chirana Dental, s. r. o., Piešťany
Continental Matador Rubber,s. r. o., Púchov
Elektrokarbon, a. s. Topoľčany
EVPÚ, a.s., Nová Dubnica
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Ingeo, IGHP s. r. o. Ţilina
Matador - Automotive Vráble, a. s., Vráble
Národná diaľničná spoločnosť, Bratislava
Novácke chemické závody, a. s. v konkurze, Nováky

č.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Organizácia
Povaţská cementáreň, a. s. Ladce
SHP Harmanec, a. s., Harmanec
Slovenská agentúra ţivotného prostredia, CEVAP, Banská Bystrica
Slovenská správa ciest, Bratislava
Slovenské centrum dizajnu, Bratislava
Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Slovenský metrologický ústav, Bratislava
Slovmag, a. s., Lubeník
Slovnaft, a. s., Bratislava
Vegum, a. s., Dolné Vestenice
Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a. s., prevádzka Liptovský Mikuláš
VÚJE, a. s., Trnava
VÚSAPL, a. s., Nitra
Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit
Výskumný ústav papiera a celulózy, a. s., Bratislava
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, Bratislava
Západoslovenská energetika, a. s., Bratislava
Zentiva, a. s. - člen skupiny Sanofi-Aventis, Hlohovec
ZSNP, a. s. - Závod Slovenského národného povstania, a. s., Ţiar nad Hronom
ZŤS- VVÚ Košice, a. s.
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Tabuľka 7b Kategórie publikácií spoločného európskeho informačného formátu o vede (CERIF)
Kniha

Prehľadový článok v časopise

Kniţná recenzia

Zborník konferenčných príspevkov

Abstrakt kapitoly knihy

Článok v konferenčnom zborníku

Recenzia kapitoly knihy

List

Kapitoly, stať v knihe

List editorovi

Antológia

Dizertačná práca

Monografia

Rigorózna práca

Odborná príručka (napr. slovník a pod.)

Záverečná/priebeţná správa

Učebnica, študijný text, skriptum

Krátke oznámenie

Encyklopédia

Plagát

Príručka/manuál

Prezentácia

Iná kniţná publikácia

Článok publikovaná v novinách, magazíne, o novinkách
a elektronických novinách

Časopis

Komentár, kritika

Článok v časopise

Anotácia

Abstrakt článku v časopise
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Obrázok 7a Schéma informačného systému o vede SR, integrálnej súčasti Centrálneho informačného
systému pre vedu, výskum a inovácie (CIP VVI) [59], [60]
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Obrázok 7b Prepojenie objektov v rámci slovenského informačného systému o vede [59], [60]
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Obrázok 7c Bloková schéma* moţného prepojenia informačných systémov – cieľový stav.
(červené bloky - zrušenie v súčasnosti existujúcej funkcionality a jej presun do nového systému) [59]

Vysvetlivky:
* neúplné schematické zobrazenie (len funkcie, ktoré sú dôleţité pre nový systém).
APVV – Agentúra na podporu výskumu a vývoja
ASFEU – Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
CIP – Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie
CMS – Systém na riadenie obsahu (Content management system)
CREPC – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
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