Pred konečným zadaním zborníka do tlače vedenie fakulty žiada, aby bolo .pdf
zaslané k nahliadnutiu autorom príspevkov, aby sa mohli vyjadriť ku finálnej verzii; doplniť
afiliáciu a pod.
Rovnako tiež prosíme pdf verziu zaslať knižnici – všimli by sme si formálne nedostatky napr. či
je uvedený rok vydania, správne uvedený vydavateľ, náklad a pod.
_____________________________________________________________________________
* Aktuálny zoznam zahraničných vydavateľstiev, pri ktorých nie je potrebné dokazovať
recenzné konanie (aj keď neuvádzajú v knihe recenzentov) – aktualizovaný v marci 2018
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva-1-2018.pdf

ZOSTAVOVATEĽ

Čo sa týka zostavovateľa pri monografiách – uvádza sa rovnako ako pri zborníkoch. Je dôležité,
aby bol na rube titulného listu uvedený ako zostavovateľ, resp. editor publikácie. Pre kategóriu
publikačnej činnosti FAI – redakčné a zostavovateľské práce – sa eviduje len zostavovateľ
celého diela, nie iba niektorej časti.
RECENZENTI

Publikácie v kategórii vedecké monografie AAA-AAB , štúdie charakteru vedeckej monografie
ABA-ABB, kapitoly v monografiách ABC-ABD , vysokoškolské učebnice alebo kapitoly v nich
ACA-ACB ACC-ACD, práce vo vedeckých zborníkoch AEC-AED, príspevky na konferenciách AFAAFB, AFC-AFD,
musia byť pred vydaním posudzované najmenej dvoma odborníkmi - 2 recenzenti, pri
zahraničných 1 recenzent, ktorých mená sú uvedené v publikáciách – odporúča sa, aby boli
z inej vysokej školy, Ak recenzenti nie sú uvedení v publikáciách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách, autor preukazuje recenzné konanie, okrem publikácií vydaných
vydavateľstvom, ktoré je v zozname podľa §108a ods. 8 zákona- vtedy netreba recenzné
konanie preukazovať http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznamvydavatelstva-1-2018.pdf
Ak nie sú uvedení konkrétni recenzenti v periodikách, musí byť vo vydavateľských údajoch
uvedené „Recenzované“, príp. „Všetky príspevky boli recenzované“ alebo „Anonymné
recenzné konanie.“ Ak nebude uvedená niektorá z uvedených alternatív, bude práca zaradená
do kategórie B – odborné práce.
Recenzenti, ktorí recenzovali zborník, by nemali byť zároveň jeho zostavovateľmi či autormi
príspevkov.
_____________________________________________________________________________
ROZPIS PUBLIKÁCIE NA KAPITOLY

Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah,
atď.) uvedený autorizovaný rozpis kapitol (t.j., že autori sú uvedení pri názvoch kapitol), je

povinné celú publikáciu v zmysle Vyhlášky rozpísať na časti a zaevidovať ich ako samostatné
časti publikácie. Nedá sa v tom prípade zaevidovať monografia ako celok.

ODBORNÉ PREKLADY PUBLIKÁCIÍ

Do evidencie publikačnej činnosti sa evidujú odborné preklady (kategória EAJ), ktoré majú viac
ako 3 AH (1AH = 20 normostrán, 1 normostrana = 1800 znakov).

Oficiálny názov pracoviska (afiliácia), ktorý treba uvádzať pri všetkých publikovaných
prácach podľa Štatútu UK:

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
anglicky:
Comenius University in Bratislava, Faculty of Roman Catholic Theology of Cyril and Methodius
nemecky:
Kyrillus-und-Methodius-Römisch-katholische theologische Fakultät der Comenius-Universität in
Bratislava
francúzsky:
Université Commenius de Bratislava, Faculté de Théologie catholique de Cyril et Metod
španielsky:
Universidad Comenius de Bratislava, Facultad Cirilometodiana de Teología Romano-Católica
rusky:
Кирилло-мефодиевский факультет римо-католического богословия Университета имени
Коменского
latinsky:
Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas theologica Cyrillo-Methodiana RomanoCatholica
Nesmie sa uvádzať iba skratka, ale plný názov fakulty a univerzity. Ak autor neuvedie pracovnú
adresu alebo uvedie inú, nebude sa práca zohľadňovať pri delení dotácie našej fakulte.
____________________________________________________________________________________
ISBN, ISSN, DOI
medzinárodný identifikátor je povinný údaj pre takmer všetky kategórie; bez takéhoto identifikátora
bude práca zaradená do kategórie GII.
____________________________________________________________________________________
ROZSAH PRÁCE

Nad 3 autorské hárky (AH) musia mať kategórie AAA-AAB monografie, ABA-ABB štúdie
v časopisoch a zborníkoch, ACA-ACB vysokoškolské učebnice, BCI skriptá, (1 AH = 20

normalizovaných strán, pričom normalizovaná strana je 1800 znakov – 30 riadkov x 60 úderov).
Nad 1 AH musí mať ABC-ABC kapitola vo ved. monografii, ACC-ACD kapitola vo VŠ učebnici,
BBA-BBB kapitoly v odb. publikáciách, BCK kapitoly v učebniciach.
____________________________________________________________________________________
SPOLUAUTORSTVO S INOU VYSOKOU ŠKOLOU

– je optimálne vopred dohodnúť percentuálny podiel medzi autormi a kategóriu.
____________________________________________________________________________________
POZVANÉ PRÍSPEVKY

Pri pozvaných príspevkoch na konferenciách treba s podkladmi pre publikačnú činnosť
odovzdať do knižnice aj kópiu pozývacieho listu.
____________________________________________________________________________________

Zo Smernice rektora UK o publikačnej činnosti vyberám:
(4) Za citáciu v prípade publikačnej činnosti sa nepovažujú
a) recenzie a umelecké kritiky,
b) uvedenie publikovaného dokumentu v referátovom časopise alebo v iných než citačných
databázach,
c) uvedenie publikovaného dokumentu v samostatnej bibliografii, v zozname odporúčanej
literatúry,
d) uvedenie „vybraných viet“ alebo „citátov“ v podobne pomenovaných rubrikách v novinách a
v populárnych časopisoch,
e) výňatky z publikovaného dokumentu uvádzané ako reklama na tento dokument,
f) autocitácie, ktorými sú citácie pochádzajúce z ďalších publikovaných dokumentov samotného
autora alebo jeho spoluautorov,
g) citácie v záverečných prácach, rigoróznych prácach, habilitačných prácach, výskumných
správach a podobne; to neplatí pre habilitačné práce, ktoré boli predložené ako súbor prác,
h) citácie encyklopédií a slovníkov vrátane hesiel v nich; to neplatí, ak ide o heslo v rozsahu
aspoň troch normalizovaných strán a má uvedeného autora,
i) informácie v správach a v článkoch o podujatiach, o prezentácii dokumentu najmä vo forme
poznámok.
(13) Pri určovaní kategórie príspevkov (či sa jedná o domáce alebo zahraničné)
a) v konferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto konania konferencie a skutočnosť, či ide o
pozvaný alebo prihlásený príspevok,
b) v nekonferenčnom zborníku je rozhodujúce miesto vydania zborníka a skutočnosť, či je
zborník recenzovaný alebo nerecenzovaný

