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Nórsky register vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov  

 

Predsedníctvo SAV sa dlhodobo snaží motivovať vedeckých pracovníkov k publikovaniu 
svojich vedeckých výstupov v kvalitných nadnárodných časopisoch a v prestížnych vydava-
teľských domoch. Finančná motivácia vo forme zvýšenia mzdových prostriedkov sa čias-
točne prejavuje vo výkonovom financovaní, ale predovšetkým v oceňovaní „špičkových pub-
likácií SAV“. Čo sú v tomto ponímaní špičkové publikácie, každoročne definuje Predsedníc-
tvo SAV v schválenej metodike výberu a ohodnotenia, ktorá je publikovaná v aktuálnych do-
kumentoch SAV na webovej stránke.  
 Pravidlá oceňovania špičkových publikácií SAV1 za rok vykazovania 2019 boli v máji 
2020 aktualizované, pričom bola snaha reflektovať skutočnosť, že Nature Index, ktorým sa 
definujú špičkové publikácie primárne z oblasti prírodných, lekárskych a technických vied, 
nemožno ako jedno z kvalifikačných kritérií uplatniť v SSaH. Preto sa zaviedla nová „kategó-
ria“ špičkových prác určená prednostne pre disciplíny z oblasti humanitných a spoločen-
ských vied, a tou sú práce publikované v časopisoch zaradených do úrovne (level) 2 v tzv. 
Nordic List.   
 Nórsky register2 vedeckých časopisov, seriálov a vydavateľov (ďalej len „Nór-
sky zoznam“ alebo „Nordic List“) je databázou, ktorú spoločne produkujú: The National 
Board of Scholarly Publishing (NPU) ako prevádzkovateľ databázy a Norwegian Centre for 
Research Data on behalf of the Norwegian Ministry of Education and Research (NSD) so 
schvaľovacou kompetenciou  pri výbere a hodnotení  publikačných kanálov a vydavateľov.  
 Tento register - krajinskými výskumnými inštitúciami rešpektovaných vedeckých 
časopisov a iných seriálových publikácií (napr. konferenčných zborníkov), ako aj autorizo-
vaný zoznam uznávaných vedeckých vydavateľstiev – používajú Dánsko, Nórsko a Fínsko 
v rámci spoločného systému hodnotenia vedeckých publikačných výstupov (a rozdeľovania 
finančných prostriedkov).  
 
Nórsky zoznam má teda dve časti:  

a) databázu seriálových publikácií (časopisov) a  
b) databázu vydavateľov.  

  
 Časopisy a vydavateľov posudzuje a rozdeľuje do troch úrovní (level 0-1-2). Úroveň 1 
je štandardné hodnotenie pre publikačné kanály, ktoré spĺňajú kritériá akademickej (vedec-
kej) kvality. Úroveň 2 je najvyšším hodnotením a je vyhradená pre najprestížnejšie medziná-
rodné časopisy a vedeckých vydavateľov. Štatút „úrovne 2“ udeľujú národné výbory odbor-
níkov pre každú disciplínu a môžu sa udeliť najviac 20% časopisov a vydavateľov v danej 
disciplíne. Publikácie „úrovne 2“ generujú pre škandinávske akademické inštitúcie výrazne 
vyššie financovanie v porovnaní s publikáciami „úrovne 1“.  
 Časopisy a vydavateľstvá, ktoré sú označené ako neakademické, sa označujú ako 
„úroveň 0“, čo znamená, že sa nezapočítavajú do oficiálneho akademického systému. V Nor-
dic List môžu byť preto, že zoznam sa pôvodne generoval z iných databáz (napr. WoS) a ti-
tuly boli až následne zaraďované do úrovní. Hodnotenie „0“ môže znamenať, že v publikač-
nom kanáli chýba adekvátny peer-review proces, že iným spôsobom nespĺňa základné kva-
litatívne normy pre akademické časopisy, alebo že vykazuje znaky nekalých  publikačných  
praktík. Pre rok 2020 je ohlásené označovanie pochybných publikačných kanálov „úrovňou 
X“, čo znamená vyradenia z financovania.  
 
 Pozn.: Na Nórske centrum pre výskumné údaje je presunutá aj zodpovednosť za 
Európsky referenčný index pre humanitné a spoločenské vedy (ERIH PLUS) a je k dispozícii 
na tej istej webovej stránke ako Nórsky zoznam.  
 

                                                           
1 https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-psav&cat=1 
2 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside?request_locale=en 

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=docs-psav&cat=1
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Ako je možné dostať sa do Nórskeho zoznamu?  
 
Pôvodný register bol importovaný na základe údajov z scientometrických databáz (WoS), 
pričom následne bol vytvorený ratingový systém a jednotlivé položky boli hodnotené od-
borníkmi v danej disciplíne.  
 Aj dnes je možné navrhnúť zaradenie publikačného kanála (časopisu, vydavateľa) 
do registra, avšak návrh musí pochádzať od používateľa – vedca, výskumníka, ktorý je z aka-
demického prostredia univerzít alebo z nezávislej výskumnej inštitúcie. Editor alebo knihov-
ník tak môže urobiť, ak zároveň spĺňa vyššie uvedenú podmienku. Návrhy komerčných vy-
davateľov sa vôbec neberú do úvahy.  
 Aby bol publikačný kanál zaradený do Nórskeho zoznamu, musí spĺňať nasledu-
júce minimálne požiadavky: 

 Jasné postupy pre externý peer-review proces. Peer-review sa týka rôznych foriem 
redakčných postupov, ktoré sa líšia medzi vedeckými odbormi, a ktoré preukazujú, 
že rukopis bol hodnotený jedným alebo viacerými nezávislými odborníkmi v danej 
oblasti. 

 Akademická redakčná rada (alebo jej ekvivalent) zložená prevažne z vedcov z uni-
verzít, výskumných organizácií atď. 

 Medzinárodné alebo národné autorstvo (Autorstvo je medzinárodné, pokiaľ menej 
ako 2/3 autorov pochádzajú z jednej krajiny; autorstvo je národné, pokiaľ viac než 2/3 
autorov pochádzajú z rovnakej krajiny; autorstvo je lokálne, pokiaľ viac ako 2/3 auto-
rov pochádzajú z tej istej inštitúcie.)  
 

 NSD určuje autorstvo publikačných kanálov tým, že analyzuje články publikované 
počas posledných dvoch rokov, ale do úvahy sa berú len originálne publikácie (nie preložené 
práce, ktoré už boli publikované).  
 
Kritériami zaradenia sú teda: 
 

a) pre časopisy a seriály: 
 platné ISSN (registrované v medzinárodnej agentúre ISSN) 
 existencia vedeckej redakčnej rady pozostávajúcej predovšetkým z vedcov za-

mestnaných vo výskumných inštitúciách / subjektoch, ktoré vykonávajú výskum 
 peer-review proces 
 národné alebo medzinárodné zloženie autorov (maximálne 2/3 autorov môžu pat-

riť do tej istej inštitúcie) 
 

b) pre vydavateľov 
 vydávanie publikácií, ktoré sú v súlade s definíciou vedeckých publikácií 
 akademický publikačný program s externým procesom vzájomného hodnotenia 

(peer-review) 
 národné alebo medzinárodné zloženie autorov (maximálne 2/3 autorov môžu pat-

riť do tej istej inštitúcie). 
 
 Úrovne publikačných kanálov sa v priebehu roka implementujú alebo upravujú 
postupne. Do úrovne 2 sa môže dostať časopis alebo vydavateľ len z úrovne 1.  
 
 Zoznam, ktorý je k dispozícii na stiahnutie, obsahuje najnovšiu revíziu údajov.  
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Obrázok 1 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/AlltidFerskListe 

 
 Stiahnuť ho vo formáte excel však môže len registrovaný a prihlásený používateľ. 
Vytvoriť účet používateľa je možné tu NL registračný formulár.  
 

 
Obrázok 2 Registračný formulár 

 
 Prihlásený používateľ, ak spĺňa predpoklady, môže tiež podávať návrh na zarade-
nie do databázy či komentovať publikačné kanály. Termín predloženia nových návrhov pre 
aktuálny rok je 30. november.  
 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/BrukerRegistreringsskjema
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Obrázok 4 My submissions 

 
 Z formulára pre navrhnutie nového časopisu sú zrejmé kritériá na zaradenie, ktoré 
sme uvádzali vyššie: redakčná rada, kvalita peer-review procesu a zloženie publikujúcich au-
torov.  

 
Obrázok 5 Edit submission 
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Ako je možné zistiť, či seriálová publikácia alebo vydavateľ je v Nórskom zozname?  
 

a) Vyhľadaním konkrétneho titulu seriálovej publikácie alebo vydavateľa: 

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside , 

*v pokročilom vyhľadávaní sa dá ako Type vybrať časopis alebo vydavateľ. 

 

Obrázok 6 Pokročilé vyhľadávanie 

 

b) Stiahnutím celého zoznamu časopisov alebo vydavateľov v excelovskej ta-
buľke (čo môže prihlásený používateľ; registrácia je bezplatná):  

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

V súčasnosti sa v Nordic List dá nájsť 56 časopisov, pri ktorých je ako country of pub-
lication uvedené Slovakia. Z nich level 0: 8, level 1: 44, dva tituly aktuálne nemajú uvedenú 
žiadnu úroveň (jeden bol naposledy na úrovni 1 v roku 2015 a jeden v roku 2019). V level 2 nie 
je aktuálne žiaden časopis vydávaný na Slovensku. (Pozn.: Avšak táto jednoduchá analýza 
nemusí zodpovedať skutočnosti, pretože viaceré časopisy nemajú vyplnený údaj o krajine 
vydania.)  

Pri vyhľadávaní časopisov vydávaných v SAV podľa názvu možno nájsť v Nordic List 
tri časopisy v úrovni 0 a tridsať časopisov v úrovni 1, z toho deväť nemalo údaj o krajine vy-
dania. V level 2 nie je aktuálne žiaden časopis vydávaný organizáciou SAV.  

 

Mgr. Andrea Doktorová  
Ústredná knižnica SAV 

andrea.doktorova@savba.sk 
 

  

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/AlltidFerskListe

