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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Základný rámec evidencie publikačnej činnosti zamestnancov Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len  UK ) v zmysle platných zákonov1,2 do Centrálneho registra evidencie 

publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ ) je daný Smernicou rektora UK o evidencii 

publikačnej činnosti, publikovanou ako Vnútorný predpis UK č. 10/2019 (ďalej len VP UK). 

V zmysle VP UK publikačnú činnosť zamestnancov fakúlt UK a študentov študijného 

programu tretieho stupňa (ďalej len študenti) registrujú fakultné knižnice UK. Touto 

Smernicou (ďalej len Smernica) dekan Prírodovedeckej fakulty UK (ďalej len fakulta) 

upravuje pravidlá pre predkladanie publikačných výstupov na registráciu prostredníctvom 

Ústrednej knižnice fakulty (ďalej len knižnica). 
  

Čl. 2 

Výstupy publikačnej činnosti predkladané na registráciu 

a) Na registráciu publikačnej činnosti prostredníctvom knižnice sa prekladajú výstupy podľa 

kategorizácie uvedenej vo VP UK. Do evidencie publikačnej činnosti budú 

zaznamenávané iba publikačné výstupy autorov z fakulty podľa Čl. 3 Smernice (ďalej len 

autor), ako i citačné ohlasy na tieto publikačné výstupy.    

b) Výstupy publikačnej činnosti sa pre záznam do evidencie knižnice predkladajú podľa Čl. 

6 ods.(1) VP UK elektronicky, prednostne ako úplný text. Ak nie je možné, príp. neúčelné 

dodať úplný text, elektronicky sa predkladajú  časti  dokumentu podľa Čl. 6 ods. (2)  VP 

UK (týka sa monografií, učebníc, kapitol, zborníkov a pod.).  

c) S výnimkou citácií v zmysle Čl. 2 písm. e) Smernice  predkladá pracovisko fakulty tieto 

výstupy prostredníctvom elektronickej pošty do knižnice priebežne, pre každý výstup 

osobitne s uvedením autorských podielov a návrhu kategorizácie. Knižnica overí formálnu 

stránku kategorizácie, a v prípade nesúladu s požiadavkami dohodne s autorom zmenu 

kategórie. Prípadné problémy rieši prodekan fakulty pre vedecko-výskumnú činnosť. 

d)  Z dôvodu upresnenia a potvrdenia osobných údajov autorov v CREPČ, bez ktorého sa 

publikácia nezapočíta do publikačného výkonu fakulty pri rozpise dotácie zo štátneho 

rozpočtu, je pracovisko povinné predkladať i publikačné výstupy, ktoré už boli 

zaevidované v CREPČ inou inštitúciou, alebo inou fakultou UK. Osobitne je potrebné 

dbať na to, aby upresnenie fakulty bolo uskutočnené do konca vykazovacieho obdobia, 

počas ktorého bol uskutočnený pôvodný zápis z iného pracoviska, nakoľko zápis sa 

koncom vykazovacieho obdobia uzamkne a údaje za fakultu už nie je možné doplniť.  

e) Zoznam citačných ohlasov na registráciu sa za pracovisko fakulty predkladá iba 

elektronicky, vždy štandardne za predchádzajúci kalendárny rok  v jednom balíku, podľa 

aktuálnych inštrukcií a výzvy knižnice. Výnimočne a osobitne sa podobným spôsobom 

môžu zadávať citácie na práce novoprijatých zamestnancov, alebo doplnky ohlasov 

za predchádzajúce roky, ako aj doplnky citácií zamestnancov, ktorí to potrebujú v rámci 

procesov kariérneho postupu. Registrujú sa iba citácie na práce aktuálnych autorov a 

zamestnancov/študentov, ktorí boli autormi podľa Čl. 3 Smernice aspoň jeden mesiac 

v roku, za ktorý sa citácia eviduje. 

 
1 § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 

a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. 

2 § 108a ods. 4 zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. 



 

Čl. 3 

Autor publikačného výstupu fakulty 

Autorom sa rozumie:  

a) zamestnanec fakulty, ktorý je v čase evidovania  výstupu v pracovnom pomere na fakulte 

na ustanovený pracovný čas (t. j. 100% úväzok, ďalej len zamestnanec),  

b) študent fakulty (vrátane študentov v rámci platných zmluvných vzťahov s externými 

vzdelávacími inštitúciami – študenti EVI), 

c) zamestnanec, ktorému bol ukončený pracovný pomer na ustanovený pracovný čas, ale 

publikačný výstup bol prijatý do tlače v čase, keď bol zamestnancom a vo výstupe je 

uvedené pracovisko fakulty, 

d) študent, ktorý ukončil štúdium,  ale publikačný výstup bol prijatý do tlače v čase, keď bol 

študentom fakulty a vo výstupe je uvedené pracovisko študenta počas štúdia.  
 

 

Čl. 4 

Doručovanie a zodpovednosti 

a) Publikačné výstupy sa doručujú na adresu elektronickej pošty podľa pokynov knižnice, 

ktoré sú uvedené na web stránke knižnice.  

b) Zamestnanec knižnice preberajúci publikačný výstup je povinný elektronickou poštou 

potvrdiť jeho prevzatie odpoveďou na adresu odosielateľa.  

c) Vedúci zamestnanec knižnice je zodpovedný za správnu a včasnú registráciu 

publikačného výstupu po jeho doručení. 

d) Za pravidelnú evidenciu publikačných výstupov pracovísk fakulty nesie zodpovednosť 

vedúci príslušného pracoviska. Pokiaľ bol publikačný výstup doručený v termíne, keď už 

fakulte nebude priznaný do výkonu pre rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu, takýto výstup 

sa nebude brať do výkonu pracoviska v zmysle metodiky rozdelenia dotačných 

prostriedkov na fakulte.  

e) Vedúci pracoviska je povinný usmerniť zamestnancov pracoviska o spôsobe doručovania 

publikačných výstupov. S výnimkou citácií, môžu publikačné výstupy doručovať autori, 

alebo osoba poverená vedúcim pracoviska. Zoznamy citácií doručuje podľa Čl. 2 písm. e) 

Smernice za celé pracovisko osoba poverená vedúcim ( ďalej len osoba ). 

f) Osoba, ktorá odosiela publikačný výstup do knižnice, je povinná v kópii upovedomiť 

všetkých  autorov fakulty pre daný výstup. Toto ustanovenie neplatí pre zoznamy citácií. 

g) Za evidenciu prác študentov EVI zodpovedá vedúci pracoviska, na ktorom pôsobí garant 

týkajúceho sa doktorandského študijného programu. 

    

V Bratislave  28. apríla 2020 

 

 

       prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

                  dekan fakulty 


