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Harmonogram zberu, evidencie publikačnej a umeleckej činnosti a validácie
zaevidovaných záznamov CREUČ za rok 2015 na FA STU
Fakulta architektúry STU vydáva smernicu v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z.
o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti a vydaných metodických pokynov CVTI SR na r. 2015.
1/ Účel
Zaevidované výstupy publikačnej a umeleckej činnosti zrealizované v roku 2015 sú
podkladom:




pre dotácie k rozpočtu fakulty na rok 2016, a preto je potrebné už do konca novembra
2015 zaevidovať 90% celej produkcie fakulty;
taktiež pre dotácie k rozpočtu fakulty na roky 2017 a 2018;
pre akreditáciu študijných programov fakulty, profesijné portfólio pracovníka fakulty,
prezentujú sa vo VS fakulty a univerzity.

2/ Harmonogram zberu, evidencie a validácie výstupov
Pre plynulý a kvalitný proces evidencie výstupov je žiadúce dôsledné dodržovanie termínov
tohto harmonogramu:
Termín

Vysvetlenie

do 30.10.2015

odovzdanie všetkých výstupov publikačnej a umeleckej činnosti
zrealizovaných od januára do októbra 2015

do 10.12.2015

odovzdanie výstupov publikačnej a umeleckej činnosti, ktoré sú
zrealizované za október/november 2015

do 15.01.2016*

interný dead line odovzdania podkladov k výstupom umeleckej
činnosti; doevidujú sa výstupy zrealizované v decembri 2015

od 18.1.- 29.1.2016

odborní garanti EUCA za fakultu validujú všetky
zaevidované záznamy CREUČ, t. j. ich zaradenie do príslušnej
kategórie, adekvátnosť priloženej dokumentácie a dávajú návrhy
na doplnenie záznamu, na zmenu kategórie záznamov.
Odsúhlasujú navrhované renomované podujatia a inštitúcie za r.
2015. Zmenu kategórie záznamov odkomunikuje knižnica
s autormi výstupov.

29. januára 2016

Knižnica FA ukončuje evidenciu v CREUČ a potvrdzuje každý
zaevidovaný záznam s finálnou platnosťou.

21. marca 2016**

interný dead line odovzdania podkladov k výstupom publikačnej
činnosti

31. marca 2016

uzávierka databázy publikačnej činnosti

*Pri všetkých výstupoch odovzdaných po 15. januári 2016 knižnica nezaručuje, že tieto budú
z časového hľadiska zaevidované do CREUČ a prebehne ich požadovaná validácia.
**Pri všetkých výstupoch odovzdaných po 21. marci 2016 knižnica nezaručuje, že tieto budú
z časového hľadiska zaevidované do databázy publikačnej činnosti za rok 2015.
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3/ Podklady k evidencii výstupov
Odovzdanie podkladov k výstupom umeleckej činnosti (prílohy č. 2 a 3): vyplnený formulár
a požadovaná sprievodná dokumentácia v elektronickej verzii (príloha č. 4). Výstup
odovzdaný bez dokumentácie je vyradený z CREUČ.
Odovzdanie podkladov k výstupom publikačnej činnosti (príloha č. 1):
a fotokópie požadovaných časti publikácií.

vyplnený formulár

Formuláre a všetky potrebné informácie týkajúce sa evidencie publikačnej a umeleckej činnosti
nájdete na webstránke knižnice www.fa.stuba.sk/kniznica v časti publikačná a umelecká
činnosť.

Smernica vstupuje do platnosti dňa 12.10.2015.
Touto smernicou sa ruší Interný pokyn k bibliografickej registrácii publikačnej a umeleckej
činnosti Fakulty architektúry STU zo dňa 28.11.2011.

V Bratislave 12.10.2015

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka

Prílohy:
1.
2.
3.
4.

Skupiny a kategórie publikačnej činnosti (dotované)
Akceptované výstupy CREUČ (v zmysle metodiky 2015)
Výstupy, ktoré sa vyraďujú z evidencie CREUČ (v zmysle metodiky 2015)
Dokumentácia, ktorú predkladá autor k výstupom umeleckej činnosti (v zmysle
metodiky 2015)
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Príloha č. 1 k smernici dekanky č. 10_2015-S

Skupiny a kategórie publikačnej činnosti (dotované) rok 2015
Skupiny a kategórie
Skupina A1 –

Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie

vedecké monografie (AAA, AAB)
štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
skriptá a učebné texty (BCI)
umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské katalógy
(CAA, CAB)
prehľadové práce (EAI)
odborné preklady publikácií (EAJ)
zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky,
atlasy, a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)
odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)
umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)
autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ)
Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach
WoS alebo Scopus
vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (ADM, ADN)
odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS (BDM, BDN)
Skupina D – Ostatné publikácie
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC, ACD)
vedecké práce v ostatných časopisoch (ADE, ADF)
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC, AED)
abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG, AEH)
publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách (AFA, AFB)
publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFC,AFD)
abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konferencií (AFE, AFF, AFG, AFH)
abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
(AEM,AEN)
kapitoly v odborných knižných publikáciách (BBA,BBB)
kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK)
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách (BDA,BDB)
odborné práce v ostatných (nekarentovaných) časopisoch (BDE,BDF)
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA, BFB)
kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií (CBA,CBB)
umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch (CDE,CDF)

Knižnica FA, 21.9.2015
Zdroj: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2015 pre verejné vysoké školy; vyňaté boli
zrušené kategórie v zmysle vyhl. 456/2012 Z.z.

Príloha č. 2 k smernici dekanky č. 10_2015-S

Zdroj: Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2015, CVTI SR, 16.09.2015

Príloha č. 3 k smernici dekanky č. 10_2015-S

Zdroj: Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2015, CVTI SR, 16.09.2015

Príloha č. 4 k smernici dekanky č. 10_2015-S

Zdroj: Metodické pokyny – vykazovacie obdobie 2015, CVTI SR, 16.09.2015

