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Publikačná činnosť študentov študujúcich v programoch tretieho stupňa  
 
     Podľa Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. MŠVVaŠ o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a 
centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti vyplýva Akademickej knižnici UK (ďalej „AK UK“) a 
fakultným knižniciam UK povinnosť bibliografickej registrácie publikačnej činnosti v Centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti2 (ďalej len „CREPČ“). Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK 
(ďalej AKAS JLF UK) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, vedeckých 
pracovníkov a doktorandov fakulty. Zabezpečuje budovanie, aktualizáciu, spracovanie tlačených výstupov, 
prehľadov, štatistík a sprístupňovanie databázu publikačnej činnosti UK prostredníctvom web. stránky 
https://alis.uniba.sk:8444/search/query?theme=EPC. 

Publikačná činnosť sa eviduje zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na ustanovený  
týždenný pracovný čas a študentom študijných v programoch tretieho stupňa v dennej aj externej forme 
štúdia. Na evidenciu publikovaného dokumentu je povinnosťou autora predložiť akademickej  
knižnici pri:  

a)    vedeckých monografiách a odborných knižných publikáciách a vysokoškolských  
učebniciach: 
- titulný list publikácie (líce aj rub), 
- tiráž, 
- obsah, 
- úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente, 
- úplný zoznam použitej literatúry; ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa  
- kapitol, predkladá autor kópie z prvých troch kapitol, 
- dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii vydanej 
v zahraničnom vydavateľstve; 

b)   kapitolách z vedeckých monografií, štúdiách charakteru vedeckej monografie a odborných knižných 

publikáciách:  

- titulný list publikácie (líce aj rub), 

- tiráž,  

- obsah, úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v dokumente,  

- kópie aspoň prvej a poslednej strany kapitoly, štúdie,  

- úplný zoznam použitej literatúry ku kapitole, štúdii alebo celej publikácii,  

- dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckej monografii, 

časopise a zborníku vydaných v zahraničnom vydavateľstve; 

c)   článkoch, príspevkoch, štúdiách z časopisov a zborníkov:  

- titulný list zdrojového dokumentu (líce aj rub),  

- obsah časopisu alebo zborníka,  

- tiráž,  

- text článku, príspevku, štúdie, alebo state,  

- URL záznamu z databáz Web of Science alebo SCOPUS, ak je dokument registrovaný v týchto 

databázach,  

- dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti vo vedeckom zborníku 

vydanom v zahraničnom vydavateľstve; 

d)   konferenčných zborníkoch:  

- titulný list zdrojového dokumentu (líce aj rub), obsah, úvod a predslov, ak ich dokument 

obsahuje,  

- tiráž,  
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- text príspevku,  

- relevantné podklady o pozvaní, ak ide o pozvaný príspevok,  

- dokumentáciu o recenznom konaní, ak nie sú uvedení recenzenti v zborníku z vedeckej 

zahraničnej konferencie vydanom v zahraničnom vydavateľstve; 

e)   publikovaných dokumentoch, kde je určitý rozsah podmienkou kategorizácie prepočet strán na 

autorské hárky 3 v prípade, ak je pochybnosť, či rozsah strán vyhovuje stanovenému limitu,  

f)   dokumentoch zverejnených spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (t. j. prostredníctvom 

internetu), relevantné časti dokumentu vytlačené z webovej stránky alebo kópiu dokumentu v 

elektronickej forme.  

 

Dôležité upozornenie: Študent zodpovedá za priebežnú aktualizáciu všetkých potrebných údajov o 

svojej publikačnej činnosti a priebežné odovzdávanie dokumentácie do AKASu počas štúdia. Pri 

publikovaní zodpovedá za správnosť údajov v názve fakulty a univerzity v plnom rozsahu. Pokiaľ je 

aspoň jeden z autorov zamestnancom JLF UK na plný pracovný úväzok (1,0), alebo je študentom 

štud. programu tretieho stupňa v dennej, alebo externej forme štúdia, musí byť v publikovanom 

diele názov inštitúcie, t.j. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v 

Bratislave. 

Pri prerušení, alebo ukončení štúdia je študent povinný vysporiadať si podlžnosti voči AKASu 

(odovzdať vypožičanú literatúru). 
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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 § 108a ods. 4 zákona č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách. 
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