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FORMULÁR PRE ODOVZDÁVANIE PUBLIKÁCIÍ DO UNIVERZITNEJ KNIŽNICE 

Formulár určený: 

* referentovi VVČ zodpovedného za spracovanie a nahlásenie publikácií/citácií prinesených autormi 

FZaSP, ako aj za ich kompletné zdokladovanie a odovzdanie do UK TU, 

* pracovníčke oddelenia evidencie publikačnej činnosti Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity 

v Trnave, ktorá je za preklopenie výstupov do systému Birep zodpovedná. 

Tabuľka č. 1 „zoznam predložených zdrojových dokumentov, v ktorých sú publikácie autorov FZaSP“ 

P.Č. 
NÁZOV ZDROJOVÝCH DOKUMENTOV, 
V KTORÝCH SÚ PUBLIKÁCIE AUTOROV 
FZaSP 
 

FORMA PREDLOŽENIA - alternatíva a-d 
a) originál zdroj. dok., 
b) hard copy zdroj. dok, 
c) elektronická forma zdroj. dok. -  CD, 

DVD, link na webové stránky 
d) iná forma predloženia (vypísať aká) 

1.   

2.    

3.    

 

Tabuľka č. 2 „zoznam predložených zdrojových dokumentov, v ktorých sú iba ohlasy autorov FZaSP “ 

P.Č. 

CITOVANÍ AUTORI /  
NÁZOV ZDROJOVÝCH DOKUMENTOV, 
V KTORÝCH SÚ OHLASY CITOVANÝCH 
AUTOROV FZaSP 
 

FORMA PREDLOŽENIA - alternatíva a-f 
a) originál citovaného dokumentu + 

originál citujúceho dokumentu, 
b) hard copy citovaného + citujúceho 

dokumentu, 
c) elektronická forma citovaného + 

citujúceho dokumentu 
d) citované a citujúce dokumenty 

v elektronickej podobe CD, DVD, link 
na webové stránky 

e) citačná rešerš z WoS a/alebo Scopus 
f) iná forma predloženia (vypísať aká) 

1.   

2.    

3.    
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Tabuľka č. 3 „zoznam predložených zdrojových dokumentov, v ktorých sú publikácie aj ohlasy autorov 

FZaSP“ 

P.Č. 

NÁZOV ZDROJOVÝCH DOKUMENTOV, 
V KTORÝCH SÚ PUBLIKÁCIE Aj OHLASY 
AUTOROV FZaSP / 
MENÁ AUTOROV Z FZaSP, KTORÍ MAJÚ 
V ZDROJOVOM DOKUMENTE PUBLIKÁCIU 
A/ALEBO CITÁCIU 
 

FORMA PREDLOŽENIA -alternatíva a-d 
a) originál zdroj. dok., kde sú publikácie 

aj citácie 
b) hard copy zdroj. dok, kde sú 

publikácie aj citácie 
c) elektronická forma zdroj. dok. -  CD, 

DVD...kde sú publikácie aj citácie 
d) iná forma predloženia (vypísať aká) 

V prípade, že citovaný dokument ešte nebol 
do databázy Birep zadaný, predkladá sa aj  
jedna z alternatív podľa písmen e-h: 

e) originál citovaného dokumentu  
f) hard copy citovaného dokumentu 
g) elektronická forma citovaného 

dokumentu CD, DVD, link na webovú 
stránku 

h) iná forma predloženia (vypísať aká) 

1.   

2.    

3.    

 

Za FZaSP TU Trnava predložil: Mgr. Vladimír Gergel – referent VVČ FZaSP TU Trnava 

 

Trnava, dňa: ................................ 

Podpis:  ................................. 

 

 

 

 

Za UK TU Trnava prevzala: Mária Cíbiková – EPČ UK TU Trnava 

Trnava, dňa: ................................ 

Podpis:  ................................. 

 

 

 

Preklopenie publikácií a/alebo ohlasov prebehne v termíne najneskôr do jedného mesiaca po 

odovzdaní podkladov pracovníčke EPČ UK TU. 


