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Dodatok č. 1 k Metodike delenia financií na odborné katedry (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ 
alebo „FMFI UK“), vydaný podľa: 

 § 33 ods. 2 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), 

 čl. 67 ods. 2 Štatútu FMFI UK, 

 čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 
V Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné katedry schválenej akademickým senátom 
fakulty dňa 5. marca 2012 sa doterajšie znenie prílohy č. 1 nahrádza novou prílohou, ktorá vrátane 
nadpisu znie: 
 

Príloha č. 1 
Rozdelenie publikácií do skupín pre potreby metodiky 

 
Pri definícii skupín publikácií pre potreby tejto metodiky sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti 

upravená vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom 

registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len 

„vyhláška“).  

Pre potreby metodiky sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených vyhláškou do skupín A1, 

A2, B a C. 

Skupina A1 – 40 bodov 

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 – 8 bodov 

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), 
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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), 

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

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

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

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

 

Skupina B – 28 bodov 

Do skupiny B patria nasledujúce kategórie publikácií: 

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

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

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

d) autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ), 

e) vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADM), 

f) vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(ADN). 

 

Skupina C – 1 bod 

Do skupiny C patria nasledujúce kategórie publikácií: 

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

b) abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

(AEM, AEN), 

c) abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH), 

d) kapitoly v odborných knihách (BBA, BBB), 

e) kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK), 

f) heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich a zahranič-

ných vydavateľstvách (BDA, BDB), 

g) odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE, BDF), 

h) odborné práce v recenzovaných zborníkoch (BEC, BED), 

i) abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB), 

j) legislatívne dokumenty (BGH), 

k) umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch (CDE, CDF). 



 3 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 
 
 
 
 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
predseda Akademického senátu FMFI UK dekan FMFI UK 

 


