
METODICKÉ USMERNENIE   
k odovzdávaniu výstupu publikačnej činnosti v elektronickej podobe  
k evidovaniu publikácií s kategóriou V1 a kategóriou V2 (kapitola). 

 
 

 
V zmysle § 108a ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Metodickými pokynmi 
Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) je vysoká škola povinná k 
zaznamenávaným údajom v CREPČ pripájať aj výstup publikačnej činnosti v elektronickej 
podobe, pričom pripojený elektronický výstup publikačnej činnosti bude slúžiť len na účely 
verifikácie prevádzkovateľom registra a odborným hodnotiteľským orgánom a nebude nimi 
zverejňovaný.  

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov so zvolenou 
kategóriou EPC V1 a typom dokumentu monografia, kritická pramenná edícia, kritický 
komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha a 
kategóriou EPC V2 a typom dokumentu kapitola.  

Vzhľadom na to, že bez pripojeného výstupu publikačnej činnosti v elektronickej podobe 
nebude možné zrealizovať verifikáciu zaevidovaného výstupu, ktorý tak nebude zaevidovaný, 
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) stanovuje týmto usmernením 
pravidlá pre odovzdávanie výstupu publikačnej činnosti v elektronickej podobe (ďalej „plný 
text“): 

• Plný text (spolu s ostatnými náležitosťami) odovzdá kontaktná osoba pracovníčke UK 
PU (spracovateľke publikačnej činnosti) v pdf súbore na usb kľúči alebo na cd/dvd 
nosiči, pričom po jeho nakopírovaní do chráneného úložiska UK PU im bude tento 
kľúč/nosič vrátený. Na vlastnú zodpovednosť môže autor zaslať plný text aj 
elektronickou poštou na e-mailovú adresu spracovateľky publikačnej činnosti, ktorá je 
uvedená na webovej stránke knižnice. 

• Pripojené plné texty sa akceptujú, ak sú:  
– dobre čitateľné a kompletné, so zobrazením textu v horizontálnej polohe,  
– uložené v jednom samostatnom PDF súbore s veľkosťou max. 50 MB alebo vo 

forme URL linku,  
– URL linky plného textu publikácie trvalo a verejne dostupné. 

• Pripojené plné texty sa neakceptujú, ak sú:  
– nečitateľné a nekompletné so zobrazením textu vo vertikálnej polohe,  
– pripojené do záznamu iba ako linky na webové stránky vydavateľov,  
– autorskými korektúrami publikácií pred tlačou a nepredstavujú finálnu verziu 

publikácie. 

• Pre záznamy s kategóriou EPC V1 (monografia a pod.) sa predkladá plný text celej 
publikácie.  

• Pre záznamy EPC V2 a typom dokumentu kapitola sa predkladá plný text kapitoly a 
titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, informácie o 
autoroch a celá použitá literatúra. 



• Plný text musí byť zhodný s textom, ktorý bol vydaný tlačou, preto je preferovaná 
finálna verzia, ktorá bola zadaná do tlače. Pokiaľ túto verziu nemôže autor dodať, môže 
dodať rukopis (v pdf súbore), ktorý autor poskytol vydavateľovi. 

• Plný text publikácie, ktorá bola spracovaná a vydaná Vydavateľstvom Prešovskej 
univerzity (VPU), autor nemusí odovzdávať, pre UK PU ju poskytne VPU.   

• Odovzdaním plného textu v elektronickej podobe autorovi nezaniká povinnosť 
odovzdať tlačenú verziu tak, ako je to stanovené v Smernici PU o registrácii publikačnej 
činnosti a umeleckej činnosti. 

 

 

V Prešove 7. 2. 2022 


