
             Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach  

                                                                                           Kukučínova 17, Košice 

 

  

ZOZNAM PODKLADOV NA EVIDENCIU A ARCHIVÁCIU 

PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV 

 

 

 
 

Pri nahlasovaní a registrácii publikačnej činnosti je nutné: 

 
► vyplniť a odoslať elektronický formulár na e-mailovú adresu:  maria.schurgerova@vsbm.sk  

► doručiť tlačené a autorom podpísané podklady k publikácii  v zmysle platnej legislatívy   

    zodpovednému pracovníkovi na  Akademickú knižnicu VŠBM ( ďalej len AK VŠBM), Košťova 1,  

    040 01 Košice (prízemie) 

 

 

1. Na registráciu evidencie vybraných publikácií (vedecká monografia - odborná monografia –  

    vysokoškolská učebnica – skriptá – kvalifikačné práce – záverečné správy – výskumné štúdie – 

    redakčné práce)  

je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár  – „Evidencia vybraných  publikácií“ , 

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- titulný list publikácie (líce aj rub),  

- tiráž publikácie,  

- obsah publikácie,  

- úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,  

- úplný zoznam použitej literatúry(ak nie je použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na 

konci, ale na konci každej kapitoly – je potrebné zaslať zoznam použitej literatúry aspoň z prvých 

troch kapitol publikácie). 
Poznámka: CVTI  SR požaduje pri publikáciách v kategóriách AAA, AAB dodať podklady spracované do 

jedného PDF súboru a to: titulný list (líce aj rub), tiráž, obsah, úvod/ predslov, záver/doslov, zoznam použitej 

literatúry.  

 

 

2. Na registráciu evidencie kapitoly vybraných publikácií 

    (kapitola vo vedeckej monografii  – štúdiách charakteru vedeckej monografie - v odbornej 

     monografii -  vo vysokoškolskej učebnici – v učebných textoch – odborných knižných  

     publikáciách)  

je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár  - „Evidencia kapitoly vo vybraných  

  publikáciách“ , 

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- titulný list publikácie (líce aj rub),  

- tiráž publikácie,  

REGISTRÁCIA PUBLIKÁCIÍ 
 

mailto:maria.schurgerova@vsbm.sk
mailto:maria.schurgerova@vsbm.sk
mailto:maria.schurgerova@vsbm.sk
http://www.vsbm.sk/


- obsah publikácie,  

- úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,  

- kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly alebo štúdie,  

- zoznam použitej literatúry ku kapitole, k štúdii alebo celej publikácii. 
Poznámka: CVTI  SR požaduje pri publikáciách v kategóriách ABA, ABB, ABC, ABD dodať podklady 

spracované do jedného PDF súboru a to: titulný list (líce aj rub), tiráž, obsah, úvod/ predslov, záver/doslov, 

zoznam použitej literatúry ku štúdii alebo kapitole  alebo použitú literatúru celej publikácie,  prvú a poslednú 

stranu štúdie alebo kapitoly.  

 

3. Na registráciu  evidencie článku v časopise  
je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár  - „Evidencia článku v časopise“ , 

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- titulný list časopisu,  

- tiráž časopisu,  

- obsah časopisu,  

- text celého článku. 

 

 

4. Na registráciu  evidencie článku v zborníku   
je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár  - „Evidencia článku v zborníku“ , 

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- titulný list zborníka,  

- obsah zborníka,  

- úvod a predslov, ak ich dokument obsahuje, 

- tiráž zborníka, 

- text celého článku,  

- program konferencie (platí pre konferenčný zborník),  

- zloženie programového výboru (platí pre vedecké konferencie),  

- relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok (pozvánka autora na konferenciu, 

  pozývací list). 

 

 

5. Na registráciu správy, štúdie, autorského osvedčenia, dizertačnej a habilitačnej práce  
je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár - „Evidencia vybraných  publikácií“   

  alebo   „Evidencia kapitoly vo vybraných  publikáciách“ ,  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- celý dokument.  

 

 

6. Na registráciu dokumentov zaradených do kategórie GII  
je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár - „Evidencia vybraných  publikácií“  

  alebo  – „Evidencia kapitoly vo vybraných  publikáciách“ ,  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- celý dokument. 
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7. Na registráciu dokumentov zverejnených na internete  
je potrebné vyplniť a dodať :   

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár - „Evidencia vybraných  publikácií“   

  alebo  – „Evidencia kapitoly vo vybraných  publikáciách“ ,  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- zapísať skutočnosť, že ide o publikáciu v elektronickej forme prostredníctvom výrazu  

  [elektronický zdroj], 

- ak je publikácia dostupná spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (tzn. cez internet),  je  

  potrebné vyplniť aj presnú webovú adresu, 

- relevantné časti dokumentu vytlačené z internetu,  

- alebo dokument v elektronickej forme (CD-ROM, DVD-ROM alebo online).  

 

 

8. Na registráciu audiovizuálnych, multimediálnych a elektronických dokumentov  
(vydaných na CD-ROM alebo DVD-ROM nosičoch)  

je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár - „Evidencia vybraných  publikácií“   

  alebo  - „Evidencia kapitoly vo vybraných  publikáciách“,  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- zapísať skutočnosť, že ide o publikáciu v elektronickej forme prostredníctvom výrazu  

  [elektronický zdroj], 

- ak je publikácia dostupná spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (tzn. cez internet), 

  je potrebné vyplniť aj presnú webovú adresu, 

- kópiu obalu CD-ROM alebo DVD-ROM  a vytlačené relevantné časti publikácie.  

 

 

 

 

 

 
1. Na registráciu ohlasov REGISTROVANÝCH v databáze SCOPUS a Web of Science   

je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár  - „Ohlasy“  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

 

2. Na registráciu ohlasov NEREGISTROVANÝCH v databáze SCOPUS a Web of Science   
je potrebné vyplniť a dodať :  

- zodpovedajúci elektronický sprievodný formulár - „Ohlasy“  

- formulár odoslať na e-mailovú adresu : maria.schurgerova@vsbm.sk    

- doručiť osobne (kontaktnou osobou) tlačený a autorom podpísaný formulár na AK VŠBM, 

- titulný list publikácie obsahujúcej ohlas (citáciu alebo recenziu),  

- tiráž publikácie obsahujúcej ohlas,  

- obsah publikácie obsahujúcej ohlas,  

- strany, kde je ohlas uvedený. 
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