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Harmonogram zberu podkladov k evidencii publikačnej a umeleckej činnosti  
za vykazovacie obdobie 2022 na FAD STU v Bratislave 

 
 
 

EVIDENCIA PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV 
 
Podklady k evidencii výstupov publikačnej činnosti a ohlasov k nej odovzdajte čo najskôr po ich vydaní: 
 

Termín odovzdania: Výstupy za obdobie: Akceptované výstupy aj za: 

do 31.3.2022 január-marec 2022 *2021 

do 30.6.2022 apríl-jún 2022 január-marec 2022 + *2021 

do 30.9.2022 júl-september 2022 apríl-jún 2022 + *2021 

do 16.12.2022 október-december 2022 júl-september 2022 + *2021 

január 2023 - október-december 2022 

 
*2021 - Publikácie s rokom vydania 2021, ktoré boli vydané neskôr a neboli zaevidované  
vo vykazovacom období 2021 treba zaevidovať čo najskôr, najneskôr do 16.12.2022. 
 
Ohlasy (citácie) evidujeme autorom na základe nimi odovzdaných podkladov priebežne. 
Knižnica eviduje autorom z FAD články z časopisov SR, ktoré odoberá do fondu, podklady k týmto 
záznamom netreba predkladať. Autori si ich zaevidovanie kontrolujú v databáze ARL.   
 
EVIDENCIA UMELECKEJ ČINNOSTI  
 
Podklady k evidencii umeleckých výstupov odovzdajte čo najskôr po ich zverejnení:  
 

Termín odovzdania: Výstupy za obdobie: Akceptované výstupy aj za: 

do 31.3.2022 január-marec 2022  

do 30.6.2022 apríl-jún 2022 január-marec 2022 

do 30.9.2022 júl-september 2022 apríl-jún 2022 

do 16.12.2022 október-december 2022 júl-september 2022 

január 2023 - október-december 2022 

 
V januári 2023 prebehne len dopĺňanie chýbajúcej dokumentácie k už zaevidovaným záznamom; 
kontrola zaevidovaných záznamov v databáze CREUČ garantmi EUCA; informovanie autorov  
o navrhovaných zmenách kategorizácie; záverečná kontrola a validácia záznamov v CREUČ. 
 
Umelecké výkony bez jednoznačného doloženia autorstva alebo zverejnenia sa nebudú evidovať  
do CREUČ, resp. sa pred uzavretím aktuálneho vykazovacieho obdobia vymažú z CREUČ! 
 
Bližšie informácie o evidencii, verifikácii a odvolacom procese nájdete na fakultných stránkach 
Knižnice FAD: http://www.fad.stuba.sk/kniznica. 
 
 
Dôrazne upozorňujeme všetkých tvorivých zamestnancov na dodržiavanie predpísaných 
termínov, nakoľko koncoročná nárazová evidencia výstupov nie je v kapacite pracovníčok Knižnice 
FAD STU. Pri nedodržaní termínov nebudú záznamy evidované. Výzva na evidenciu záznamov 
PČ a UČ bude zasielaná knižnicou všetkým tvorivým zamestnancom na začiatku každého kvartálu. 
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