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Rektor Univerzity J. Selyeho podľa  čl. 44 ods. 2 Štatútu UJS vydáva túto smernicu: 

 

Článok 1 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Smernica sa vydáva v nadväznosti na Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej 

činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška”). 

2. Táto smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti 

a ohlasov na Univerzite J. Selyeho (ďalej len „smernica“), ktorá je vydaná v súlade s 

- § 8, ods. 1, písm. d) Zákona č. 126/2015 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. (ďalej 

len „zákon o knižniciach“),  

- § 108a, § 108b a § 108c Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (ďalej len 

„zákon o vysokých školách“) a  

- vyhláškou 

zabezpečuje jednotný postup, organizáciu a deľbu práce pri registrovaní a vykazovaní 

publikačnej činnosti a ohlasov na Univerzite J. Selyeho (ďalej len „UJS“). 

3. Zásady bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej, umeleckej činnosti 

a ohlasov sú záväzné pre všetky pracoviská a organizačné súčasti UJS a fakúlt. 

4. Smernica je záväzná pre zamestnancov UJS, ktorí vykonávajú prácu na 

ustanovený týždenný pracovný čas podľa osobitného predpisu
1
,  študentov študijných 

programov tretieho stupňa, ako aj všetkých uchádzačov o vedecko-pedagogické tituly 

na UJS. Publikačná činnosť sa neeviduje zamestnancom UJS v pracovnom pomere na 

kratší pracovný čas ako je ustanovený týždenný pracovný čas, pracovníkom 

vykonávajúcim prácu na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o vykonaní 

práce, ani bývalým zamestnancom UJS. 

5. Evidencia publikačnej a umeleckej činnosti a ohlasov pre hodnotiace účely sa 

vzťahuje aj na študentov doktorandských študijných programov v externej forme 

štúdia. 

6. UJS zodpovedá za poskytovanie údajov do CREPČ, resp. CREUČ, za ich 

priebežnú aktualizáciu a správnosť prostredníctvom svojej akademickej knižnice. 

7. Pravidlá a vzťahy osobitne neupravené touto smernicou a jej prílohou sa riadia 

vyhláškou.  

 

                                                 

1
  § 85 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
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Článok 2 

Ciele bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov 

 

1. Cieľom bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov 

je:  

a) prezentácia vedeckovýskumnej a odbornej aktivity UJS, jej pracovísk a 

autorov,  

b) získanie prehľadu o profile a vedeckovýskumnej výkonnosti jednotlivých 

fakúlt a ich pracovísk a jeho zamestnancov,  

c) získanie objektívnych podkladov pre vedenie UJS a jednotlivých fakúlt na  

mapovanie a riadenie vedy a výskumu,  

d) spracovanie prehľadov o publikačnej činnosti pre rozpis dotácie zo strany 

MŠVVaŠ SR, pre účely akreditácie, evalvácie, ako aj pre potreby kvalifikačného 

rastu zamestnancov UJS, príp. pre iné hodnotenia,  

e) poskytovanie údajov do Centrálneho registra evidencie publikačnej 

činnosti. 

 

 

Článok 3 

Predmet bibliografickej registrácie publikačnej činnosti a ohlasov 

 

1. Predmetom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti na UJS sú verejne 

publikované a prístupné dokumenty a ohlasy na publikované dokumenty, tak ako ich 

charakterizuje a vymedzuje § 5 ods. 4, písm. a) vyhlášky.  

 

 

Článok 4 

Kritériá kategorizácie publikovaných dokumentov 

 

1. Pre zaradenie publikačnej činnosti a ohlasov do kategórií je autor povinný 

používať kódy a názvy jednotlivých kategórií publikačnej činnosti a ohlasov podľa 

príloh č. 1 a 3 vyhlášky. 

2. Podrobnosti o zmenách kategórií, nových kategóriách evidencie publikačnej 

činnosti a ohlasov pre publikácie s rokom vydania 2013 a novšie, a spôsob, akým sa 

vykazujú jednotlivé typy publikácií upravujú Metodické pokyny CREPČ. 

 

Článok 5 

Postup pri bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej 

činnosti a ohlasov na UJS 

 



4 

 

1. Údaje o verejne publikovaných a dostupných dokumentoch a ohlasoch na ne sa 

evidujú v databáze publikačnej činnosti zamestnancov UJS, ktorej prevádzkovateľom 

je Univerzitná knižnica UJS (ďalej len „UK UJS“). 

2. Publikácia (ohlas na publikáciu) sa môže evidovať aj z iniciatívy knižnice, v 

prípade ak knižnica získa informáciu o publikácii (ohlase) v rámci vlastných 

informačných prieskumov cez verejne dostupné elektronické databázy alebo iné zdroje.  

3. Ak autor zistí, že jeho publikácia (ohlas) je už evidovaná v databáze publikačnej 

činnosti, jeho povinnosťou je preveriť správnosť zaradenia do kategórie a v prípade 

nesúhlasu so zaradením kontaktovať knižnicu. 

4. Proces registrácie publikačnej činnosti a ohlasov sa delí na etapy:  

a) určenie kategórie publikačnej činnosti, vrátane percentuálneho podielu na 

jej vzniku; určenie kategórie ohlasu,  

b) nahlasovanie/odovzdávanie a zber podkladov,  

c)   spracovanie  bibliografických  záznamov publikačnej činnosti a ohlasov,  

d) export dát do CREPČ,   

e) sprístupnenie výsledkov spracovania bibliografickej registrácie publikačnej 

činnosti a ohlasov prostredníctvom verejne dostupnej databázy publikačnej 

činnosti cez knižničný informačný systém (ďalej len „KIS“). 

5. Pre zabezpečenie procesu registrácie a vykazovania publikačnej činnosti a ohlasov 

je nevyhnutná koordinácia činností a kooperácia medzi autormi a UK UJS. 

6. UK UJS: 

a) je odborným garantom a spracovateľským pracoviskom bibliografickej 

registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti a ohlasov na UJS, 

b) buduje centrálnu databázu publikačnej činnosti a ohlasov UJS na základe 

podkladov dodaných autormi alebo pracoviskami UJS,  

c) v pravidelných intervaloch zabezpečuje export dát do CREPČ v zmysle 

platnej XML schémy,  

d) pripája elektronické podklady v pdf formáte k publikáciám skupiny A1 

(AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) k bibliografickým záznamom v databáze 

CREPČ, za účelom overenia správnosti kategórií skupiny A1 zo strany CVTI SR 

ako prevádzkovateľa centrálnych registrov,  

e) do poznámky záznamu o evidovanom dokumente zapisuje informácie o 

registrácii v databázach Web of Science alebo SCOPUS, 

f) má právo upraviť kategóriu vykazovanej publikácie a ohlasu, ak nie je v 

súlade s definíciou kategórie podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR; o zmene informuje 

autora a vedúceho príslušnej katedry.  

g) v prípade, že publikácia bude do databázy CCC, SCOPUS alebo Web of 

Science zaradená dodatočne, môže knižnica následne preradiť publikáciu do 

príslušnej kategórie publikačnej činnosti. O tejto zmene informuje autora 

a vedúceho príslušnej katedry resp. dekana príslušnej fakulty z dôvodu evidencie 

publikácií na účely odmeňovania zamestnancov. 
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h) UK UJS má právo upraviť kategóriu vykazovanej publikácie iba vtedy, ak 

nespĺňa požiadavky zverejnené v Metodických pokynoch CREPČ, platné pre 

aktuálny vykazovací rok. Dôvod zmeny kategórie publikačnej a umeleckej činnosti 

knižnica oznámi autorovi záznamu e-mailom a zaznačí ju v príslušnom poli 

bibliografického záznamu.  

i) buduje archív podkladov publikačnej činnosti a ohlasov tak, aby boli tieto 

prístupné k nahliadnutiu, overeniu správnosti údajov, pre potreby následnej 

kontroly a pod., 

j) sprístupňuje online databázu publikačnej činnosti cez KIS; umožňuje jej 

ďalšie využívanie pre potreby spracovania prehľadov o publikačnej činnosti pre 

rozpis dotácie MŠVVaŠ SR, akreditáciu a evalváciu, pre potreby habilitačných a 

vymenúvacích konaní,  

k) poskytuje výstupy a štatistické prehľady z databázy publikačnej činnosti na 

základe žiadosti pre pracovníkov UJS a študentov doktorandského štúdia na UJS, 

ďalej pre vedenie UJS, jej fakúlt a pre interné potreby pracovísk jednotlivých 

fakúlt.  

7. Autor  

a) pripravuje podklady (v tlačenej alebo elektronickej forme) na spracovanie 

svojej publikačnej činnosti a na evidenciu ohlasov - zdrojom pre bibliografickú 

registráciu je pôvodný dokument, prípadne jeho časti, alebo jeho kópie, ktoré ho 

jednoznačne identifikujú,  

b) zamestnanci a študenti doktorandského študijného programu, ktorých sa 

bibliografická registrácia týka, vyplnia bibliografické údaje o príslušnom 

dokumente alebo ohlase do elektronického formulára, ktorý je pre každého 

zamestnanca a doktoranda UJS autentifikovaný v KIS alebo do vytlačeného 

formulára (Sprievodný list), ktorý je prílohou tejto smernice. Za úplnosť a 

správnosť vyplnených údajov zodpovedá autor. V prípade viacerých autorov za 

údaje vložené do záznamu zodpovedá prvý autor, ktorý uvedie aj percentuálny 

podiel ostatných spoluautorov v zázname. 

c) do systému KIS sa nevkladajú záznamy o dokumentoch, ktoré nie sú 

verejne dostupné a  sú zatiaľ iba v štádiu príprav pred zverejnením. 

d) do systému KIS sa zapisujú záznamy o zverejnených príspevkoch z 

indexovaných databáz Current Contents Connect, Web of Science a Scopus až po 

ich zverejnení v on-line databázach. Publikácie a ohlasy takto zverejnené stačí 

vydokladovať tlačeným výstupom priamo z databázy, alebo preposlať oznámenie 

o zverejnení publikácie v databázach vo forme e-mailu zodpovedným 

zamestnancom UK UJS. 

8. Zodpovednosť iných osôb 

a) za priebežné zasielanie podkladov (v tlačenej alebo elektronickej forme) 

publikačnej činnosti zodpovedá poverený pracovník jednotlivých katedier. 

b) ak odovzdané podklady sú neúplné, UK UJS má právo nezverejniť 
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príslušný záznam až do času doplnenia chýbajúcich údajov povereným 

pracovníkom katedry, ktoré sú potrebné pre jeho správne zaradenie do kategórie a 

vstup do aktívnej databázy KIS. 

 

 

Článok 6 

Podklady na evidenciu publikačnej činnosti a ohlasov 

 

1. Podklady na registráciu publikačnej jednotky autor alebo poverený pracovník 

katedry odovzdáva na základe vyplneného elektronického formuláru alebo tlačiva na 

Úsek evidencie publikačnej činnosti UK UJS vo forme pôvodného dokumentu, jeho 

častí, alebo fotokópie, ktorého jednoznačne identifikujú:  

a) publikácia ako celok (AAA, AAB): líce a rub titulného listu, 

úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitá literatúra (ak nie je použitá 

literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je 

potrebné zaslať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie),  

b) časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD): líce a rub titulného listu 

zdrojového dokumentu, úvod/predslov a záver/doslov celej publikácie, obsah, 

tiráž, použitá literatúra ku štúdii alebo kapitole alebo použitá literatúra celej 

publikácie, prvá a posledná strana štúdie alebo kapitoly,  

c) príspevky v časopisoch/zborníkoch: titulný list a tiráž zdrojového 

dokumentu, obsah časopisu/zborníka), plný text príspevku,  

d) dokumenty zverejnené na internete: relevantné časti dokumentu vytlačené 

z internetu alebo kópia dokumentu v elektronickej forme,  

e) audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty (CD-ROM, 

DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blue-ray, online): fotokópia obalu a relevantných 

častí dokumentu vytlačených po otvorení dokumentu.  

2. Autor je povinný poskytnúť UK UJS podklad v tlačenej forme (originál 

dokumentu alebo jeho fotokópiu). Pre potreby overovania zo strany prevádzkovateľa 

CREPČ musí byť podklad pri publikáciách skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, 

ABC, ABD) v elektronickej forme (pdf formáte). Podklady musia spĺňať všetky 

náležitosti podľa čl. 5, ods. 1 tejto smernice, musia byť kompletné a čitateľné v 

tlačenej, aj v elektronickej forme. 

3. Podklady na registráciu ohlasu odovzdáva autor alebo poverený pracovník katedry 

na Úsek evidencie ohlasov Univerzitnej knižnice UJS (ďalej len „UK UJS”). Predkladá 

bibliografické údaje, ktoré ohlas jednoznačne identifikujú, a to v podobe relevantných 

častí pôvodného dokumentu alebo jeho fotokópie:  

-  titulný list, obsah a tiráž citujúceho dokumentu, strana dokumentu, na ktorej je 

ohlas alebo citácia uvedená, resp. zoznam použitej literatúry.  
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Článok 7 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Pre registráciu publikácii s rokom vydania 2012 platí vo vykazovacom období 

2013 Smernica MŠ SR č. 13/2008 Z.z. o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.  

  

2. Pre registráciu publikácií s rokom vydania 2013 a novšie platí Zákon č. 455/2012 

o vysokých školách Z. z. a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri 

evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti.  

3. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01. 10. 2016. 

 

 

Komárno dňa 30. 09. 2016 

 

doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

rektor UJS 

 

 

Prílohy: 

1. Sprievodný list „A“ 

2. Sprievodný list „B“ 


