Vnútorné predpisy
Univerzity Komenského v Bratislave

Príkaz rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
č. 4/2012

o bibliografickej registrácii a vykazovaní publikačnej
činnosti a ohlasov článkov publikovaných v karentovaných
časopisoch

Ročník
Ročník2012
2012

2

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) V zmysle Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „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 (ďalej len „smernica“) vyplýva Akademickej knižnici UK povinnosť
bibliografickej registrácie publikačnej činnosti vysokoškolských učiteľov, výskumných
pracovníkov a študentov doktorandského štúdia v dennej a externej forme štúdia.
(2) V súlade s čl. 1 ods. 4 smernice publikačnú činnosť na UK registrujú fakultné knižnice UK.
Akademická knižnica UK (ďalej len „AK UK“) zabezpečuje budovanie, aktualizáciu,
sprístupňovanie databázy publikačnej činnosti UK na internete a spracovanie tlačených
výstupov, prehľadov a štatistík.
(3) V zmysle smernice návrh na určenie kategórie publikovaného dokumentu predkladá
príslušnej fakultnej knižnici prvý autor dokumentu, resp. prvý autor v poradí autorov
dokumentu, ktorý je zamestnancom alebo doktorandom UK (ďalej len „navrhovateľ).
Navrhovateľ zodpovedá za súlad návrhu so špecifikáciou kategórií publikačnej činnosti
podľa tejto smernice s dôrazom najmä na obsahovú špecifikáciu dokumentu. Fakultná
knižnica overí správnosť návrhu navrhovateľa. Ak pritom dospeje k inému odborne
zdôvodnenému názoru, prerokuje ho s navrhovateľom.
(4) V súlade s čl. 8 ods. 2 písm. c) smernice za vykazovanie publikačnej činnosti a ohlasov a
odovzdávanie potrebných podkladov do fakultnej knižnice sú zodpovední autori; podklady je
potrebné odovzdávať priebežne tak, ako dokumenty vznikajú; odporúča sa, aby každé
fakultné pracovisko vysokej školy (katedra, ústav, klinika, a pod.) určilo pracovníka, ktorý
bude zabezpečovať spoluprácu s fakultnou knižnicou.
(5) V súlade s čl. 2 ods. 2 písm. d) smernice spracovanie bibliografických záznamov o
publikačnej činnosti a ohlasoch zabezpečujú zamestnanci fakultných knižníc zásadne na
základe pôvodného dokumentu príp. jeho kópie; pred spracovaním musia overiť formálnu
stránku zaradenia publikácií a ohlasov (povinná a dôležitá je kontrola, či sú časopisy
karentované); ak je dokument z formálneho hľadiska zaradený do nesprávnej kategórie, resp.
časopis nie je karentovaný, pracovník fakultnej knižnice má právo upraviť kategóriu, o
zmene kategórie informuje autora.
Čl. 2
Predmet príkazu
(1) V záujme zabezpečenia náležitej bibliografickej registrácie a vykazovania publikačnej
činnosti a ohlasov, týkajúcich sa plnotextových článkov alebo abstraktov publikovaných
v karentovaných časopisoch (ďalej len „článok“), je vysokoškolský učiteľ, výskumný
pracovník, študent doktorandského štúdia alebo iná osoba predkladajúca podklady na účely
bibliografickej registrácie a vykazovania publikačnej činnosti a ohlasov príslušnej fakultnej
knižnici oprávnená predložiť článok len v prípade, ak je takáto osoba uvedená ako autor
článku. Za autora článku sa všeobecne považuje osoba, ktorá je priamo uvedená samostatne
alebo v autorskom kolektíve pod názvom/titulom článku. Na tento účel – autorstvo - status
výskumníka/spolupracovníka uvedeného v apendixe alebo v poďakovaní a pod. nie je
postačujúci.
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(2) Ak osoba uvedená v odseku 1 predloží článok s požiadavkou jeho zaradenia do evidencie
pod svojim menom ako autor, pričom nie je uvedená medzi autormi článku priamo pod
názvom/titulom článku alebo ak si nie je istá, či je autorom uvedeného článku, príslušný
zamestnanec fakultnej knižnice overí či daná osoba figuruje v systéme Web of Knowledge –
Current Contents Connect ( ďalej len „WoK-CCC“) ako autor článku. Ak sa po zadaní mena
takejto osoby do WoK-CCC vyhľadávača autora článku nezobrazí príslušný článok, osoba
autorom tohto článku nie je a daný článok sa do evidencie nezaradí.
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
(1) Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave dňa 15.10.2012

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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