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Harmonogram  zberu,  evidencie publikačnej a umeleckej činnosti  

za vykazovacie obdobie 2016  na  Fakulte architektúry STU v Bratislave 
 

Pre plynulý a kvalitný proces evidencie výstupov publikačnej a umeleckej činnosti v databázach  

je žiadúce dodržať nasledovné termíny: 

 

Termín   

do 30.11.2016    odovzdanie podkladov k výstupom umeleckej činnosti zrealizovaných od 
januára do novembra 2016  

do 12.12.2016   odovzdanie podkladov k výstupom  publikačnej  a umeleckej činnosti 
zrealizovaných v roku 2016  

do 17.01.2017*   interný deadline odovzdania podkladov k výstupom umeleckej činnosti; 
doevidujú sa výstupy zrealizované v decembri 2016 

24. január 2017 Knižnica FA ukončuje evidenciu odovzdaných výstupov v databáze 
CREUČ, prebiehajú kontroly správnosti zaevidovaných záznamov. 

Uzávierka databázy CREUČ je 31. január 2017. Po uzávierke nie je už 
možné evidovať výstupy za rok 2016 ( okrem výnimiek uvedených 
v metodike ). 

21. marec 2017** interný deadline odovzdania podkladov k výstupom publikačnej činnosti; 
doevidujú sa výstupy a  prebiehajú kontroly zaevidovaných záznamov 

Uzávierka databázy publikačnej činnosti je 31. marec 2017. Po 
uzávierke nie je už možné evidovať výstupy ( publikácie s rokom vydania 
2016, ktoré sú v tlači a  budú vydané po uzávierke databázy, je možné 
evidovať  vo vykazovacom období 2017 ).  

 

* Pri všetkých výstupoch odovzdaných po 17. januári 2017 Knižnica FA nezaručuje, že tieto budú 

z časového hľadiska zaevidované do databázy CREUČ a prebehne ich požadovaná validácia.  
 

**Pri všetkých výstupoch odovzdaných po 21. marci 2017 Knižnica FA nezaručuje, že tieto budú 

z časového hľadiska zaevidované do databázy publikačnej činnosti za rok vykazovania 2016.  

 

Podklady k evidencii výstupov:  
 

- umeleckej činnosti: vyplnený formulár s uvedením kategórie výstupu, adekvátna sprievodná 

dokumentácia ( identifikujúca dielo a autora ) v elektronickej verzii; 

Novú metodiku na rok 2016 pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti (DUC) nájdete na: 

http://www.fa.stuba.sk/kniznica/evidencia-umeleckej-cinnosti.html?page_id=3379 
 

- publikačnej činnosti: vyplnený formulár a fotokópie požadovaných častí publikácií; 

Formuláre a všetky potrebné informácie týkajúce sa zberu, evidencie a verifikácie výstupov 

publikačnej a umeleckej činnosti nájdete na webstránke knižnice www.fa.stuba.sk/kniznica 

v sekciách Publikačná činnosť a Umelecká činnosť. 
 

 
 
V Bratislave 10.11.2016  
 
                                                                                                 doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
                                                                                                                dekanka 
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