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P O K Y N Y 

k odovzdávaniu separátov publikačnej činnosti do Ústrednej knižnice 

 

Vážení kolegovia, 

pri odovzdávaní separátov publikačnej činnosti, prosíme, o dodržanie nasledovných 

pokynov: 

 

1. Zatriedenie podľa kódovníka kategórií (zatrieďuje autor) – podľa Prílohy č. 1  

Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti (v 

plnom znení dostupné na web str. http://www.uniba.sk/index.php?id=3591). 

 

2. Podpis autora – zodpovedá za kategóriu a verifikuje publikovanú prácu. 

 

3. Ďalším povinným údajom v súvislosti s autorom je percentuálny podiel spoluautorstva  

    (súčet musí byť 100 % a podiely autorov nesmú byť na desatinné miesta). 

 

4. V prípade prác publikovaných s inými pracoviskami – iná vysoká škola, príp. ústavy        

SAV, je potrebné mať kategóriu ako aj autorské podiely dohodnuté so spoluautormi. 

 

5. K separátu priložiť tiež kópiu titulnej strany dokumentu (časopisu, zborníka) – aby 

obsahovala ročník, číslo, rok, rozpätie strán, ISSN alebo ISBN.  

 

6. a) Príspevok publikovaný v karentovanom časopise musí byť verifikovateľný cez databázu 

Web of Science – Current Contents Connect.  

    b) Do databázy EPC je možné zaevidovať článok (kategória ADM, ADN) len vtedy, keď je 

overiteľný vo WOS a SCOPUS. 

 

7. Ku kvalifikačným prácam (v Evipube sa uvádzajú len  dizertačné a habilitačné) uviesť:      

vedný odbor + číselný kód  odboru, dátum obhajoby, mená školiteľa, oponenta. 

 

8. Povinné údaje ku konferenciám: názov konferencie, miesto konania, dátum konania,                                                          

názov konferenčného zborníka, organizátor konferencie, miesto vydania, vydavateľ, 

ISBN/ISSN, rok, strany. 

 

9. Nepublikované prednášky a pozvánky sa neevidujú – prosíme nezasielať. 

 

10. Podklady na spracovanie publikačnej činnosti v db EPC odovzdávať priebežne  

     pracovníčke ÚK.   

 

Prosíme o dôsledné dodržiavanie uvedených pokynov, nakoľko podľa správnosti   zápisov 

sa bude vypočítavať značná časť dotácie pre jednotlivé fakulty. 
 

Za porozumenie ďakujeme   

   

          PhDr. Mária Kadnárová 

               riaditeľka ÚK 
Vybavuje : E. Violová, Z. Hlavenková 

                  kl. 156 

 
V Bratislave, 30.11.2017 

http://www.uniba.sk/index.php?id=3591

