
Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej činnosti, 
k ohlasu na výstup publikačnej činnosti, k výstupu umeleckej činnosti a k ohlasu na 
výstup umeleckej činnosti  

A. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu publikačnej
činnosti

V ZMYSLE ČLÁNKU 14 BOD 4 TEJTO SMERNICE JE AUTOR POVINNÝ 
ODOVZDAŤ PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE PRE ÚČELY ARCHIVOVANIA 
V INŠTITUCIONÁLNOM REPOZITÁRI. PREDPOKLADÁ SA ODOVZDANIE 
FINÁLNEJ VYDAVATEĽSKEJ VERZIE V PRÍPADE ELEKTRONICKÝCH 
PUBLIKÁCIÍ. AK PUBLIKÁCIA NEMÁ ELEKTRONICKÚ VERZIU, KNIŽNICA 
NASKENUJE TLAČENÚ VERZIU, KTORÚ JEJ AUTOR POSKYTNE. 

1. Pre výstup publikačnej činnosti evidovaný  ako celok, najmä kniha, zborník, časopis,
patent sa odovzdáva publikácia ako celok. Ak z publikácie, ktorá má byť evidovaná ako
V1 nie je zrejmá informácia o recenznom konaní, dokladá sa o recenznom konaní, ak sa
uskutočnilo alebo informácia, že výstup publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom
vydavateľstve

Pri celku sa predkladá podľa typu výstupu najmä 
a) titulný list publikácie,
b) tiráž,
c) obsah,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú vo výstupe publikačnej činnosti,
e) úplný zoznam použitej literatúry, ak je zoznam použitej literatúry uvedený podľa

kapitol, predkladá sa použitá literatúra z prvých troch kapitol,
f) časť o autoroch,
g) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup

publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.

2. Pre výstup publikačnej činnosti evidovaný ako časť celku, najmä článok z časopisu,
kapitola z knihy alebo príspevok zo zborníka sa odovzdáva plný text článku, kapitoly
alebo z príspevku doplnený o nasledovné
a) titulný list celku
b) tiráž celku,
c) obsah celku,
d) úvod, predslov, záver a doslov, ak sú v celku,
e) prvá a posledná strana výstupu publikačnej činnosti,
f) zoznam použitej literatúry,
g) časť o autoroch,
h) informácia o recenznom konaní, ak sa uskutočnilo alebo informácia, že výstup

publikačnej činnosti je vydaný vo vybranom vydavateľstve.
i) doklad o pozvaní pri príspevku z konferencie.

3. Pri dokumente práv duševného vlastníctva sa predkladá najmä
a) zverejnená patentová prihláška,
b) zverejnená patentová listina,
c) zverejnená prihláška úžitkového vzoru,
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d) osvedčenie o zápise úžitkového vzoru, 
e) osvedčenie o zápise dizajnu, 
f) osvedčenie o zápise topografie polovodičových výrobkov, 
g) osvedčenie o zápise označenia výrobku, 
h) osvedčenie o zápise zemepisného označenia výrobku, 
i) šľachtiteľské osvedčenie. 

 
4. Pri dokumente zverejnenom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup sa predkladá 

výstup publikačnej činnosti z príslušnej webovej stránky.  
 
B. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup publikačnej 
činnosti  
 
1. Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý nie je registrovaný v citačnom 

indexe, sa predkladá najmä  
a) titulný list citujúceho dokumentu, 
b) obsah citujúceho dokumentu, 
c) tiráž citujúceho dokumentu, 
d) časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup publikačnej činnosti uvedená. 

 
2. Pri evidencii ohlasu na výstup publikačnej činnosti, ktorý je registrovaný v citačných 

indexoch a databázach, sa predkladá najmä 
a) názov citačného indexu alebo názov databázy, 
b) identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze.  

 
C. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k výstupu umeleckej činnosti 
 
Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii výstupu umeleckej činnosti predkladá 
najmä 
a) doklad o autorstve výstupu umeleckej činnosti, formou objednávky, zmluvy, preberacieho 

protokolu alebo čestného vyhlásenia objednávateľa potvrdzujúceho autorstvo, realizáciu a 
jeho umiestnenie,  

b) dokumentácia s uvedením identifikačných údajov o evidovanom výstupe umeleckej 
činnosti v podobe plagátu, pozvánky, programu, fotografie, anotácie, dokladu o vyzvanej 
účasti, potvrdenej pozvaním na podujatie a podobne.  

c) Pri evidencii výstupu umeleckej činnosti sa nepredkladá dokumentácia vo forme odkazu 
na webovú stránku alebo webové sídlo autora alebo na iný vlastný informačný zdroj.  

 
D. Podrobnosti o dokumentácii predkladanej autorom k ohlasu na výstup umeleckej 
činnosti 
 
1. Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti 

predkladá najmä 
a) titulný list citujúceho dokumentu, 
b) obsah citujúceho dokumentu, 
c) tiráž citujúceho dokumentu, 
d) časť dokumentu, v ktorej je citácia na výstup umeleckej činnosti uvedená, 
e) odkaz na archív odvysielanej odbornej relácie o výstupe umeleckej činnosti vo 

verejnoprávnej televízii alebo vo verejnoprávnom rozhlase s dátumom vysielania a 
podobne.  
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2. Podľa druhu umeleckej činnosti sa pri evidencii ohlasu na výstup umeleckej činnosti, 

ktorý je registrovaný v citačných indexoch a databázach predkladá najmä 
a) názov citačného indexu alebo názov databázy, 
b) identifikačné číslo ohlasu v príslušnom citačnom indexe alebo v príslušnej databáze 
c) a podobne. 
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