Metodické usmernenie k vypĺňaniu online formulára B
pre evidenciu ohlasov na publikačnú činnosť

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Vykazujúci autor
Uvedie sa meno a priezvisko vykazujúceho autora bez titulov (príp. sa vyberie zo zoznamu, ak už je
v Katalógu EPC PU), ktorým môže byť zamestnanec univerzity na ustanovený pracovný čas (100 %
úväzok) alebo interný doktorand.
Fakulta / CUP
Uvedie sa názov fakulty (príp. celouniverzitného pracoviska), kde pôsobí vykazujúci autor. Pole nie
je opakovateľné.
Pracovisko
Uvedie sa názov vedecko-pedagogického pracoviska, na ktorom pôsobí vykazujúci autor, t. j.
katedra, ústav, inštitút. V prípade, ak je katedra súčasťou inštitútu alebo ústavu, už sa neuvádza.
Pole nie je opakovateľné. V prípade interného doktoranda sa uvádza jeho primárne pôsobisko.

2. KATEGÓRIA OHLASU
Typ ohlasu
Uvedie sa typ kategórií ohlasov na publikačnú činnosť, podľa toho, či bol citovaný publikačný výstup
evidovaný v UK PU do roku 2021, alebo od roku 2022.
Kategória ohlasu
Uvedie sa príslušná kategória ohlasu na publikačnú činnosť (vyberie sa zo zoznamu). Každý
publikačný výstup má len jednu kategóriu ohlasu.
• K záznamom vytvoreným do roku vykazovania 2021 budú evidované ohlasy podľa kategórií
platných do roku 2021. Tieto ohlasy budú evidované len v systéme UK PU a budú dostupné len
v elektronickom katalógu EPC PU (CREPČ2 už takúto evidenciu neumožňuje).
• K záznamom vytvoreným od roku vykazovania 2022 budú evidované ohlasy podľa kategórií
platných od 1.2.2022. Tieto ohlasy budú evidované v CREPČ2 a budú tam aj dostupné.
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3. CITOVANÝ DOKUMENT
Autor
Uvedie sa meno a priezvisko autora bez titulov (príp. sa vyberie zo zoznamu, ak už je v Katalógu EPC
PU). Pole je opakovateľné, takže je možné uviesť viacero autorov jedného dokumentu (max. 3)
v poradí, ako sú uvedení na dokumente.
Názov dokumentu
Uvedie sa celý neskrátený názov citovaného dokumentu (t. j. názov knihy, článku, kapitoly, príspevku
a pod.) ako je uvedený v publikačnom výstupe. V prípade, ak názov nie je uvedený v latinke (napr.
v azbuke), je potrebné ho transliterovať.
Názov zdrojového dokumentu
V prípade článku, kapitoly, príspevku a pod. sa uvedie celý neskrátený názov zdrojového dokumentu,
v ktorom bol citovaný dokument publikovaný (názov knihy, zborníka, časopisu a pod.). V prípade, ak
názov nie je uvedený v latinke (napr. v azbuke), je potrebné ho transliterovať.
Identifikátor
Uvedie sa príslušný identifikátor citovanej publikácie: ISBN, ISSN, DOI. Stačí uviesť jeden z nich, pričom
sa preferuje ISBN alebo ISSN, ktoré možno uvádzať s pomlčkami alebo bez nich.
Rok vydania
Uvedie sa rok vydania citovaného dokumentu.
Číslo vydania
Uvedie sa číslo vydania citovaného dokumentu (len v prípade periodických publikácií).

4. CITUJÚCI DOKUMENT
Autor
Uvedie sa meno a priezvisko citujúceho autora bez titulov. Pole je opakovateľné, takže je možné uviesť
viacero autorov jedného dokumentu (max. 3) v poradí, ako sú uvedení na dokumente.
Názov dokumentu
Uvedie sa celý neskrátený názov citovaného dokumentu (t. j. názov knihy, článku, kapitoly, príspevku
a pod.) ako je uvedený v publikačnom výstupe. V prípade, ak názov nie je uvedený v latinke (napr.
v azbuke), je potrebné ho transliterovať.
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Názov zdrojového dokumentu
V prípade článku, kapitoly, príspevku a pod. sa uvedie celý neskrátený názov zdrojového dokumentu,
v ktorom bol citujúci dokument publikovaný (názov knihy, zborníka, časopisu a pod.). V prípade, ak
názov nie je uvedený v latinke (napr. v azbuke), je potrebné ho transliterovať.
Identifikátor
Uvedie sa príslušný identifikátor citujúcej publikácie: ISBN, ISSN, DOI. Stačí uviesť jeden z nich, pričom
sa preferuje ISBN alebo ISSN, ktoré možno uvádzať s pomlčkami alebo bez nich.
Rok vydania
Uvedie sa rok vydania citujúceho dokumentu.
Číslo vydania
Uvedie sa číslo vydania citujúceho dokumentu (len v prípade periodických publikácií).
Citačný index
Uvedie sa Citačný index (vyberie sa zo zoznamu), v ktorom je citujúci dokument evidovaný (Web of
Science alebo Scopus). Je možné vybrať obidva citačné indexy, ak je citujúci dokument evidovaný
v obidvoch z nich.
WoS Accession Number
V prípade, ak je citujúci dokument evidovaný v databáze Web of Science, uveďte aj jeho identifikačné
číslo (napr. WOS:000671030400001). V prípade databázy Scopus sa toto pole nevypĺňa.

5. ZÁVER
Vygenerovať formulár
Po vyplnení online formulára vygenerujte jeho verziu pre tlač. Formulár vytlačte a podpíšte. Po jeho
verifikovaní (podpísaní) vedúcim pracoviska ho doručte do UK PU najneskôr 31. decembra v danom
roku vykazovania spolu so všetkými náležitosťami (podkladmi) v zmysle Vyhlášky č. 397/2020 Z. z.
a Opatrenia rektora PU č. 3/2022 (akceptuje sa len formulár a podklady v papierovej forme).
Nesplnenie vyžadovaných podmienok môže mať za následok nespracovanie publikačného výstupu.

V Prešove 7. 2. 2022
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