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D: Kritériá na hodnotenie úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Bezpečnostné 

vedy na Drevárskej fakulte TUZVO.   

           

               R-12178/2021 
 

Databázové vedecké publikácie Študijný odbor: Bezpečnostné vedy a publikácie zo súvisiacich odborov 

Úroveň/kritérium Autorský vklad (1) Rigoróznosť, kvartil  
Originalita (opísať 

aspoň 1 kritérium) 
Dosah vplyvu výstupu  

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  

Prvý alebo korešpondenčný 

autor alebo posledný autor, 

ak prvý autor je doktorand, 

alebo významný autorský 

vklad minimálne 20% 

Q1, Q2(2) podľa JCR alebo 

SJR 

Splnené aspoň jedno 

kritérium z nasledovných: 

nové empirické zistenia 

a/alebo nový materiál; 

nový a/alebo zložitý 

výskumný problém;  

inovatívne výskumné 

metódy, metodiky a/alebo 

analytické techniky; 

nápadité a kreatívne 

možnosti riešení; nové 

argumenty a/alebo nové 

formy vyjadrovania, 

formálne inovácie, 

interpretácie a informácie; 

nové typy údajov, s 

ktorými pracujú a/alebo 

rozvíjajú teoretické 

poznatky alebo analýzy 

doktrín, politiky alebo 

praxe a nových foriem 

prejavu 

Priemerný ročný počet citácií WoS alebo Scopus 

bez autocitácií a citácií z TUZVO je vyšší ako  IF 

medián podľa príslušnej kategórie JCR  v roku 

publikovania 

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 

Prvý alebo korešpondenčný 

autor alebo posledný autor, 

ak prvý autor je doktorand, 

alebo významný autorský 

vklad minimálne 10% 

Q1, Q2, Q3 alebo Q4(2) 

podľa JCR alebo SJR 

Priemerný ročný počet citácií WoS alebo Scopus 

bez autocitácií a citácií z TUZVO je vyšší ako  IF 

medián podľa príslušnej kategórie JCR  v roku 

publikovania 

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 

Spoluautorstvo 

Publikácie vo WoS alebo 

Scopus, ktoré nepatria do 

A+ a A 

Priemerný ročný počet zahraničných citácií bez 

autocitácií a citácií z TUZVO je aspoň 0,5 

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 

Spoluautorstvo 

Vedecký výstup v 

recenzovanom časopise, 

publikácia v zborníku z 

medzinárodnej 

konferencie 

Priemerný ročný počet citácií bez autocitácií je 

aspoň 0,5 

C 
úroveň nedosahujúca štandard národne 

uznávanej kvality  
Spoluautorstvo Ostatné publikácie     

 Pozn.:  

 (1) Autorský vklad je definovaný podľa evidencie SLDK, v prípade ak nie je definovaný uvažuje sa rovnomerné rozdelenie medzi všetkých autorov. 

 (2) Zohľadňuje sa najvyšší dosiahnutý kvartil v roku publikovania podľa JCR alebo SJR. 

 

 

MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD; MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES; POLYMER SCIENCE; ENERGY & FUELS; THERMODYNAMICS; MATERIALS SCIENCE, 

COMPOSITES; CHEMISTRY, PHYSICAL; CHEMISTRY, APPLIED; GEOGRAPHY; PHYSICS, APPLIED 
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Vedecká monografia alebo kapitola vo vedeckej 

monografii alebo učebnica 
Študijný odbor: Bezpečnostné vedy a publikácie zo súvisiacich odborov 

Úroveň/kritérium Autorský vklad (1) Rigoróznosť, kvartil  
Originalita (opísať 

aspoň 1 kritérium) 
Dosah vplyvu výstupu  

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  

Prvý autor alebo významný 

autorský vklad minimálne 

20%  

Monografia alebo kapitola 

v monografii alebo 

učebnica v svetovom 

jazyku registrovaná vo 

WoS alebo Scopus Splnené aspoň jedno 

kritérium z nasledovných: 

nové empirické zistenia 

a/alebo nový materiál; 

nový a/alebo zložitý 

výskumný problém;  

inovatívne výskumné 

metódy, metodiky a/alebo 

analytické techniky; 

nápadité a kreatívne 

možnosti riešení; nové 

argumenty a/alebo nové 

formy vyjadrovania, 

formálne inovácie, 

interpretácie a informácie; 

nové typy údajov, s 

ktorými pracujú a/alebo 

rozvíjajú teoretické 

poznatky alebo analýzy 

doktrín, politiky alebo 

praxe a nových foriem 

prejavu 

Priemerný ročný počet citácií WoS alebo Scopus 

bez autocitácií a citácií z TUZVO  je vyšší ako  

IF medián podľa príslušnej kategórie JCR  v roku 

publikovania 

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 

Prvý autor alebo významný 

autorský vklad minimálne 

10% 

Monografia alebo kapitola 

v monografii alebo 

učebnica v svetovom 

jazyku registrovaná vo 

WoS alebo Scopus 

Priemerný ročný počet citácií WoS alebo Scopus 

bez autocitácií a citácií z TUZVO je vyšší ako  IF 

medián podľa príslušnej kategórie JCR  v roku 

publikovania 

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 

Spoluautorstvo 

Monografia alebo kapitola 

v monografii alebo 

učebnica vydaná v 

zahraničnom vydavateľstve 

Priemerný ročný počet zahraničných citácií bez 

autocitácií a citácií z TUZVO je aspoň 0,5 

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 

Spoluautorstvo 

Monografia alebo kapitola 

v monografii alebo 

učebnica vydaná v 

domácom vydavateľstve 

Priemerný ročný počet citácií bez autocitácií je 

aspoň 0,5 

C 
úroveň nedosahujúca štandard národne 

uznávanej kvality  
Spoluautorstvo Ostatné publikácie     
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Práva priemyselného vlastníctva Študijný odbor: Bezpečnostné vedy a publikácie zo súvisiacich odborov 

Úroveň/kritérium Autorský vklad (1) Rigoróznosť, kvartil  
Originalita (opísať 

aspoň 1 kritérium) 
Dosah vplyvu výstupu  

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  

Prvý autor alebo významný 

autorský vklad minimálne 

10%  

Medzinárodný patent, 

medzinárodný úžitkový 

vzor, medzinárodný dizajn 

Splnené aspoň jedno 

kritérium z nasledovných: 

nové empirické zistenia 

a/alebo nový materiál; 

nový a/alebo zložitý 

výskumný problém;  

inovatívne výskumné 

metódy, metodiky a/alebo 

analytické techniky; 

nápadité a kreatívne 

možnosti riešení; nové 

argumenty a/alebo nové 

formy vyjadrovania, 

formálne inovácie, 

interpretácie a informácie; 

nové typy údajov, s 

ktorými pracujú a/alebo 

rozvíjajú teoretické 

poznatky alebo analýzy 

doktrín, politiky alebo 

praxe a nových foriem 

prejavu 

Realizované v praxi alebo aspoň 3 citácie vo WoS 

alebo Scopus bez autocitácií 

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 

Prvý autor alebo významný 

autorský vklad minimálne 

10% 

Medzinárodný patent, 

medzinárodný úžitkový 

vzor, medzinárodný dizajn 

Realizované v praxi alebo aspoň 1 citácia vo WoS 

alebo Scopus bez autocitácií 

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 

Spoluautorstvo 
Národný patent, úžitkový 

vzor, dizajn 

Realizované v praxi alebo aspoň 1 citácia vo WoS 

alebo Scopus bez autocitácií 

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 

Spoluautorstvo Úžitkový vzor, dizajn 
Realizované v praxi alebo aspoň 1 citácia bez 

autocitácií 

C 
úroveň nedosahujúca štandard národne 

uznávanej kvality  
Spoluautorstvo Ostatné publikácie     

 

 

Kritériá na hodnotenie úrovne kvality výstupov tvorivej činnosti pre študijný odbor Bezpečnostné vedy na Drevárskej fakulte TUZVO boli 

prerokované vo Vedeckej a umeleckej rade Drevárskej fakulty 11. 11. 2021 a schválené vo Vedeckej rade Technickej univerzity vo Zvolene 14. 12. 

2021. 

  

  

prof. Ing. Ján Sedliačik, PhD.          Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.  

predseda VUR DF a dekan DF          predseda VR TUZVO a rektor TUZVO 


