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DODATOK č. 1
K INTERNÉMU NARIADENIU DEKANA FZaSP TU V TRNAVE
K EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A CITAČNÝCH OHLASOV DO KNIŽNIČNÉHO SYSTÉMU BIREP
PLATNÝ PRE FAKULTU ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

Dátum vydania
Dátum schválenia Kolégiom
dekana FZaSP
Platnosť a účinnosť dňom
zverejnenia na úradnej výveske
FZaSP
Spracoval

Schválila
Predkladateľ/oprávnená osoba
Počet strán
Počet príloh

Určené:

24.09.2019
24.09.2019 / uznesenie v rámci per rollam
hlasovania Kolégia dekana TU Trnava, FZaSP
ukončeného dňa 24.09.2019
25.09.2019

Mgr. Vladimír Gergel – referent pre VVČ
a edičnú činnosť
RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD. – prodekan
pre VVČ FZaSP TU v Trnave (ďalej len prodekan
pre VVČ)
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
3
0
 PRODEKAN PRE VVČ
 VŠETCI
PEDAGOGICKÍ
A TVORIVÍ
ZAMESTNANCI FZaSP TU TRNAVA
 VŠETCI
INTERNÍ
AJ
EXTERNÍ
DOKTORANDI FZaSP TU TRNAVA
 REFERÁT VVČ

Podpis predkladateľa/oprávnenej
osoby

Kolégium dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce
(ďalej len „TU FZaSP“), na návrh prodekana pre VVČ a referenta pre vedecko-výskumnú
a edičnú činnosť FZaSP, na základe Metodického pokynu CREPČ 2 – vykazovacie obdobie
2019 vydaného dňa 14.2.2019 a aktualizovaného dňa 29.4.2019, schválilo tento „Dodatok
č. 1“ k Internému nariadeniu dekana FZaSP k evidencii publikačných výstupov
a citačných ohlasov do internej knižničnej databázy Univerzitnej knižnice Trnavskej
univerzity v Trnave „BIREP“ (ďalej len „Interné nariadenie“), ktorým sa mení
vykazovacie obdobie 2019 a trvá od 01.04.2019 do 31.01.2020.
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Interné nariadenie dekana sa mení a dopĺňa nasledovne:
-

V bode č. 1 znenie celej vety sa mení takto: „Všetci pedagógovia a tvoriví
zamestnanci FZaSP, interní aj externí doktorandi zasielajú svoje publikačné
výstupy k spracovaniu na referát VVČ priebežne, počas celého roku 2019.“

-

V bode č. 1 za prvou vetou sa vkladá nová veta ktorá znie: „Interní zamestnanci
fakulty (na ustanovený týždenný pracovný čas) predkladajú k spracovaniu na
referát VVČ aj ohlasy na svoje publikácie, taktiež priebežne, počas celého roku
2019.“

-

V bode č. 4 v prvej vete sa v prvom riadku odstraňuje slovo „interných“.

-

V bode č. 8 prvá veta znie takto: „Autor musí mať záujem sa čo najskôr dostať k svojmu
publikovanému výstupu a najneskôr do mesiaca od dátumu jeho vydania predložiť
výstup na referát VVČ na jeho spracovanie.“

-

V bode č. 8 za prvou vetou sa vkladá nová (druhá) veta ktorá znie: „V mesiaci
novembri 2019 sa môžu k spracovaniu na referát VVČ predkladať výhradne iba výstupy
realizované v novembri 2019.“

-

V bode č. 8 pôvodne druhá veta bude v poradí vetou treťou.

-

V bode č. 9 nahrádzajú sa slová „V mesiacoch január-február“ slovami „V mesiaci
november 2019“ a slová na konci vety „v období január-február“ sa nahrádzajú slovami
„v období október-november 2019.“

-

V bode č. 10 na konci prvej vety sa nahrádza text „vo februári“ textom „30. novembra“.
V druhej vete sa nahrádza slovo „marec“ slovom „december“ a slovo „februára“ sa
nahrádza slovom „novembra“.
Text tretej vety znie takto: „Súbežne s tým sa v mesiaci december vykonávajú kontroly aj
na oddelení EPČ UK TU v záujme toho, aby sa do databázy CREPČ, v termíne do konca
januára 2020, preklopili všetky včas predložené publikačné výstupy za aktuálne
vykazovacie obdobie.“

-

V bode č. 11 pôvodný text sa mení takto: „Zber podkladov za vykazovacie obdobie 2019
je skrátený a bude ukončený dňa 30. novembra 2019.“
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V Trnave, dňa 18.9.2019
„Dodatok č. 1“ k internému nariadeniu vypracoval:
Mgr. Vladimír Gergel
referent pre VVČ a edičnú činnosť FZaSP TU v Trnave

„Dodatok č. 1“ k Internému nariadeniu schválila:
RNDr. Mgr. Jaroslava Brňová, PhD.
prodekan pre VVČ FZaSP TU v Trnave

„Dodatok č. 1“ k Internému nariadeniu schválil:
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.
dekan FZaSP TU v Trnave
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