
Databáza umeleckej činnosti – pomoc pri práci s databázou 

 

Metodické pokyny pre CREUČ 2013 

- Umeleckú činnosť si vkladajú len pracovníci školy na plný pracovný úväzok  a interní 

doktorandi (nie externí zamestnanci UKF ani študenti I. a II. stupňa) 

- Korešpondovať musí : Druh umeleckej činnosti autora s jeho pracovnou náplňou - 

profiláciou a štúdijným programom na UKF Nitra 

- Prihlásiť sa: 

 

- Po prihlásení  používať už predtým vygenerované prihlasovacie meno a heslo, doplniť rok 

narodenia, profiláciu autora 

- Ak Vaše vstupné údaje zabudnete, treba kliknúť na pripomenutie. 

-  Nezakladať nové kontá 

- Pri záznamoch je dôležitá  ikonka   „ i“,  ktorá Vám napomáha presnejšie vkladať  záznamy  

- Nezabudnúť ani na spoluautora 

- Do záznamu zapísať všetky prezentované (diela) resp. interpretované diela, to znamená  

       autorov  a názvy interpretovaných diel  

- Evidovať záznamy len s rokom realizovania umeleckého výkonu za rok 2013,  

- Ohlasy – zapisovať v kolónke „Ďalšie údaje“,   uvádzať aj počty repríz 



 

- V prípade putovnej výstavy vykazovať len najzávažnejší výkon 

 

- Neuvádzať linky na sociálne siete, ktoré vyžadujú prihlásenie , napr. Facebook, Twitter 

a pod., a tiež nie na You Tube  

 

- internetový odkaz musí byť priamo nasmerovaný na danú udalosť, ktorá dokumentuje 

identitu autora   

 

- Príspevky do spravodajských relácií o umeleckom podujatí alebo diele,  nie sú predmetom 

evidencie.  

 

- Umelecké dielo zverejnené na výstave, festivale alebo na podobnom podujatí treba 

evidovať výlučne vo formulári pre daný druh umeleckej činnosti a druh výstupu „podujatie“ 

 

- Je potrebné doložiť dokumentáciu (napr. plagát, program....) v pdf formáte s popisom EUCA 

xxxxx a poslať  na e-mail: jkovacova@ukf.sk, msynakova@ukf.sk 

 

- VYMAZAŤ omylom vložené staré záznamy 

 

- Ohlasy – zapisovať v kolónke „Ďalšie údaje  

Využívať zásadne „Zoznamy renomovanosti inštitúcií a podujatí pre rok 2014 

Ostatné výkony v inštitúciách a podujatiach, ktoré sa nenachádzajú v zoznamoch       

renomovanosti uvádzať formou  -  návrhu na zaradenie do týchto zoznamov.  

- Zvoľte pritom približnú kategóriu (nie renomovanú), aby sa záznam korektne uložil. 

Informáciu, že ste pridali, resp.  navrhli  novú inštitúciu a podujatie uveďte do 

kolónky „Ďalšie údaje“.  

- Terním ukončenia vstupu záznamov do CREUČ    je   31. Januára 2014 

- V prípade nejasností kontaktujte vaše admin. CREUČ:         J.Kováčová kl. 308 

                                                                                                       Mgr. M.Synaková kl.100       

 

 

-  
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