
Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií 

 

Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti zavedená 

smernicou č. 13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej len „smernica“). Pre uvedené potreby sa publikácie rozčleňujú podľa ich 

kategórií zavedených smernicou do skupín A1, A2, B a C. Za publikácie vedeckého charakteru sa na účely 

rozpisu dotácií v roku 2011 považujú publikácie v skupine A1 a B, a zo skupiny C publikácie s nasledujúcimi 

kódmi: ADE, ADF, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH. 

 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

Do skupiny A1 patria nasledujúce kategórie publikácií (v zátvorke sú uvedené ich kódy podľa smernice): 

 

a) vedecké monografie (AAA, AAB), 

b) štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA, ABB), 

c) kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD), 

 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

Do skupiny A2 patria nasledujúce kategórie publikácií: 

 

a) vysokoškolské učebnice (ACA, ACB), 

b) odborné knižné práce (BAA, BAB), 

c) učebnice pre základné a stredné školy (BCB), 

d) skriptá a učebné texty (BCI), 

e) prehľadové knižné práce (EAI), 

f) umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA, CAB), 

g) odborné preklady knižných publikácií (EAJ), 

h) redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, resp. zborníky (FAI). 

 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch 

Do skupiny B patria nasledujúce kategórie publikácií: 

 

a) vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD), 

b) odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD), 

c) umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch (CDC, CDD), 

d) stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH), 

e) autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ). 

 

Skupina C – Ostatné publikácie 

Do skupiny C patria nasledujúce kategórie publikácií: 

 

a) kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD), 

b) vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE, ADF), 

c) vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED), 

d) publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB, AFC, AFD), 

e) abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, 


