
Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov  
do databázy publikačnej činnosti 

 
 
Podklady na zaevidovanie prác a ohlasov sa archivujú, preto je potrebné dodávať ich 
vo forme kópie originálu, príp. ako tlač z elektronickej verzie. 
 
V každej práci bez ohľadu na jej kategóriu musí byť pri menách všetkých spoluautorov 
uvedený ich podiel na práci vyjadrený v percentách v celých číslach (napr. pri 3 
autoroch 34%, 33% a 33% a nie 3 x 33,33%). 
V monografiách, štúdiách charakteru vedeckej monografie a kapitolách v monografii 
sa musí uviesť aj podiel na práci prepočítaný na autorské hárky. 
 
Ak bola práca publikovaná v elektronickej forme (buď je dostupná len online, alebo 
vyšla na elektronickom nosiči - CD-ROM, USB kľúč a pod.), vyznačí autor túto 
skutočnosť na predkladanej kópii. 
 
Ak je na 1 strane viac príspevkov (napr. abstraktov v zborníku), autor farebne alebo 
inak identifikuje svoj príspevok. 
 
V práci musí byť uvedená Prírodovedecká fakulta UK ako pracovisko autora - 
v opačnom prípade nedostane fakulta za prácu dotáciu zo štátneho rozpočtu. 
 
 
 
Autor predkladá kópie týchto strán z originálu publikovanej práce: 
 
 

I. Práca publikovaná v časopise: 
 
1. titulný list časopisu, na ktorom je uvedený názov časopisu, ročník, číslo v danom  
     roku a ISSN 
2. obsah časopisu 
3. tiráž 
4. celý text článku, príspevku, štúdie alebo state 
 
 
 

II. Práca publikovaná v zborníku: 
 

1. titulný list zborníka, jeho rub, príp. iná strana, na ktorej je uvedený názov zborníka,  
    miesto jeho vydania, vydavateľ, ISBN a mená recenzentov 
2. obsah zborníka 
3. tiráž 
4. celý text článku, príspevku, štúdie alebo state 
5. doklad o recenznom konaní, ak nie sú mená recenzentov uvedené priamo v 
    zborníku 
6. mená recenzentov nie je potrebné dokladať v prípade, ak ide o zahraničné  
    vydavateľstvo vedeckej literatúry, ktoré uskutočňuje recenzné konanie a je    
    uvedené v zozname na webovej stránke portálu CREPČ 



III. Vedecká monografia alebo vysokoškolská učebnica: 
 
1. titulný list publikácie (líce aj rub) 
2. tiráž 
3. obsah 
4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente 
5. úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa 
    kapitol, predkladá autor kópie z prvých troch kapitol 
6. minimálne prvú a poslednú stranu textu 
7. informáciu o náklade, ak nie je tento údaj uvedený v tiráži 
8. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú recenzenti uvedení priamo v práci 
9. bod 8. neplatí, ak ide o zahraničné vydavateľstvo vedeckej literatúry, ktoré 
    uskutočňuje recenzné konanie a je uvedené v zozname na webovej stránke  
    portálu CREPČ 
 
 
 

IV. Kapitola vo vedeckej monografii alebo štúdia charakteru vedeckej 
monografie: 
 

1. titulný list publikácie (líce aj rub) 
2. tiráž 
3. obsah 
4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente 
5. úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii 
6. celý text kapitoly alebo štúdie 
7. dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú recenzenti uvedení priamo v práci 
8. bod 7. neplatí, ak ide o zahraničné vydavateľstvo vedeckej literatúry, ktoré 
    uskutočňuje recenzné konanie a je uvedené v zozname na webovej stránke 
    portálu CREPČ. 
 
 
 

V. Pri prácach zaradených do kategórie:  
 

AAA, AAB = vedecké publikácie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách 
ABA, ABB = štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie 
vydaných v domácich a zahraničných vydavateľstvách 
ABC, ABD = kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných a domácich 
vydavateľstvách 
 
je potrebné doručiť do knižnice aj originál práce (vytlačenú publikáciu alebo digitálny 
nosič), pretože k záznamu o práci musí knižnica pripojiť pdf súbor, ktorý obsahuje 
naskenované strany z publikácie potrebné na identifikáciu práce (titulný list a jeho rub, 
tiráž, obsah, použitú literatúru, úvod/predslov, záver/doslov, text prvej kapitoly pri 
monografii alebo text konkrétnej kapitoly).    
 
 
 
 



       VI.      Odborná monografia, alebo kapitola v nej, 
                  učebnica pre základné a stredné školy, alebo kapitola v nej,  
                  vysokoškolské skriptá: 

 
1. titulný list publikácie (líce aj rub) 
2. tiráž 
3. obsah 
4. úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente 
5. úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa  
    kapitol, predkladá autor kópie z prvých troch kapitol 
6. minimálne prvú a poslednú stranu textu, pri kapitolách celý text 
 

 
 
 

VII. Príspevky z konferencií, abstrakty príspevkov alebo postery, ktoré boli 
publikované v konferenčnom zborníku: 

 
1. titulný list zborníka, jeho rub, príp. inú stranu, kde je uvedený názov podujatia, 
    názov inštitúcie, ktorá podujatie organizovala, dátum a miesto konania 
2. názov zborníka,miesto jeho vydania, vydavateľ, ISBN a mená recenzentov   
3. obsah, úvod a predslov 
4. celý text príspevku, 
5. tiráž 
6. ak ide o pozvaný príspevok, je potrebné doložiť relevantné podklady o pozvaní 
 
 
 

VIII. Príspevky z konferencií, abstrakty príspevkov alebo postery, ktoré boli  
publikované v časopise: 

 
1. titulný list časopisu, jeho rub, príp. inú stranu, kde je uvedený názov podujatia, 
    názov inštitúcie, ktorá podujatie organizovala, dátum a miesto konania 
2. názov časopisu, ročník, číslo v danom roku, ISSN  
3. obsah  
4. celý text príspevku, 
5. tiráž 
6. ak ide o pozvaný príspevok, je potrebné doložiť relevantné podklady o pozvaní 
 
 
 

IX. Dokumenty, ktoré sú dostupné len elektronicky: 
 

Podľa charakteru dokumentu je potrebné vytlačiť relevantné strany podľa 
vyššieuvedených pokynov a pripojiť webovskú adresu, na ktorej je dokument 
prístupný. 

 
 
 
 



 
Ohlasy na publikačnú činnosť: 
 
 

1. Ohlasy z databázy Web of Science alebo SCOPUS  (kategória [o1] a [o2]) : 
 

sa dokladajú vytlačenou stranou z danej databázy, na ktorej je uvedený názov 
citovanej práce, názov a mená všetkých autorov citujúcej práce, názov zdrojového 
dokumentu a jeho identifikácia.  
Ak je práca citovaná v oboch databázach, predkladajú sa údaje za obe databázy. 
 

 
2. Ostatné ohlasy (kategória [o3], [o4], [o5] a [o6]) : 

 
dokladajú sa strany z citujúcej práce, na ktorých sú uvedené mená autorov citujúcej 
práce, názov práce, strana, na ktorej je citácia (alebo strana, na ktorej je citovaná 
práca uvedená v zozname literatúry).  
Ak je citácia v časopise, predkladá sa kópia titulného listu, na ktorom je názov 
časopisu, rok, ročník a číslo. 
Ak je citácia v monografii alebo zborníku, dokladajú sa strany, na ktorých je uvedený 
názov monografie alebo zborníka, miesto a rok vydania a vydavateľstvo. 


