
Vydavateľská činnosť Ústavu etnológie a
sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

Vydavateľská  činnosť  (neperiodických,  monografických  publikácií)  ÚESA
SAV,  v.  v.  i.,  zakotvená  v zakladacej  listine,  je  zameraná  na  vydávanie
vedeckých  a odborných  publikácií  vedeckých  pracovníkov,  emeritných
pracovníkov a doktorandov pôsobiacich v ÚESA SAV, v. v. i.

Vyhlásenie o etických princípoch pri vydávaní
neperiodických publikácií

Ústav  etnológie  a sociálnej  antropológie  SAV,  v.  v.  i.  sa  pri  vydávaní
neperiodických publikácií  riadi  etickými  princípmi  platnými vo vedeckom
publikovaní. Uplatňujeme zásady publikačnej etiky pre autorov, editorov a
recenzentov,  ktoré  vytýčil  Výbor  pre  etické  princípy  (Committee  on
Publication  Ethics  –  COPE).  ÚESA  SAV,  v.  v.  i.  sa  stotožňuje  takisto  s
Etickým kódexom SAV vydaným Slovenskou  akadémiou  vied  dňa  9.  júla
2015, doplneným 14. júna 2018.

Spolupracujeme s vydavateľstvami,  ktoré sa riadia etickými princípmi pri
vydávaní  neperiodických  publikácií,  napríklad  s  vydavateľstvom  VEDA,
Marenčin PT, Peter Lang.

Recenzné konanie 

Vedecké publikácie vydávané v ÚESA SAV, v. v. i. prechádzajú štandardným
recenzným postupom:

 každý  vedecký  rukopis  musia  posudzovať  najmenej  dvaja  navzájom
nezávislí recenzenti,

 recenzenti  nesmú byť  v  konflikte  záujmov,  nesmú byť  z  rovnakého
pracoviska ako autor, či inak blízko spolupracovať s autorom,

 recenzenti musia pôsobiť v danom odbore a dosahovať minimálne tretí
stupeň vysokoškolského vzdelania (výnimkou v týchto dvoch zásadách,
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môže byť úzke zameranie publikácie, recenzent musí mať minimálne
titul PhD),

 recenzenti  sa  usilujú  písať  posudky čo najpodrobnejšie  a  používajú
vecný, odborný štýl,

 recenzenti by mali zhodnotiť prácu autora s literatúrou – domácou aj
zahraničnou, komplexnosť a aktuálnosť použitej literatúry, upozorniť
na relevantnú literatúru, ktorá v rukopise nebola zohľadnená,

 recenzent  si  musí  všímať  aj  štylistickú  a  jazykovú  úroveň
predloženého diela.

Recenzný  posudok  má  byť  predovšetkým  jednoznačným  vyjadrením
recenzenta k opodstatnenosti vydania recenzovanej práce. Tento postoj je
potrebné  vždy  uviesť  v  závere  posudku.  Základným  kritériom  na  takéto
vyjadrenie má byť odborná kvalita diela.

Pri  posudzovaní  vedeckej  monografie  recenzent  hodnotí  prínos  autora  k
rozvoju  vednej  disciplíny,  či  autor  vychádza  z  vlastného  vedeckého
výskumu, či tematika je autorom spracovaná do potrebnej hĺbky originálnym
spôsobom. Po posúdení rukopisu autor dostane zrecenzovaný rukopis, aby
dopracoval pripomienky. V prípade, že autor nesúhlasí s niektorým názorom
recenzenta, uvedie písomne dôvody nesúhlasu.

V závere posudku recenzent uvedie, či: 

 odporúča rukopis na uverejnenie bez výhrad, 
 odporúča  rukopis  na  uverejnenie  s  výhradou  (je  potrebná  bližšia

špecifikácia  a  v  tomto  prípade  sa  recenzent  následne  vyjadrí,  či
pripomienky  boli  autorom  zohľadnené  a  či  odporúča  rukopis  na
uverejnenie bez výhrad),

 neodporúča rukopis na uverejnenie.

Pozitívne  posudky  sú  prerekvizitou  na  udelenie  imprimaturu  na
publikovanie. Vo vydanej publikácii sú mená recenzentov uvedené v tiráži
alebo na niektorej vstupnej strane.

Stratégia otvorenej vedy

ÚESA SAV,  v.  v.  i.,  v súlade  s   Národnou  stratégiou  otvorenej  vedy   a
Stratégiou  SAV  2030,  (z  r.  2019),  realizuje  inštitucionálnu  politiku



Otvorenej vedy, t. j. politiku otvoreného prístupu (Open Access) k výsledkom
výskumu. Umožňuje on-line prístup k vedeckým informáciám pre koncového
používateľa bezplatne, neobmedzene, bez porušenia autorských práv. Open
Access publikácie vydané Ústavom etnológie a sociálnej antropológie SAV,
v.  v.  i.,  sú  publikované  s  licenciou  Creative  Commons.  Publikácie,  ktoré
neboli  vydané  v režime  Open  Access,  sú  po  uplynutí  jedného  roka,  od
vydania  v tlačenej  forme,  verejne  dostupné  na  webovej  stránke  ústavu
v elektronickej forme. Publikácie sú indexované DOI identifikátorom, ktorý
zabezpečuje  jedinečnú  identifikáciu  digitálneho  objektu,  je  nemenný,
poskytuje trvalý odkaz na dokument.

https://creativecommons.org/

