
Užitočné informácie pre tvorbu časopisov a publikácií 

Riaditeľka vydavateľstva UK, prideľovanie čísla ISBN 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/vydavatelstvo-uk/kontakt/ 

 

Prideľovanie čísla ISSN pre časopisy 

PhDr. Beáta Katrincová, vedúca Národnej agentúry ISSN 

e-mail kontakt:   issn@ulib.sk 

https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/ 

 

Prideľovanie čísla DOI pre články v časopise 

Informácia o čísle DOI 

https://eiz.cvtisr.sk/doi/perzistentne-identifikatory-digitalnych-objektov/doi-a-akademicky-obsah-crossref/ 

Na Univerzite Komenského je potrebné kontaktovať pána prodekana Právnickej fakulty UK doc. Ondreja 

Blaža 

https://uniba.sk/nc/ludia/blazo1 

Zaslať mu názov, ISSN a kontakt na zodpovednú osobu (meno a mail), aby mohol požiadať Crossref 

o registráciu. Táto služba je spoplatnená podľa stránky 

https://www.crossref.org/fees/#content-registration-fees 
 
V rámci Univerzity Komenského úhradu poplatkov rieši pani kvestorka. Pani kvestorka realizuje platbu 
prostredníctvom online platobného terminálu a náklady sa „refakturujú“ už len v rámci univerzity. 
 
Informácie o databáze Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers 

Informácie sú na stránke https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside 
 

Zápis časopisu do databázy ERIH Plus 

Informácie o databáze sú na stránke 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/ 

Kritéria pre zápis časopisu sú na stránke 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion 
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V slovenčine sú tieto kritériá a schvaľovacie postupy nasledovné: 

Kritériá ERIH PLUS 

Publikované 2018-02-01 

Do ERIH PLUS môžu byť zahrnuté iba vedecké periodiká / časopisy. Knihy, monografické série a 

zborníky z konferencie v súčasnosti nie sú súčasťou ERIH PLUS. Upozorňujeme, že podľa 

schvaľovacích postupov ERIH PLUS sa autorstvo časopisu hodnotí na základe preskúmania čísel 

publikovaných za posledné dva roky (pozri body 5 a 6 nižšie). Preto, aby mohol byť časopis schválený 

v ERIH PLUS, musí mať históriu publikácií minimálne dva roky. Toto je minimálne kritérium. 

Časopisy musia spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky: 

1. ERIH PLUS vyžaduje výslovný popis postupov časopisu pre externé / nezávislé partnerské 

preskúmanie. Minimálne musí webová stránka časopisu popisovať, ako proces zaisťuje, že recenzenti 

sú nezávislí od autorov, t. J. Nie sú pridružení k rovnakej inštitúcii. 

2. ERIH PLUS vyžaduje, aby boli uvedení členovia akademickej redakčnej rady spolu s ich 

pridružením k univerzitám alebo iným nezávislým výskumným inštitúciám. 

3. ERIH PLUS vyžaduje platný kód ISSN potvrdený medzinárodným portálom ISSN. Upozorňujeme, 

že časopisy s kódmi ISSN uvedené ako „priradené k publikácii, ale zatiaľ nepotvrdené“ alebo 

„bezplatné ISSN“ nebudú spracované. 

4. ERIH PLUS vyžaduje, aby ku všetkým pôvodným článkom boli pripojené abstrakty v anglickom 

jazyku alebo v inom medzinárodnom jazyku relevantnom pre danú oblasť. Pretože tím ERIH PLUS 

potrebuje na vyhodnotenie časopisu prístup k abstraktom, mali by byť k dispozícii online. Nestačí, že 

pokyny pre autorov / príspevky časopisu odkazujú na abstrakty. 

5. ERIH PLUS vyžaduje informácie o pridružení autora k všetkým vedeckým článkom za posledné 

dva roky vydania, t. J. Celé mená príslušných univerzít alebo iných nezávislých výskumných inštitúcií. 

ERIH PLUS odporúča, aby časopisy obsahovali aj adresy autorov (e-mailové alebo poštové adresy). 

6. ERIH PLUS vyžaduje, aby najviac dve tretiny autorov publikovaných v časopise neboli z tej istej 

inštitúcie. Autorstvo časopisov je určené preskúmaním vydaných čísel za posledné dva roky. 

Pretože ERIH PLUS podporuje transparentnosť, požadované informácie by preto mali byť dostupné 

na webových stránkach časopisu. Ak má však niektorá z informácií obmedzenú dostupnosť, napr. iba 

pre predplatiteľov, informujte nás, prosím, prostredníctvom komentára v prihlasovacom formulári 

alebo e-mailom na adrese erihplus@nsd.no. 

Vítame zaradenie všetkých časopisov v rámci humanitných a spoločenských vied. Kanály vedeckých 

publikácií však budú mať prioritu, aj keď budú uverejnené mimo Európy, ale budú ich využívať 

európski vedci. 

Pred vložením nového denníka do ERIH PLUS si prečítajte schvaľovacie postupy ERIH PLUS. 

 

 

 

 

 



Schvaľovacie postupy 

Publikované 2019-02-15 

Priebežne je možné zasielať nové vedecké a vedecké časopisy na hodnotenie a zaradenie do ERIH 

PLUS. Knihy, monografické série a zborníky z konferencie v súčasnosti nie sú súčasťou ERIH PLUS. 

Upozorňujeme, že príspevky môžu pochádzať iba od akademických pracovníkov pridružených k 

univerzitám a iným nezávislým výskumným organizáciám. Redaktori časopisov, knihovníci a členovia 

vedeckých združení sa môžu prihlásiť za podmienky, že splnia túto všeobecnú požiadavku. Na 

príspevky od komerčných vydavateľov sa nebude brať ohľad. Ďalej nebude spracovaných viac podaní 

od jedného odosielateľa. 

Návrhy sa predkladajú online a je nevyhnutným predpokladom vytvorenia používateľského účtu. 

Predloženie nového denníka na vyhodnotenie musí obsahovať nasledujúce minimálne informácie, 

ktoré sa majú spracovať: 

• Platný kód ISSN (potvrdený medzinárodným portálom ISSN), názov, URL (webová stránka) a jazyk 

• Navrhované disciplíny časopisu (zoznam disciplín nájdete tu). Je možné označiť viac ako jednu 

disciplínu. 

Pretože ERIH PLUS podporuje transparentnosť, tieto informácie, ako aj všetky ostatné informácie 

potrebné na kontrolu plnenia kritérií ERIH PLUS, musia byť verejne dostupné na webových stránkach 

časopisu. Ak informácie na webovej stránke nie sú dostatočné, navrhovateľ dostane od tímu ERIH 

PLUS oznámenie, ktoré kritériá nie sú dostatočne zdokumentované. Podanie nebude vyhodnotené, 

kým nebudú poskytnuté ďalšie informácie a nebudú verejne dostupné na webovej stránke. 

Všetky príspevky sú spracované štandardizovaným spôsobom: 

1. Tím ERIH PLUS skúma, či medzinárodný portál ISSN potvrdzuje kód ISSN poskytnutý pre časopis. 

Upozorňujeme, že časopisy s kódmi ISSN uvedené ako „priradené k publikácii, ale zatiaľ 

nepotvrdené“ alebo „bezplatné ISSN“ nebudú spracované. 

2. Časopis je hodnotený na základe kritérií pre zaradenie nových časopisov. To sa deje tak, že sa 

preskúmajú informácie dostupné na webových stránkach časopisu. Tím ERIH PLUS overuje, či má 

web (a) dostatočný popis procesu externého / nezávislého vzájomného hodnotenia časopisu; b) uvádza 

zoznam akademickej redakčnej rady časopisu spolu s ich akademickou príslušnosťou; c) sprístupnil 

abstrakty v angličtine a / alebo inom medzinárodnom jazyku relevantnom pre tento obor; a d) má 

informácie o združení autorov za posledné dva roky publikácií. 

3. Autorstvo časopisu sa vydáva v súlade s týmto, na základe posledných dvoch rokov vydania: 

• Autorstvo je medzinárodné, ak menej ako dve tretiny článkov publikovaných v časopise napíšu 

akademici združení v inštitúciách v tej istej krajine. 

• Autorstvo je národné, ak viac ako dve tretiny článkov publikovaných v časopise napíšu 

akademici združení v inštitúciách v tej istej krajine. 

• Autorstvo je lokálne, ak viac ako dve tretiny článkov publikovaných v časopise napíšu vedci 

združení v tej istej inštitúcii. 

Vedecké a vedecké časopisy s miestnym autorstvom nebudú do ERIH PLUS zahrnuté. ERIH PLUS 

zastáva názor, že pre správne fungovanie externého odborného hodnotenia vo vedeckom časopise je 

minimálne potrebné národné autorstvo. V opačnom prípade možno nastoliť otázku, či môže externé 



partnerské hodnotenie uspokojivo fungovať pre časopis, ktorý primárne predstavuje vlastných 

výskumných pracovníkov inštitúcie. 

Pre tento proces je nevyhnutné, aby informácie o pridružení autorov (t. J. Celé názvy príslušných 

univerzít alebo iných nezávislých výskumných inštitúcií) boli k dispozícii na webových stránkach 

časopisu. ERIH PLUS odporúča, aby časopisy obsahovali aj adresy autorov (e-mailové alebo poštové 

adresy). 

Na vyhodnotenie autorstva časopisu sa budú brať do úvahy iba originálne články. To znamená, že 

napríklad už publikované preložené diela alebo recenzie kníh nebudú brané do úvahy. 

4. Ak základné informácie o hodnotení nebudú prístupné na webových stránkach časopisu, zadávateľ 

dostane od tímu ERIH PLUS oznámenie, ktoré kritériá nie sú dostatočne zdokumentované. Príspevok 

sa nebude ďalej hodnotiť, kým neposkytne požadované informácie kontaktná osoba časopisu. 

Prístupnosť informácií na webových stránkach preto urýchľuje proces overovania. 

Všetky príspevky majú zaručenú odpoveď bez ohľadu na výsledok hodnotiaceho procesu. Tím bude 

včas vyhodnotený tímom ERIH PLUS. Čakacia doba na spracovanie nových príspevkov môže byť až 

tri mesiace. Všetci registrovaní používatelia môžu sledovať svoje vlastné príspevky a sledovať 

výsledok procesu. ERIH PLUS navyše vedie úplnú evidenciu a kontaktné informácie pre tých, ktorí 

navrhli denník. 

„Špeciálne prípady“, keď sú informácie o časopise alebo národnom kontexte nejasné, si môžu 

vyžadovať osobitnú pozornosť, čo môže predĺžiť čas spracovania. V takýchto prípadoch bude NSD 

hľadať ďalšie informácie o časopise z rôznych zdrojov, napr. kontaktovaním národných expertov 

ERIH PLUS alebo iných výskumných indexov. 

ERIH PLUS pracuje na základe vylúčenia zodpovednosti, ktoré nám umožňuje bez varovania 

vyradiť časopisy z ERIH PLUS. 

 

Zrieknutie sa zodpovednosti (kliknutím zobrazíte) 

Pred odoslaním nového časopisu do ERIH PLUS si prečítajte kritériá na zaradenie nových časopisov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zápis časopisu do ERIH Plus je na stránke https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/login.action 

V slovenčine sú informácie o tomto zápise v nasledovnom texte: 

ERIH PLUS 

Formulár je po registrácii dostupný na: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/submission/edit  

Submit Journal / Navrhnúť časopis 

Before you start 

Please read the ERIH PLUS approval procedures, review your website and make sure that your 

journal fulfills the criteria. 

Pred podaním žiadosti 

Prečítajte si, prosím, proces zaradenia do ERIH PLUS, skontrolujte webovú stránku a ubezpečte sa, 

že Váš časopis spĺňa kritériá. 

* mandatory fields / *povinné polia 

Either print or electronic ISSN is sufficient. / Postačujúce je printové alebo elektronické ISSN. 

Print ISSN: 

Printové ISSN:  

Electronic ISSN: 

Elektronické ISSN:  

*Original title: 

*Pôvodný názov:  

*International title: 

* Medzinárodný názov  

*Web address: 

*Webová adresa:  

*Language: 

*Jazyk: 
Choose language /  Vyberte jazyk 

Publisher: 

Vydavateľ  

*Discipline(s): 

*Disciplína(y): 
 

Anthropology 

Archaeology Art and Art 

History Business and 

Management Classical 

Studies Cultural Studies 

Demography 

Economics Environmental 

Studies Film and Theatre 

Studies Gender Studies 

History History & 

Philosophy of Science 

 

Interdisciplinary research in 

the Social Sciences Law 

Library and Information 

Science Linguistics 

Literature Media Studies 

and Communication 

Musicology Pedagogical & 

Educational Research 

Philosophy Political 

Sciences and International 

Relations Psychology 
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Human Geography and Urban 

Studies Interdisciplinary 

research in the Humanities  
 

Religious Studies and 

Theology Science and 

Technology Studies Social 

Statistics and Informatics 

Sociology  
 

 

*Editorial board: 

*Redakčná rada  

 

Documentation of the academic editorial board of the journal. 

Please provide an URL containing this information. 

Dokumentácia akademickej redakčnej rady časopisu. Uveďte, 

prosím, URL adresu obsahujúcu tieto informácie. 

*Peer review: 

*Posudzovanie:  

 

Documentation of the journal's procedures for external/independent 

peer review. Please provide an URL containing this information. 

Dokumentácia procesu externého/nezávislého posudzovania 

článkov. Uveďte, prosím, URL adresu obsahujúcu tieto informácie. 

*Authorship: 

*Autorstvo:  

 

Documentation of the authorship of the journal (name and 

affiliation of authors from the last two years of published issues). 

Please provide an URL to archived issues of the journal containing 

this information. 

Dokumentácia autorstva v časopise (meno a afiliácia autorov 

v číslach vydaných za obdobie posledných dvoch rokov). Uveďte, 

prosím, URL adresu obsahujúcu tieto informácie. 

*Abstract: 

*Abstract:  

 

Documentation of original articles accompanied by abstracts in 

English and/or another international language relevant for the field. 

Please provide an URL containing an example of this information. 

Dokumentácia pôvodných článkov s uvedením abstraktov 

v angličtine a/alebo inom medzinárodnom jazyku relevantnom pre 

odbor. Uveďte, prosím, URL adresu obsahujúcu tieto informácie. 

Additional information:  

Doplňujúce informácie: 

This text will be added to the comment section. Alternatively, you 

may email us at erihplus@nsd.no 

mailto:erihplus@nsd.no


Tento text bude uvedený ako komentár. V prípade záujmu nám 

môžete napísať e-mail na erihplus@nsd.no 

 

Processing time: 

Doba spracovania: 

All submissions are guaranteed a response regardless of the 

outcome of the evaluation process. The submission will be 

evaluated by the ERIH PLUS team in due time. The waiting time 

for new submissions to be processed can be up to five months.  

V prípade všetkých návrhov zaručujeme odpoveď bez ohľadu na 

výsledok hodnotiaceho procesu. Návrh bude spracovaný tímom 

ERIH PLUS v uvedenej lehote. Čakacia doba pri nových návrhoch 

môže byť do päť mesiacov. 

        Submit   Reset 

        Odoslať  Zmazať 

Náhľad: 

 



 

 

Informácie k zápisu do databázy ERIH Plus môže dať dr. Simona Tomášková z Katedry nemeckého jazyka 

PdF UK, e-mail:  simona.tomaskova@fedu.uniba.sk 

 

Príklad dobrej praxe – časopis s tematickými číslami „The Central European Journal of Educational Research“ 

https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/issue/archive 
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