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V súvislosti s Vyhláškou č.456 MŠŠV a V SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti 
 

prikazujem, 
 

aby všetci pracovníci PdF UK a študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia pri svojich publikačných 

a umeleckých výstupov vždy uvádzali svoje pracovisko, čiže PdF UK. Údaj je potrebný pre 

priradenie publikačného alebo umeleckého výstupu v centrálnom registri publikačnej/alebo 

umeleckej činnosti a aj v súvislosti s hodnotením publikačnej a umeleckej činnosti v rámci 

komplexnej akreditácie, ale aj iných hodnotiacich procesov. 
 

Ak je v publikácii popri vysokej škole (vysokých školách) uvedené aj iné pracovisko, pričom autor 

mal 100% pracovný úväzok aj na vysokej škole, aj na inom pracovisku, publikáciu registruje 

zamestnávateľ, ktorého písomne určí autor pri odovzdávaní podkladov pri registrácii danej 

publikácie. 

Ak autor určí iné pracovisko ako vysokú školu (napr. SAV), publikáciu neregistruje žiadna vysoká 

škola. 
 

Minimálne požiadavky na uvádzanie pracoviska (názvy podľa schváleného Štatútu UK) 
Pri domácich výstupoch: 

- Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta (skratka PdF UK) 

Pri zahraničných výstupoch: 

- Comenius University in Bratislava, Faculty of Education (FEDU CU)  

- Pädagogische Fakultät der Comenius - Universität in Bratislava 

- Педагогический факультет Университета имени Коменского 

 

Pracovník, študent 3. stupňa vysokoškolského  štúdia, môže svoje pracovisko určiť aj bližšie 

(katedra, ústav, oddelenie). 
 

V prípade kolektívnych monografií, vysokoškolských učebníc a ďalších knižných publikácií je 

možné túto požiadavku naplniť aj formou zoznamu pracovníkov a uvedením ich pracoviska.  
 

V prípade používania iného jazyka je nutné vychádzať z oficiálneho názvu pracoviska uvedeného 

v platnom Štatúte UK. 
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