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Centrálny register evidencie publikačnej činnosti 
(CREPČ) 

riešený od r. 2007
poskytuje základné pravidlá pre zber údajov        
o publikačnej činnosti VŠ

CVTI SR - certifikačné pracovisko 
- prevádzkovateľ CREPČ
- vykonáva v CREPČ kontrolu  
správnosti  zaraďovania publikácií
do vybraných kategórií



Realizácia
2. 9. 2008 – v CVTI SR zriadenie Oddelenia 

pre hodnotenie publikačnej   
činnosti (OHPČ)
(4 pracovníci popri HPN)

1. 4. 2010 – personálne obsadenie OHPČ
(1 pracovník v HPN, 2. pracovník sa  
podieľa väčšou časťou HPN)  
- preberanie agendy, spolupráca s 
pracovnou skupinou pri časovo 
náročných úlohách trvá



Oddelenie hodnotenia publikačnej činnosti je ešte 
veľmi mladé



Oddelenie pre HPČ

koordinuje činnosti spojené s EPC a EUCA
spolupracuje na hodnotení VaV univerzít SR
zodpovedá za kontrolu zaradenia publikácií v 
CREPČ
vytvára expertnú skupinu z odborníkov na 
spracovanie a hodnotenie PČ VŠ
spracováva bibliometrické analýzy výsledkov 
PČ VŠ
sleduje vývoj evidencie PČ VŠ v zahraničí
prezentuje výsledky pred odbornou 
verejnosťou



Čo sa podarilo
príprava podkladov na zasadnutie Hodnotiteľskej 
komisie (HK) pri MŠ SR
z dôvodu nevyhnutnosti objektívneho zhodnotenia 
správnosti zaradenia sporných publikácií z 
hľadiska obsahu - 19. 4. 2010 – v bode programu 
zasadnutia HK
Smernica č. 13/2008 – HK ako odborný 
hodnotiteľský orgán MŠ SR, ktorý vykonáva 
hodnotenie spôsobilosti osôb na vykonávanie 
výskumu a vývoja sa vyjadruje na požiadanie 
certifikačného úradu k zaradeniu publikácií a 
umeleckých výstupov  



CREPČ – stav po kontrole –
31. 5. 2010

V rámci jednotlivých vedných odborov 
potreba prehodnotiť zaradenie v tzv. vedeckých 
kategóriách v skupine A1 cca 281 publikácií
Percentuálne vyjadrenie potreby preverenia a 
prehodnotenia kategórie vedeckej publikácie v 
rámci vedných odborov ekonómia 25%, 
stavebníctvo 25%, pedagogika 25%, teológia 10%, 
prírodné vedy 5%, ostatné vedné odbory 10%



A1 
2009 kópie kontrola 

1 Univerzita Komenského BA 97 10
2 UPJŠ Košice 29 6
3 Prešovská univerzita 63 digitálne 24
4 Univerzita CaM Trnava 16 5
5 UVL Košice 11 digitálne 6
6 UKF Nitra 94 37
7 Univerzita M. Bela BB 98 41
8 Trnavská univerzita 42 11
9 STU Bratislava 86 26
10 TU Košice 53 digitálne 17
11 Žilinská univerzita 21 2
12 Univerzita AD Trenčín 11 digitálne 1



13 Ekonomická univerzita 
BA 71 digitálne 25

14 SPU Nitra 37 digitálne 7
15 TU Zvolen 32 digitálne 4
16 VŠMU Bratislava 7 5
17 VŠVU Bratislava 3 0
18 Akadémia umení BB 5 5

19 Katolícka univerzita 
Ružomberok 90 38

20 Univerzita JS Komárno 13 11
21 Akadémia OS L.Mikuláš 2 0

22 Stredoeurópska VŠ
Skalica 2 0

883 281



Možnosti riešenia

predseda HK – návrh zriadenia subkomisie 
odborníkov – špecialistov podľa vedných odborov 
na posudzovanie sporných publikácií
stanovisko HK bude mať odporúčajúci charakter 
zodpovednosť za zatriedenie publikácie nesie 
CVTI SR
CVTI SR pripraví technické riešenie:

• zoznam sporných publikácií
• xerokópie relevantných strán
• v prípade potreby plný text publikácie



Súčasný stav
pripravuje sa vytvorenie štruktúry 
subkomisie expertov
navrhovanie expertov 
príprava podkladov spolu s tabuľkami 
sporných publikácií ešte r. 2009 a 2010
vyžiadanie chýbajúcich podkladov k 28 
publikáciám r. 2009 - kópie relevantných 
strán, prepočet na AH, rozsah publikácií, 
overenie pracovného pomeru autora na VŠ



Evidencia umeleckej činnosti

kontrolu zaradenia umeleckých výstupov do 
kategórií vykonáva Rada garantov
kategórie pre výstupy umeleckej činnosti v prílohe 
č. 2 Smernice MŠ SR č. 13/2008 nezodpovedajú
reálnym potrebám a požiadavkám praxe
Rada garantov pripravila nové znenie prílohy č. 2
zaktualizovala Katalóg podujatí a inštitúcií pre 
potreby kategorizácie
pripravila 1 univerzálny formulár pre registráciu 
umeleckej činnosti 



Ďalšie možnosti

27. 4. 2010    - pracovné stretnutie v CVTI SR
účastníci: vedenie CVTI SR,  
skupina 4 predchádzajúcich 
pracovníkov, súčasné pracovníčky,   
pracovníci z OHK, OPA 

Z programu - poďakovanie pracovníkom za ich 
1,5-ročnú prácu na poli HPČ

- hľadanie možností ďalšieho  
využívania dát v CREPČ na 
základe možných požiadaviek AK

- spracovanie výstupov z CREPČ z 
viacerých hľadísk



výstup podľa vedných odborov
prístup k vyhľadávaniu cez klienta
odkaz na plný text originálu
vykazovanie zberného obdobia – prehľad za 
kalendárny rok
vypracovať tabuľku štatistických údajov s 
doplneným počtom pedagogických a 
vedeckovýskumných zamestnancov jednotlivých 
VŠ, počet publikácií by v nadväznosti na tvorivé
mozgy nadobudol výpovednú hodnotu
ročný prírastok publikácií – prepočítaný na počet 
interných pracovníkov VŠ



vytvoriť skupinu odborníkov zo spracovateľov PČ VŠ
získať ďalších prispievateľov do CREPČ z radov ešte 

nezaradených štátnych, verejných a súkromných VŠ ako 
aj ústavov SAV

poriadať každoročne aspoň 1 stretnutie ohľadom EPČ
a dosiahnutých výsledkoch



01 Univerzita Komenského Ba
02 UPJŠ Košice
03 Prešovská univerzita
04 Univerzita CaM Trnava
05 UVL Košice
06 UKF Nitra
07 Univerzita M. Bela BB
08 Trnavská unverzita
09 STU Ba
10 TU Košice
11 Žilinská univerzita
12 Univerzita AD Trenčín

Prispievatelia do CREPČ



13 Ekonomická univerzita Ba

14 SPU Nitra

15 TU Zvolen

16 VŠMU Ba

17 VŠVU Ba

18 Akadémia umení BB

19 Katolícka univ. Ružomberok

20 Univ. J.Selyeho Komárno

21 Akadémia OS L.Mikuláš

22 Stredoeurópska VŠ Skalica

23 VŠM Trenčín



Problémové oblasti pri kontrole 
sporných zaradení v kategórii 

AAA, AAB
učebnice = vedecké publikácie
chýbajú recenzenti
publikácie podporované v rámci programov 
KEGA
už predtým publikované príspevky z konferencií, 
kapitoly z dizertačných prác
skôr charakter odbornej publikácie
nemajú dostatočný rozsah, chýba prepočet na AH
autori nie sú zamestnancami VŠ
autori sú zostavovateľmi publikácie



Odporúčania

návrh na riešenie zaradenia VŠ učebníc do vyššej 
úrovne
publikácie podporované cez projekty KEGA –
zjednotiť pri zaraďovaní do kategórií
zjednotiť zaraďovanie terminologických slovníkov 
v jednotlivých vykazovacích obdobiach



Pre spracovávateľov

vypĺňať správne a dôsledne všetky údaje v 
záznamoch: uvádzať pracovisko autora, ich 
percentuálny podiel na publikácii, rozsah 
publikácie, ISBN

dodávať úplné podklady relevantných strán 
do CVTI SR v elektronickej alebo printovej 
podobe alebo digitálne pripojiť do záznamu v 
CREPČ

v inojazyčných publikáciách (maďarčina, 
fínčina, francúzština a iné) uvádzať preklad 
dôležitých údajov



viac využívať diskusné fórum v rámci CREPČ
riaditeľov AK a garantov
doplniť do kontaktov spracovateľov EPČ,  

formulovať návrhy a očakávania smerom k  
CVTI SR

Ďalšie úlohy pre OHPČ
v rámci pojektu NITT – vypracovanie štúdie o  
možnosti využitia CREPČ pre hodnotenie  
pracovísk VaV
spolupracuje s oddelením hodnotenia kvality 
pracovísk vedy a techniky v oblasti HPČ
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Cesta ku 
kvalitným  
výsledkom 
hodnotenia
publikačnej 
činnosti
je zložitá



K tomuto by 
sme sa chceli 
dopracovať.
Aby sme po 
hodnotení

publikačnej 
činnosti mali 

dôvod 
na oslavu



Ďakujem za pozornosť

ludmila.hrckova@cvtisr.sk
jana.tlstovičová@cvtisr.sk
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