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Štruktúra kategórií vedeckých, odborných a umeleckých aktivít  

Účasť na súťažiach a výstavách patrí do podobnej skupiny evidencie ako konferencie a semináre. Tu sa rozlišujú 
súťažné práce ocenené a neocenené, z hľadiska teritoriálneho súťaže a výstavy medzinárodné, národné a 
regionálne. Za ocenené súťažné práce sa považujú tie, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach. Doklady o 
účasti sú v podobe:  

- výstavných katalógov,  
- scenárov,  
- záznamov o súťažných prácach.  

Kvôli akreditácii a iným hodnoteniam sa tento druh aktivít sleduje osobitne.  
Na evidenciu aktivít je vytvorený podobný trojmiestny kód ako pri publikačnej činnosti, kde:  

1. pozícia vyjadruje druh akcie, podujatia:  

K - vedecká konferencia, sympózium, seminár,  
O - odborný seminár, workshop  
S - architektonická alebo umelecká súťaž, súbeh na projekty a práce,  
V - architektonická alebo umelecká výstava,  

 
2. pozícia vyjadruje teritoriálny význam podujatia:   
M - medzinárodné podujatie - pri konferenciách platí podmienka, aby bol programový výbor medzinárodný a 
prednášky aj v inom ako slovenskom jazyku,  
N - národné podujatie,   
R - regionálne podujatie,  

 
3. pozícia vyjadruje dôležitosť účasti na podujatí:   
A - vyžiadaná (pozvaná) účasť - účastník bol písomné vyzvaný na napísanie a prednesenie prednášky na určitú 
tému (a existuje o tom doklad),  
B - prihlásená a akceptovaná účasť - účastník sa prihlásil a jeho účasť bola akceptovaná,  
C - účasť v sprievodnom programe - účasť formou posterov, prezentačných blokov a pod.,  
D - ocenená účasť - prvé tri miesta v súťaži,  
E - neocenená účasť,   
X - podujatie nesúťažného charakteru.  

Kategórie vedeckých, umeleckých a odborných aktivít  

 

Kód    Názov kategórie  

KMA    Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách  

KMB    Prihlásené referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách  

KMC    Postery na medzinárodných vedeckých konferenciách  

KNA    Vyžiadané (pozvané) referáty na domácich vedeckých konferenciách  

KNB    Prihlásené referáty na domácich vedeckých konferenciách  

KNC    Postery na domácich vedeckých konferenciách  

OMA    Vyžiadané (pozvané) referáty na medzinárodných odborných seminároch  

OMB    Prihlásené referáty na medzinárodných odborných seminároch  

OMC    Postery na medzinárodných odborných seminároch  

ONA    Vyžiadané (pozvané) referáty na domácich odborných seminároch  

ONB    Prihlásené referáty na domácich odborných konferenciách  

ONC    Postery na domácich odborných seminároch  



SMD    Súťaže (architektonické, umelecké) - ocenené medzinárodné  

SME    Súťaže (architektonické, umelecké) - neocenené medzinárodné  

SND    Súťaže (architektonické, umelecké) - ocenené celoštátne  

SNE    Súťaže (architektonické, umelecké) - neocenené celoštátne  

SRD    Súťaže (architektonické, umelecké) - ocenené regionálne  

SRE    Súťaže (architektonické, umelecké) - neocenené regionálne  

VAD    Výstavy a festivaly - zavedenie diela do národ. Zbierok  

VMX    Výstavy (architektonické, umelecké) - medzinárodné  

VNX    Výstavy (architektonické, umelecké) - celoštátne  

VRX    Výstavy (architektonické, umelecké) - regionálne  
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