
 

 

 

 

 

 

 



V zmysle článku 23 Metodiky na vyhodnocovane štandardov  SAAVŠ 

 

Stupeň Kateg.1 Popis Špecifikácia 

A+ Zahraničné publikácie 

AAA V1 Vedecké monografie vydané v zahraničných 
renomovaných vydavateľstvách v CJ 

 

ADC V3 Vedecké práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

 

ADM V3 Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS s IF/SJR 0,14 

 

Domáce publikácie 

ADD V3 Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  

ADN V3 Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS s IF/SJR 0,14 

 

 

 

A: významná medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti 

– výstup významne prispieva k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v širšom medzinárodnom kontexte  

 

 

Stupeň Kateg.  Popis Špecifikácia 

A Zahraničné publikácie 

AAA V1 Vedecké monografie vydané v zahraničných 
renomovaných vydavateľstvách  

 

ABC V2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané 
v zahraničných renomovaných vydavateľstvách  

 

ACA V1 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
renomovaných vydavateľstvách 

 

AFA V2 Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách evidované vo WoS/Scopus v 
CJ 

 

AFC V2 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách evidované vo WoS/Scopus v CJ 

 

ADM V3 Vedecké práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS bez IF/SJR 

 

Domáce publikácie 

AAB V1 Vedecké monografie vydané v renomovaných 
domácich vydavateľstvách 
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2020 

A+: špičková medzinárodná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti – 

výstup prináša novú agendu v rámci príslušnej tvorivej činnosti alebo má zásadný prínos pre rozvoj príslušnej 

tvorivej činnosti v globálnom kontexte  
 



ADN V3 Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v 
databázach Web of Science alebo SCOPUS bez IF/SJR 

 

 ACB V1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
renomovaných vydavateľstvách 

 

 

 

A-: medzinárodne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti 

– výstup predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v medzinárodnom kontexte  

 

Stupeň Kateg.  Popis Špecifikácia 

A- Zahraničné publikácie 

 AAA V1 Vedecké monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách  

 

ABA V1 Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch 
a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách 

 

ABC V2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách  

 

ACA V1 Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

 

ACC V2 Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

 

ADE V3 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

AEC V2 Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 
vedeckých zborníkoch, monografiách 

 

AFA V2 Publikované pozvané príspevky na zahraničných 
vedeckých konferenciách v CJ 

 

AFC V2 Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 
konferenciách v CJ 

 

Domáce publikácie 

AAB V1 Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

ABB V1 Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch 
a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 

 

ABD V2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
domácich vydavateľstvách 

 

ADF V3 Vedecké práce v domácich nekarentovaných 
časopisoch 

 

ACB V1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

 

B: národne uznávaná úroveň z hľadiska originality, rigoróznosti a dosahu vplyvu výstupu tvorivej činnosti – výstup 

predstavuje určitý prínos k rozvoju príslušnej tvorivej činnosti v národnom kontexte  

 

Stupeň Kateg.  Popis Špecifikácia 

B Zahraničné publikácie 

ADE V3 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  

BAA O1 Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 

 

BBA O2 Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
zahraničných vydavateľstvách 

 



BDC O3 Odborné práce v zahraničných karentovaných 
časopisoch 

 

BDM O3 Odborné práce v zahraničných časopisoch 
registrovaných v databázach WoS al. SCOPUS  

 

Domáce publikácie 

AAB V1 Vedecké monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

ABB V2 Štúdie charakteru vedeckej monografie v 
časopisoch/zborníkoch v domácich vydavateľstvách 

 

ABD V2 Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 
domácich vydavateľstvách 

 

ACB V1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

ACD V2 Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 
domácich vydavateľstvách 

 

ADF V3 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch  

AED V2 Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 
zborníkoch, monografiách 

 

AFB V2 Publikované pozvané príspevky na domácich 
vedeckých konferenciách 

 

AFD V2 Publikované príspevky na domácich vedeckých 
konferenciách 

 

BAB O1 Odborné knižné publikácie vydané v domácich 
vydavateľstvách 

 

BBB O2 Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v 
domácich vydavateľstvách 

 

BCB O1 Učebnice pre stredné a základné školy  

BCI  O1 Skriptá a učebné texty  

BCK O2 Kapitoly v učebniciach (pre stredné školy) a v 
učebných textoch 

 

BDD O3 Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch  

BDN O3 Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných 
v databázach Web of Science alebo SCOPUS 

 

 

 

 


