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Postup pri bibliografickej registrácii a spracovania publikačnej činnosti pre uchádzačov 

habilitačného a inauguračného konania  

 

Výstup publikačnej činnosti a ohlasov vypracuje Akademická knižnica Pedagogickej fakulty 

UK na základe predložených podkladov publikačnej činnosti podľa Smernice č.13/2008-R zo 

16. októbra 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti  a ohlasov, ktorá je na adrese: 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/akademicka-kniznica/publikacna-cinnost/. Akademická 

knižnica na PdF UK registruje a vykazuje publikačnú činnosť aj uchádzačom o vedecko-

pedagogické tituly, ktorí nie sú s PdF UK v pracovno-právnom vzťahu, pričom táto činnosť 

podľa cenníka knižničných služieb.   

(http://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/Sucasti/Akademicka_Kniznica_Pdf_UK/dokumenty/

CENNiK_2015_UNIVERZITA_KOMENSKEHO_V_BRATISLAVE.pdf) 

 

Uchádzač predkladá podľa smernice podklady pre bibliografickú registráciu v závislosti od 

typov dokumentu.  

            knihy – kópia titulného listu, rub titulného listu, alebo tiráže, obsahu, rozsah, počet   

            záznamov  použitej literatúry, 

            články z časopisov – kópia článku a identifikačných častí časopisu, miesto a krajina    

            vydania, počet záznamov použitej literatúry, 

            články zo zborníkov – kópia titulného listu, rubu titulného listu alebo tiráže, obsahu       

            a článku, miesto konferencie, dátum konferencie, organizátor konferencie, sídlo     

            organizátora konferencie, 

            audiovizuálne, multimediálne a elektronické dokumenty – (CD, VHS, CD-R, DVD  

            a pod.) – kópia obalu a relevantných častí dokumentu vytlačených po otvorení   

            dokumentu,  

      dokumenty zverejnené na internete – relevantné časti dokumentu vytlačené  

      z internetu alebo kópiu dokumentu v elektronickej forme,  

      ohlasy - (citácie, recenzie a literárne kritiky) rovnaký postup platí aj pre ohlasy vašich  

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

      citácia uvedená.        

Pred odovzdaním podkladov publikačnej činnosti do Akademickej knižnice na Pedagogickej 

fakulte UK,  odporúčame  dohodnúť si presný postup s vedúcou knižnice a prostredníctvom 

nej so zodpovednými pracovníčkami.   

 

Kontakt  e-mail:  akademicka.kniznica@fedu.uniba.sk 

 

Vytvorený zoznam publikačnej činnosti je  ešte pred prerokovaním žiadosti  opätovne 

kontrolovaný pracovníčkou rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá potvrdí 

správnosť zaradenia jednotlivých publikačných výstupov a splnenie  daných podmienok 

schválených na habilitačné, resp. inauguračné konania na PdF UK.  
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