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Vkladanie záznamov do KIS-UKF

V súlade so zapracovanou novelou zákona č. 270 Z. 
z. z 11.09.2018, ktorý dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách sú predmetom evidencie 
publikačnej činnosti (ďalej iba EPČ) záznamy, ktoré 
vložia:

● pedagogickí, vedeckí a nepedagogickí 
zamestnanci univerzity so 100 % pracovným 
úväzkom,

● študenti študijných programov 3. stupňa 

(interní a externí doktorandi).



Vkladanie záznamov do KIS-UKF

 záznamy o EPČ si autori vkladajú sami po prihlásení 
do systému KIS-UKF prostredníctvom webových 
formulárov

 kompletne vyplnený formulár skontroluje po formálnej 
stránke UK, ktorá prípadne doplní chýbajúce údaje a 
overí správnosť zaradenia záznamu do kategórie EPČ v 
súlade s metodickými pokynmi pre aktuálne 
vykazovacie obdobie (posledná aktualizácia 
metodických pokynov je zo dňa 16.12.2019)

 Poznámka: Metodické pokyny pre vykazovacie 
obdobie sa aktualizujú niekoľkokrát do roka!

 metodické pokyny pre rok 2019 sú k dispozícii na 
stránke CREPČ

 aktuálne metodické pokyny 2020 CREPČ

http://cms.crepc.sk/pokyny-crep%c4%8d-pre-vykazovacie-obdobie-2019.aspx
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2020/navrh_metod_pok_2020.pdf


CREPČ2

 Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (ďalej iba CREPČ) je 
informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je Ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu. V CREPČ sa zaznamenávajú údaje o 
publikovaných prácach zamestnancov vysokých škôl a študentov 
študijných programov tretieho stupňa v dennej a externej forme štúdia a 
publikované ohlasy na tieto práce

 CREPČ slúži najmä na zabezpečenie štatistického zisťovania, 
rozpočtové účely a prezentáciu výskumnej, vývojovej a odbornej 
aktivity vysokej školy

 V CREPČ sa zaznamenávajú údaje, ktoré jednoznačne identifikujú 
autorov, najmä meno, priezvisko, afiliáciu a rok narodenia, publikované 
dokumenty zaradené v kategóriách evidencie a ohlasy na publikované 
dokumenty. Tieto údaje sa zverejňujú bez obmedzenia.

 VŠ zodpovedá za poskytovanie údajov do CREPČ, ich priebežnú 
aktualizáciu a správnosť



CREPČ2

 Skontrolované a správne zaradené záznamy knižnica priebežne inputuje do 
CREPČ2

 Ku dňu 27.01.2020 UKF registrovala 4444 záznamov z toho za rok 2019 - 1704 
záznamov. 

 Uzávierka každého roku vykazovania je ku dňu 31. januára

 Za správnosť zaradenia záznamov po formálnej aj obsahovej stránke zodpovedá 
prevádzkovateľ registra CVTI SR, konkrétne Oddelenie pre hodnotenie 
publikačnej činnosti a Odborná hodnotiteľská komisia, ktorá posudzuje vedecké 
monografie, štúdie a kapitoly. Členov komisie vymenúva a odvoláva CVTI SR.

 Za správnosť zaradenia záznamov na úrovni univerzity zodpovedá autor 
záznamu. V prípade rozporu autora s knižnicou o správnosti zaradenia záznamu 
do kategórie EPČ, knižnica požiada Oddelenie pre hodnotenie publikačnej 
činnosti o posúdenie a písomné stanovisko. Rozhodnutie Oddelenia pre 
hodnotenie publikačnej činnosti potom knižnica pošle na vedomie autorovi 
záznamu a následne v databáze KIS-UKF upraví kategóriu EPČ. Týmto sa 
univerzita vyhne procesu krátenia finančnej dotácie za nesprávne zaradené 
záznamy



CREPČ2



CREPČ2

 Na účely evidencie a kategorizácie výstupov 

publikačnej činnosti ministerstvo školstva vedie a 

niekoľkokrát ročne aktualizuje:

Zoznam zahraničných vydavateľstiev vedeckej 

literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva_06_2019.pdf


CREPČ2

 CVTI SR posudzuje záznamy z 2 hľadísk:

 z formálneho hľadiska - overuje sa kompletnosť údajov v záznamoch (ISSN, ISBN, 

DOI, autorské a názvové údaje, údaje o zdrojovom dokumente v prípade periodík 

ročník, rok, číslo, strany a v prípade kníh, štúdií a kapitol počet AH),

 z obsahového hľadiska - hodnotí sa zaradenie do správnej kategórie PČ podľa obsahu 

textu, konkrétne či ide o vedeckú alebo odbornú knihu, štúdiu, či kapitolu. Správnosť 

zaradenia posudzuje Odborná hodnotiteľská komisia,

 ak výstup publikačnej činnosti nie je zaradený v správnej kategórii evidencie z 

formálneho hľadiska, CVTI SR vykoná zmenu kategórie evidencie okamžite. Proti 

vykonaniu takej zmeny nie je možné namietať. O zmene kategórie evidencie CVTI 

SR informuje univerzitnú knižnicu príslušnej školy a zmenu zároveň zdôvodní,

 ak výstup publikačnej nie je podľa vyjadrenia Hodnotiteľskej komisie správne 

zaradený z hľadiska obsahu a úrovne textu, CVTI SR navrhne vysokej škole zmenu 

kategórie evidencie. V odôvodnení návrhu na zmenu kategórie evidencie CVTI SR 

uvedie najmä  tie skutočnosti, ktoré, boli dôvodom hodnotiteľskej komisie na zmenu 

kategórie evidencie. Návrh zmeny kategórie evidencie písomne oznamuje CVTI SR 

rektorovi vysokej školy.



CREPČ2 – odvolací proces

 Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať 
námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie do 20 pracovných dní odo dňa 
jeho doručenia; tieto námietky CVTI SR postúpi na vyjadrenie hodnotiteľskej 
komisii. Hodnotiteľský orgán sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od jej 
doručenia

 Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu publikačnej 
činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a zaznamenanej vysokou školou 
do príslušného registra. Ak hodnotiteľský orgán vyhovie námietkam vysokej 
školy odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, 
aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal 
s námietkami. Proti vyjadreniu komisie nie je možné podať opravný prostriedok.

CVTI vykoná zmenu kategórie v CREPČ2: 

 a) ak vysoká škola nedoručí  námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie 
výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti v lehote, 

 b) hodnotiteľský orgán nevyhovie námietkam vysokej školy.



CREPČ2 – odvolací proces

 Proti vyjadreniu hodnotiteľského orgánu k 
námietkam nie je možné podať opravný 
prostriedok

 CVTI SR vykoná zmenu kategórie evidencie 
výstupu PČ v príslušnom registri

 Ak VŠ nedoručí prevádzkovateľovi príslušného 
registra (CVTI SR) námietky k návrhu na zmenu 
kategórie evidencie výstupu publikačnej činnosti v 
stanovenej lehote hodnotiteľský orgán nevyhovie 
námietkam vysokej školy



Definícia vedeckej monografie

 Vedecká monografia je vedecké dielo spravidla jedného až troch autorov v tlačenej 

alebo netlačenej forme podávajúce komplexný, ucelený, vyčerpávajúci, systematický 

rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru zahŕňajúci 

všetky stránky danej témy, jednotlivé časti na seba navzájom nadväzujú s hlavnou 

intenciou komunikovať vedecké poznatky v odborných a vedeckých kruhoch. Integruje 

už známe a obohacuje ich o nové pôvodné, doposiaľ nepublikované informácie 

obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Nevyhnutnou 

súčasťou je precízne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-

informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Vedecká monografia musí prejsť 

oficiálnym publikačným a distribučným procesom, spĺňať kritériá všeobecne 

zverejnenej publikácie a disponovať všetkými potrebnými náležitosťami formálnej a 

vydavateľskej úpravy podľa platných štandardov. Vedecká monografia musí byť 

recenzovaná najmenej dvoma recenzentmi jednoznačne uvedenými v monografii, ak 

nie sú uvedení recenzenti vydavateľ knihy sa musí nachádzať na zozname 

zahraničných vydavateľstiev, ktoré uskutočňujú recenzné konanie. Vedecká 

monografia je v zásade nepokračujúca, neseriálová, neperiodická publikácia. Za 

vedeckú monografiu sa považuje aj komentár k právnemu predpisu, ak spĺňa obsahové 

a formálne náležitosti vedeckej monografie. Vedeckú monografiu si nemožno 

zamieňať so zborníkom alebo vysokoškolskou učebnicou.

 Rozsah: viac ako 3 AH (108 000 znakov vrátane medzier)



Najčastejšie chyby vo vedeckej monografii

Vedecké monografie – AAA, AAB

 v prílohách záznamov často chýbajú finálne verzie kníh v pdf. formáte, 
ktoré sú podľa novely zákona o VŠ povinnou súčasťou potrebnou k 
schváleniu záznamu

 finálne verzie sú neverejnou súčasťou záznamov CREPČ2 a sú k 
dispozícii iba členom odbornej hodnotiteľskej komisie

 najčastejšie chyby: veľký počet autorov (spravidla traja), kniha je v 
obsahu rozpísaná - autorizovaná na časti, na obale má uvedené číslo 
publikácie, z obsahového hľadiska ide často o zostavovateľskú prácu 
(EAI, FAI), úvod vedeckej knihy by nemal obsahovať textáciu o jej 
určení pre širokú čitateľskú a odbornú verejnosť alebo ako učebný text 
pre VŠ, učiteľov a pod.

 uvedenie poznámky o vedeckej monografii v knihe nezaručuje autorom 
zaradenie do kategórií AAA, AAB hodnotiteľskou komisiou

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf


Kapitola vo vedeckej monografii

 analytická časť je považovaná za kapitolu vo vedeckej monografii, ak je 
súčasťou publikácie, ktorá spĺňa vyššie uvedenú definíciu a znaky 
vedeckej monografie. Jednotlivé kapitoly vedeckej monografie tak 
musia na seba navzájom úzko nadväzovať, musia byť napísané v 
jednom a rovnakom jazyku ako ostatné kapitoly vo vedeckej monografii 
a musia obsahovať nové, doteraz nepublikované informácie

 na základe formálnych znakov kapitoly je možné zvoliť kategóriu 
publikačnej činnosti:

 1. kategórie ABC a ABD sú určené pre kapitoly vo vedeckej 
monografii, ktoré majú rozsah aspoň 1 AH až 3 AH,

 2. kategórie ABA a ABB (štúdie) sa vo vedeckých monografiách 
nevykazujú aj napriek rozsahu 3 AH. V tomto prípade nejde o štúdie 
charakteru vedeckej monografie, ale o kapitoly vo vedeckej monografii 
s rozsahom 3 AH,

 3. kategórie AEC a AED (vedecké práce v zborníkoch) sa vo vedeckých 
monografiách vykazujú pre tie časti dokumentu, ktoré majú rozsah 
menší ako 1 AH.



Najčastejšie chyby v kapitolách

Kapitoly vo vedeckých monografiách - ABC, ABD

 ak kapitola nespĺňa v knihe predpísaný počet 36 000 
znakov, zaradí sa do kategórie AEC, AED

 aj napriek rozsahu 36 000 znakov, kapitolu v zborníku 
alebo v časopise nemôže vykazovať

 v obsahu monografie musia byť pri kapitolách uvedené 
čísla resp. časti  kapitol, aby bolo možné jednoznačne 
určiť, že ide o rozpis monografie na kapitoly

 na verifikovanie kapitoly je v CREPČ2 potrebné do 
prílohy záznamu vložiť pdf. súbor, ktorý obsahuje: 
titulný list, rub titulného listu, obsah,  úvod, celú 
kapitolu, záver, celý zoznam použitej literatúry a tiráž

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf


Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a 

zborníkoch

 pôvodné monotematické vedecké štúdie z pôvodných 
vedeckých monotematických prác, štúdie z komplexných 
mapových tematických atlasov (okrem školských) alebo 
samostatné mapové prílohy, štúdie

 autor využíva kriticky prehodnocuje a syntetizuje známe 
poznatky o danej téme, predkladá závery vlastnej práce

 pred vydaním sú posudzované dvoma odborníkmi

 majú rozsah 3 AH (108 tisíc znakov vrátane medzier)

 náklad aspoň 100 exemplárov

 ISBN, resp. ISSN 

 ak majú uvedené práce rozsah menší ako 3 AH zaradia sa do 
kategórií AEC alebo AED



Najčastejšie chyby v štúdiách

 Vedecké štúdie – ABA, ABB

 štúdie môžu byť publikované iba v časopisoch a zborníkoch, nesmú byť súčasťou 
vedeckej monografie

 jasné vyznačené autorstvo pri častiach – štúdie, kapitoly, príspevky

 V prípade záznamov s kategóriami ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť 
k záznamu plný text kapitoly alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), 
obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tiráž, informácie o 
autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie. Bez 
priložených podkladov nie je povolené záznam inputovať do CREPČ2. 

 účelovo vydávané zborníky, ktorých autori publikujú príspevky o rozsahu 1 AH 
sú nesprávne kategorizované ako kapitoly vo vedeckých monografiách ABC, 
ABD, uverejnené príspevky spĺňajú iba formálne hľadisko určené pre kapitoly a 
to je počet strán – 1 AH. Tieto dokumenty majú často uvedených editorov, 
vedeckú radu, obsahujú abstrakt, kľúčové slová, atď. Napriek tomu, že sú často 
publikované v zahraničných vydavateľstvách, ktoré sú na zozname vybraných 
vydavateľstiev MŠVVaŠ (Peter Lang, Elsevier...), ide iba o zborníkové 
dokumenty v ktorých sú uverejnené príspevky viacerých autorov s rozsahom 
väčším ako 1 AH

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/malametodika/metodika_monografia-zbornik.pdf


Zborník

 Zborník je publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor 
samostatných, vzájomne príbuzných textov(1). Jednotlivé časti (príspevky, 
štúdie) by mohli existovať samy o sebe(2). Zborníky môžu byť konferenčné, 
nekonferenčné, jednorazové, kontinuitné(3)

 (1)- zborník obsahuje tematicky príbuzné príspevky, ktoré na seba navzájom 
priamo nenadväzujú. Poradie samotných príspevkov nie je dané ich obsahom, ale 
koncepciou publikácie určenej zostavovateľom. Zborník sa môže venovať jednej 
téme alebo obšírnejšiemu vedeckému problému, príspevky sa ale zaoberajú danou 
problematikou nezávisle a samostatne

 (2) - jednotlivé príspevky nie sú závislé na ostatných príspevkoch v zborníku. Ich 
informačná hodnota sa neznižuje zmenou poradia jednotlivých príspevkov. 
Nasledujúce príspevky nerozširujú poznatky z predošlých príspevkov. V prípade 
príspevkov zo zborníka je možné ich publikovanie v časopise bez straty ich 
významu a informačnej hodnoty

 (3) - zborníky sa podľa periodicity rozdeľujú na neperiodické a periodické. 
Periodické zborníky môžu mať pravidelnú alebo nepravidelnú periodicitu. Ďalej 
sa rozlišujú zborníky na konferenčné a nekonferenčné. Práve v prípade 
nekonferenčných neperiodických zborníkov dochádza k najčastejšiemu 
zamieňaniu s vedeckými monografiami. Okrem uvedených kritérií sa zborníky 
môžu deliť podľa obsahu na vedecké zborníky, odborné zborníky, zborníky 
príspevkov, zborníky abstraktov a pod



Najčastejšie chyby v zborníkoch

 publikované príspevky na zahraničných a 

domácich vedeckých konferenciách AFA, AFB, 

AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BEE, BEF 

bývajú často zaraďované do kategórie vedeckých 

zborníkov s kategóriami AEC, AED, pričom v 

týchto zborníkoch býva jasne uvedené miesto a 

dátum konania podujatia (seminár, kolokvium, 

konferencia, kongres...)



Najčastejšie chyby v záznamoch WoS, CCC a Scopus

 predčasné vkladanie záznamov z indexovaných databáz WoS, CCC, Scopus do 
webových formulárov KIS-UKF

 nestačí, ak je príspevok  zverejnený v časopise, záznam o príspevku musí byť 
súčasťou databázy s príslušným ID číslom záznamu, ktoré je zároveň aj súčasťou 
bibliografického záznamu CREPČ2

 predčasne vložené záznamy z WoS, CCC a Scopus do webových formulárov 
UKF sa nedajú exportovať do CREPČ2, nakoľko im chýba identifikačné číslo 
záznamu príslušnej databázy, bez ktorého záznam v CREPČ2 nemôže byť 
potvrdený. Tieto takzvané „spiace záznamy“ zostávajú v kategórii 
rozpracovaných (workingových) záznamoch KIS-UKF(niekedy aj viac ako 2 
roky). Z tohto dôvodu sa často aj po ich dodatočnom schválení vzhľadom na starý 
dátum vloženia už nevygenerujú do časového rozpätia  na aktuálny zoznam ceny 
rektora za publikačnú činnosť 

 recenzia uverejnená v indexovaných databázach WoS, CCC, Scopus má kategóriu 
EDI

 zborníkové príspevky uverejnené v indexovaných databázach majú kategóriu 
zborníkových dokumentov a nie kategórie ADC, ADD, ADM, ADN

https://app.crepc.sk/?fn=AdvancedSearchChildEKHTN&seo=CREP%C4%8C-H%C4%BEadanie




Ďalšie najčastejšie chyby

 za časopis je možné považovať len periodickú publikáciu, 
ktorej periodicita je minimálne dvakrát za rok alebo sú je 
články elektronicky zverejňované priebežne. Priebežné 
zverejňovanie článkov musí byť zreteľne vyznačené. Nie 
každá publikácia s periodicitou dvakrát za rok a viac je 
automaticky považovaná za časopis

 periodické publikácie s periodicitou vydávania raz ročne 
alebo s nepravidelnou periodicitou nie sú považované za 
časopisy, ale zborníky (ročenky, nepravé časopisy, 
občasníky). Periodická publikácia s ISBN nie je 
považovaná za časopis, ale musí byť evidovaná ako zborník

 konkrétnu teritorialitu časopisu je možné zistiť na portáli 
Medzinárodnej agentúry ISSN

https://portal.issn.org/


Do CREPČ 2 nie je povolené evidovať:

 publikácie, ktoré ešte neboli vydané,

 knižne vydané bakalárske a diplomové práce,

 osobné blogy a stránky na internete,

 e-learningové kurzy,

 PPT prezentácie a prednášky,

 články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače,

 rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách,

 rozhovory, ak jediným zamestnancom vysokej školy je 
účastník interview (autor interview si záznam 
nevykazuje),

 verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, 
stratégie rozvoja, organizačno-metodické pokyny, 
smernice a pod.).



Identifikátor ORCID ID

Registrácia do ORCID ID

 ORCID - Open Researcher and Contributor iD je jedinečný, 16 znakový 
kód kompatibilný s ISO štandardom - ISO 27729. Patrí do skupiny tzv. 
otvorených identifikátorov, t. j. nie je viazaný na žiadny komerčný produkt. 
Má globálnu akceptáciu a čoraz širšie uplatnenie v podpore otvorenej vedy. 
Spoľahlivo odlišuje autorov s rovnakými menami, eliminuje problém 
rôznych zápisov toho istého mena, či zmeny mena. Nemení sa ani v 
prípade zmeny pracoviska autora.

 Systematické používanie ORCID ID umožňuje priradiť konkrétne vedecké 
výstupy konkrétnemu autorovi. Uľahčuje zdielanie informácií medzi 
vedcami, vydavateľmi a grantovými agentúrami. Často ho vyžadujú 
vydavatelia vedeckých časopisov pri prijímaní článkov, niekedy je potrebný 
aj pri predkladaní projektov a pod.

 Profil ORCID je digitálnou vizitkou vedca, je dôležité naplniť ho 
informáciami a priebežne ich aktualizovať. Do osobného profilu ORCID 
možno importovať záznamy o publikáciách z komerčných databáz ako sú 
Web of Science alebo Scopus. 

https://orcid.org/register


Identifikátor Research ID (Publons)

WoS Researcher ID je alfanumerický identifikátor pre autorov. 

Research ID zabezpečuje funkcie:

 prezentácie publikačnej činnosti,

 šírenie bibliografických a profesijných informácií,

 zaistenie spoľahlivých identifikácií autorov.

Ako získať Researcher ID?

 samotný postup nie je zložitý, len je potrebná chvíľa času a platný e-
mail

 registrácia na https://www.researcherid.com

Podmienkou plnej funkčnosti vygenerovaného identifikátora Research
ID je registrácia na platforme Publons a následne na platforme 
portálu Web of Science

https://www.researcherid.com/


Identifikátor Researcher ID (Publons)

 na úvodnej strane portálu je modré tlačidlo s názvom „JOIN PUBLONS NOW“ 

ktoré po potvrdení používateľa vyzve vyplniť emailovú adresu, potom heslo a 

znovu potvrdenie hesla, doplní sa meno, priezvisko a registrácia sa potvrdí 

kliknutím na ikonu Register

https://publons.com/account/register/?utm_source=RID_landing&utm_medium=Web&utm_campaign=post_mig


Identifikátor Researcher ID (Publons)

Výsledkom registrácie je potvrdzujúci e-mail, ktorý príde na 
zadanú adresu. V ňom sú ďalšie informácie, ako pokračovať 
v registrácii pre jej úspešné dokončenie. To zahŕňa vyplnenie 
formulára, ktorý už slúži na zriadenie samotného profilu 
Researcher ID: 

 meno a priezvisko, 

 emailová adresa,

 inštitúcia, 

 katedra - pracovisko, 

 adresa, mesto, PSČ (ZIP), 

 krajina.



Identifikátor Researcher ID (Publons)

 Vyplnením a zaslaním tohto formulára bude vygenerovaný jedinečný 

reťazec znakov a čísiel - identifikátor.



Registrácia na platforme portálu WoS

 Po registrácii v Publons-e je potrebné urobiť si registráciu aj na 

platforme portálu Web of Science (pri oboch registráciách 

odporúčame dávať rovnakú e-mailovú adresu na vzájomné 

prepojenie oboch systémov)

 Registrácia autora na platforme portálu Web of Science

https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C5PmxYo4jtj3L3wN4Z7&preferencesSaved=


Identifikácia autora v databáze Scopus – Author ID

 Registrácia do databázy Scopus - Create Account

 Author ID sa získa automaticky aj bez registrácie  spolu s dokumentom 

registrovaným v Scopuse. Pri jeho priraďovaní, či vytváraní sa používa 

vyvinutý algoritmus, ktorý porovná zhodu mena autora podľa: afiliácie, 

oblasti pôsobnosti, mesta a krajiny, názvu zdroja, dátumu, citácií, 

spoluautorov

https://id.elsevier.com/as/authorization.oauth2?platSite=SC/scopus&ui_locales=en-US&scope=openid+profile+email+els_auth_info+els_analytics_info+urn:com:elsevier:idp:policy:product:indv_identity&response_type=code&redirect_uri=https://www.scopus.com/authredirect.uri?txGid%3D950e080d27fb0db696789388eee09e88&state=userLogin&authType=SINGLE_SIGN_IN&prompt=login&client_id=SCOPUS


Ďakujeme za pozornosť!


