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METODICKÉ POKYNY 
 

k realizácii vnútorného predpisu UK č. 7/2008 Úplné znenie Smernice rektora UK č. 3/2008  

o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov v znení vnútorného 

predpisu č. 6/2008 Smernice rektora UK, ktorou bol vydaný Dodatok č. 1 k vnútornému 

predpisu č. 3/2008. 

 

 

I. 

Cieľ bibliografickej registrácie publikačnej činnosti 

 

    Publikačná činnosť pedagogických a vedeckých pracovníkov je významnou súčasťou 

prezentácie fakulty v oblasti pedagogických výsledkov a vedeckého výskumu.  

   Jej kvalita je jedným z kritérií Akreditačnej komisie MŠ SR požadovaných pri posudzovaní 

spôsobilosti fakulty uskutočňovať študijný program.  

   Je podkladom k dotácii zo štátneho rozpočtu v oblasti výkonu fakulty vo vede. 

   Podáva prehľad o vedecko-výskumnom a pedagogickom profile a výkonnosti fakulty, 

ústavov a pracovníkov. 

   Zoznam publikačnej činnosti, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a ohlasov, 

podľa Zásad konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora UK v 

Bratislave k vyhláške MŠ SR č. 6/2005, pripája uchádzač k žiadosti o začatie habilitačného 

konania, resp. vymenúvacieho konania.  

    

 

   Evidencia publikačnej činnosti sa vykonáva podľa Smernice MŠ SR č. 13/2008-R zo 16. 

októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 

činnosti a ohlasov. 

http://www.crepc.sk/smernica_2008.pdf 

    

   Pri spracovaní publikačnej činnosti sa postupuje podľa Vnútorného predpisu UK    č. 7/2008 

Úplné znenie Smernice rektora UK č. 3/2008 o bibliografickej registrácii     a vykazovaní 

publikačnej činnosti a ohlasov v znení vnútorného predpisu č. 6/2008  Smernice rektora UK, 

ktorou bol vydaný Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu           č. 3/2008. 

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/vp_2008_07.pdf 

  

 

 

II. 

Predmet bibliografickej registrácie publikačnej činnosti 

 

   Predmetom bibliografickej registrácie sú verejne publikované a prístupné DOKUMENTY a 

OHLASY na publikované dokumenty.  

   Pri knihách, zborníkoch, časopisoch sa za dolnú hranicu verejného publikovania považuje 

50 exemplárov. Pre dizertačné a habilitačné práce, výskumné správy a elektronické 

dokumenty sa požaduje ako minimálna podmienka zverejnenia dostupnosť dokumentu v 

akademickej knižnici alebo v univerzitnej počítačovej sieti. 

   Za ohlasy sa považujú citácie, recenzie alebo umelecké kritiky na publikované dielo. 

 

 

http://www.crepc.sk/smernica_2008.pdf
http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/subory/legislativa/vp_2008_07.pdf
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III. 

Organizácia a deľba práce pri bibliografickej registrácii a evidencii publikačnej činnosti 

a umeleckej činnosti 

 

   V zmysle Zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach (§ 8, odst. 2, písm. c) je pracoviskom 

bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých pracovníkov 

a doktorandov fakulty Fakultná knižnica, ktorá ako koordinačné a spracovateľské pracovisko 

publikačnej činnosti: 

- na základe dodaných podkladov spracúva bibliografické záznamy o publikovaných 

dokumentoch a zapisuje ohlasy, t. j. pravidelne aktualizuje databázu publikačnej činnosti 

fakulty 

- archivuje doručené dokumenty, resp. ich kópie tak, aby boli prístupné k nahliadnutiu, 

overeniu správnosti údajov, pre potreby následnej kontroly a pod. 

- pripravuje potrebné výstupy a štatistické prehľady z databázy publikačnej činnosti pre 

potreby fakulty. 

 

   Proces bibliografickej registrácie a následného vykazovania publikačnej činnosti, resp. 

evidencie publikačnej činnosti sa delí na etapy, na ktorých sa podieľajú vedeckí a pedagogickí 

pracovníci, pracovníci knižnice a oddelenie pre vedeckovýskumnú činnosť v takomto 

rozdelení:  

 

Proces 

vedecko-

pedagogickí 

pracovníci 

pracovníci 

knižnice 

oddelenie pre ved.-

výsk. činnosť  

zber podkladov na registráciu 

publikačnej činnosti 
*     

označenie kategórie publikačnej 

činnosti, resp. ohlasov 
*     

overenie a potvrdenie správnosti 

zaradenia do kategórie 
  *   

spracovanie bibliografických 

záznamov 
  *   

overenie a potvrdenie správnosti 

kontrolných výstupov 
*     

korektúry záznamov   *   

spracovanie výstupov a štatistík podľa 

požiadaviek 
  *   

zapracovanie výstupov do príslušných 

hodnotení 
    * 

 

 

ZADÁVANIE ÚDAJOV  
1. Za zber dokumentov sú zodpovední ich pôvodcovia - autori. Podklady sú pracovníci 

a interní doktorandi fakulty povinní odovzdávať do fakultnej knižnice na bibliografické 

spracovanie priebežne, tak ako sú publikované.  

2.  Ak má publikácia viac ako jedného autora, uvedú percentuálny podiel práce jednotlivých 

autorov na vzniku publikovaného dokumentu. 
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3. V ľavom hornom rohu dokumentu vyznačia autori kód kategórie publikovanej práce  

° kategorizácia:  

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/a_kniznica_users/publcin/priloha_c_1.doc 

 ° zoznam karentovaných časopisov:  

http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=CCC&Func=Frame 

 

4. Dokumenty, resp. ich časti, slúžia na bibliografické spracovanie a prípadnú následnú 

kontrolu. Každý dokument, ktorý je predmetom bibliografickej registrácie a vykazovania 

publikačnej činnosti musí byť prístupný vo Fakultnej knižnici v origináli, alebo ako kópia. V 

závislosti od typov dokumentov je potrebné dokladovať nasledovné: 

 

Knihy - titulný list, tiráž, obsah a posledná číslovaná strana 

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- plné mená autorov (krstné meno a priezvisko) 

- názov (resp. podnázov)  

- poradie vydania  

- miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán, prílohy  

- edícia, zv.  

- ISBN  

 

Články (state) zo zborníkov - titulný list, tiráž, obsah a plný text článku  

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)  

- názov state  

- názov zborníka, miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania  

- rozsah strán (od - do)  

- ISBN  
 

° Pri zborníkoch z konferencií okrem uvedeného je potrebné:  

- dátum, miesto a krajina konania konferencie  

- organizátor konferencie, jeho sídlo a krajina 

-  pri pozvaných referátoch pozvánka  

- program konferencie 

- pri vedeckých konferenciách aj zloženie programového výboru 

° Pri recenzovaných zborníkoch obidvoch typov je navyše potrebný doklad, že je zborník 

recenzovaný (t. j. strana, na ktorej sú uvedení recenzenti, pripomienky recenzentov zaslané 

autorovi a pod.)  

 

Články z časopisov - plný text článku a identifikačné časti časopisu  

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)  

- názov článku  

- názov časopisu, ISSN, ročník, číslo, rok vydania, rozsah strán (od - do), krajina  sídla 

vydavateľa 

 

Kvalifikačné práce - titulný list a posledná číslovaná strana  

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- plné meno autora  

- plné meno školiteľa  

- dátum a miesto obhajoby  

- názov a číselný kód odboru  

http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/a_kniznica_users/publcin/priloha_c_1.doc
http://portal.isiknowledge.com/portal.cgi?DestApp=CCC&Func=Frame
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- miesto a rok vypracovania  

- počet strán  

 

Audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty (CD, VHS, CD-R, DVD a pod.) - 

kópia obalu a relevantných častí dokumentu vytlačených po otvorení dokumentu 

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- názov (resp. podnázov)  

- názov distribučnej spoločnosti  

- krajina vydania, produkčná spoločnosť, rok vydania  

- autori, tvorcovia (plné mená a rola)  

- miesto vydania, vydavateľstvo, rok vydania  

 

 Dokumenty zverejnené len na internete - relevantné časti dokumentu vytlačené z 

internetu  
K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- plné mená autorov (krstné meno a priezvisko)  

- presná adresa www  

- dátum sprístupnenia na sieti  

 

5. Ohlasy: doklady o ohlasoch (citácie, recenzie, umelecké kritiky) sa archivujú ako kópie 

príslušných dokumentov (resp. ich identifikovateľných častí), na ktorých je jasne vidieť, kto 

je autorom ohlasu, ktorej konkrétnej práce sa týka a kde bol publikovaný.  
 

Monografie, zborníky  

K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- autor ohlasu (meno a priezvisko)  

- názov state 

- názov monografie, zborníka 

- miesto vydania, vydavateľ, rok vydania, rozpätie strán (od - do)  
 

Periodiká  
K spracovaniu sú potrebné údaje:  

- autor ohlasu (meno a priezvisko) 

- názov článku 

- názov časopisu, ročník, číslo, rok, rozpätie strán (od - do)  

   Pokiaľ sú v SR prístupné databázy Web of Science a SCOPUS, ohlasy z týchto databáz nie 

je potrebné dokladovať v tlačenej forme 

 

citačná databáza Web of Science  

http://www.uniba.sk/?id=1871 

 

citačná databáza SCOPUS 

http://www.scopus.com/scopus/home.url 

 

6. Dodané dokumenty a ohlasy fakultná knižnica priebežne spracuje, o čom informuje 

autorov.  

 

7. Autor si overí výstup a prípadné pripomienky nahlási fakultnej knižnici, ktorá vykoná 

príslušnú korektúru.  

 

http://www.uniba.sk/?id=1871
http://www.scopus.com/scopus/home.url
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VÝSLEDKY spracovania publikačnej činnosti a kvalifikačných prác sa prezentujú výstupmi, 

ktoré rešpektujú medzinárodné a národné štandardy a odporúčania. Ide o prezentáciu: 

° na obrazovke počítača pri on-line prístupe k báze dát  

http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon  

 

° tlačenými výstupmi  

- Zoznam publikačnej činnosti - personálna bibliografia  

- Zoznam publikačnej činnosti - bibliografia pracoviska (fakulty alebo ústavu) 

- Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov (personálny alebo pracoviska)  

Tlačené výstupy na požiadanie zabezpečí fakultná knižnica od správcu systému. 

 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť schválením na Kolégiu dekana dňa 20.1.2009 

a účinnosť po vyjadrení stanoviska Akademického senátu FSEV UK dňom  5.5.2009. 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tejto smernice stráca platnosť vnútorný predpis FSEV UK 

č. 3/2008 Smernica dekana FSEV UK o  postupe pri realizácii Smernice rektora UK č. 

3/2008 o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej činnosti a ohlasov na 

FSEV UK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 20.1.2009 

 

 

 

 

 

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. 

              dekan fakulty 

http://edo.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_45_1e/chameleon

