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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov 

tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 2/2013 Smernici  rektora UK o evidencii 

publikačnej činnosti (ďalej len „dodatok č. 1“).  

I. 

 

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora UK o evidencii publikačnej činnosti (ďalej len 

„smernica“) sa mení a dopĺňa takto: 

  

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:  

 

„
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. V čl. 1 odsek 2 znie: 

 

„(2) Publikačnú činnosť zamestnancov fakúlt UK registrujú fakultné knižnice UK, 

publikačnú činnosť zamestnancov ďalších súčastí1a registruje Akademická knižnica UK 

(ďalej len „AK UK“). AK UK  zabezpečuje aj budovanie, aktualizáciu, spracovanie 

tlačených výstupov, prehľadov a štatistík a sprístupňovanie databázy publikačnej činnosti 

UK na internete prostredníctvom webovej stránky.“. 

 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
  
 

 

„
1a 

3. diel Prílohy č. 2 k vnútornému predpisu č. 10/2008 Štatút UK v znení neskorších 

dodatkov.“. 

 

3.  V čl. 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

 

„(2) V záujme zabezpečenia správnej evidencie dokumentov, ktorých kategória je 

podmienená indexovaním v databáze
2a

, autor je oprávnený predložiť návrh na evidenciu 

len v prípade, ak sa po zadaní mena autora a názvu dokumentu do vyhľadávača databázy 

zobrazí záznam príslušného dokumentu.“.  

 Poznámka pod čiarou  k odkazu 2a znie:  

 

„
2a

 Databáza Current Contents Connect, Web of Science, SCOPUS.“.  

 

Doterajšie odseky 2 až 15 sa označujú ako odseky 3 až 16. 

 

4. V čl. 7 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa slovo „fakultnej“. 

  

5. V čl. 7 ods. 2 sa v prvej  a v druhej vete vypúšťa slovo „fakultná“. 
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6. V čl. 7 odsek 3 znie: 

 

„(3) V prípade potreby môže knižnica konzultovať správnosť kategorizácie 

publikovaných dokumentov s prorektorom pre vedeckovýskumnú činnosť, resp. 

prodekanom pre vedeckovýskumnú činnosť. Pozornosť – z hľadiska obsahovej stránky – 

sa venuje najmä publikovaným dokumentom v kategóriách, ktorých kód začína 

písmenom „A“. Uvedený prorektor, resp. prodekan rieši i prípadné problémy v  

odseku 2.“. 

 

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:  

 

„
4 

http://www.crepc.sk – Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej 

literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné konanie.“. 

II. 

 

Tento dodatok č. 1 k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 12. mája 2017 

 

 

 

 

 

       

 

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                         

       rektor UK  

http://www.crepc.sk/

