
Evidencia publikačnej činnosti a CREPČ 

závery zo seminára akademických knižníc 30.9.2014 

 

1. Generálny riaditeľ CVTI SR vyzval akademické knižnice na aktívne zapojenie sa do 

pripomienkového konania a návrhov k novelizácii Vyhlášky č. 456/1012 Z. z. (ďalej len 

„vyhláška“) a návrhu novely zákona o vysokých školách. 

2. Na základe skúseností pracovníkov akademických knižníc s prípravou podkladov pre 

akreditáciu, je potrebné a žiaduce, aby sa prehodnotili, resp. zosúladili požiadavky 

akreditačnej komisie  a kategorizácia publikačnej činnosti tak, aby boli údaje z  CREPČ 

podkladom pre spracovanie výsledkov v ďalšej akreditácii. Generálny riaditeľ CVTI SR 

prisľúbil podporu pri spoločných rokovaniach s akreditačnou komisiou. 

3. Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti CVTI SR (ďalej OHPČ) oboznámi 

akademické knižnice s návrhom metodických pokynov pre nasledujúce vykazovacie 

obdobie ešte v procese prípravy. 

4. Zostavenie prehľadov a tabuliek o publikačnej činnosti, ktoré sú súčasťou výročných 

správ vysokých škôl, bude z hľadiska obsahu a termínu spracovania zosúladené 

s metodikou MŠVVaŠ SR.  

5. Zväčšovanie objemu prác a nárast byrokracie plánuje OHPČ zmeniť implementáciou 

CREPČ II. 

6. Kontrola pracovných úväzkov autorov bude predmetom novelizácie vyhlášky 

s poukázaním na skutočnosť, že sledovanie pracovných úväzkov je nad rámec možností 

akademických knižníc. Riešením by bolo prepojenie CREPČ s registrom zamestnancov 

MŠVVaŠ SR. CVTI SR zistí aktuálny stav registra zamestnancov a možnosti jeho 

využitia. 

7. Od roku vykazovania 2014 je potrebné do záznamu o publikovanom dokumente vložiť 

informáciu, či  v dokumente má autor pri mene uvedené pracovisko, t.j. príslušnú vysokú 

školu – stačí uviesť vysokú školu, detailnejšie uvedenie pracoviska v rámci štruktúry 

školy nie je potrebné. 

8. Rozpisovanie autorizovaných kapitol bude predmetom diskusie pri ďalšej novele vyhlášky 

a v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách. V súčasnosti je potrebné postupovať 

podľa platnej legislatívy. 

9. OHPČ sa pokúsi zistiť aktuálny časový harmonogram legislatívneho procesu novelizácie 

vyhlášky a bude o tom informovať akademické knižnice. 

10. Zloženie a kritériá Hodnotiteľskej komisie MŠVVaŠ sú plne v kompetencii ministerstva. 

Táto komisia bude ešte posudzovať publikácie s rokom vydania 2012 vo vykazovacom 

období 2013. 

11. Zverejnenie zloženia Odborného hodnotiteľského orgánu generálneho riaditeľa CVTI SR 

je v kompetencii CVTI SR. 

12. Výsledky hodnotenia vedeckých publikácií je nutné zasielať na rektoráty vysokých škôl 

a zároveň akademickým knižniciam. Po odoslaní výsledkov hodnotenia z MŠVVaŠ SR 

rektorom VŠ bude OHPČ informovať elektronicky aj akademické knižnice.  



13. Kategórie vedeckých publikácií sa na základe výsledkov hodnotenia budú opravovať 

v CREPČ až po ukončení odvolacieho procesu. 

14. Kategórie konferenčných príspevkov v časopisoch a zborníkoch evidované vo WoS 

a SCOPUS budú predmetom novelizácie vyhlášky. V súčasnosti sa pri kategorizácii 

postupuje podľa platnej legislatívy. 

15. Zrušenie kategórií AEG, AEH bude predmetom novelizácie vyhlášky. OHPČ predložilo 

Sekcii VŠ zatiaľ návrh, aby sa nezohľadňovali pre metodiku štátnej dotácie. 

16. Vedecké práce v nerecenzovaných zborníkoch (AEE, AEF) a recenzovaných odborných 

zborníkoch (BEC, BED) budú predmetom novelizácie vyhlášky. V súčasnosti je potrebné 

postupovať podľa platnej legislatívy. 

17. PPT prezentácie nebudú registrované v samostatnej kategórii a ani nie je v zámere 

registrovať ich. 

18. Vydavateľstvo nie je akceptované ako pracovisko autora. 

19. Akademické knižnice podajú OHPČ návrhy na zlepšenie a zjednodušenie prehľadov 

chybových a problémových záznamov. 

20. Automatizované kontroly záznamov v CCC, WoS, SCOPUS: knižnice do záznamov 

dotiahnu identifikátory (kódy záznamov z databáz) alebo URL. Knižnice podajú OHPČ 

návrhy na doplnenie ďalších údajov do kontroly, príp. návrhy na ich zjednodušenie 

v rámci technických možností. 

21. OHPČ bude generovať výstupy podobnosti tak, aby obsahovali dátum kontroly 

a pracovisko autora. 

22. OHPČ vyzve knižnice s požiadavkou na určenie poverenej osoby pre oblasť 

zosúlaďovania záznamov medzi vysokými školami. 

23. OHPČ vykonáva v CREPČ spätné opravy záznamov po informovaní vysokých škôl, 

zásadné zmeny typu zmena kategórie, doplnenie autorských, názvových údajov a pod. sú 

povinné si opraviť VŠ aj vo svojich lokálnych databázach. Opravy iných údajov 

v záznamoch majú odporúčajúci charakter. 

24. Do výstupov CREPČ systém automaticky dopĺňa 1. vydanie tam, kde nie je uvedené. 

25. OHPČ nebude striktne vyžadovať uvádzanie počtu strán a autorských hárkov pri 

nestránkovaných dokumentoch pri kategóriách publikačnej činnosti kde nie je požiadavka  

na rozsah. 

26. OHPČ opravuje údaje v CREPČ po nahlásení z akademickej knižnice. 

27. Zoznam slovenských vedeckých, odborných a tzv. hybridných časopisov OHPČ 

pripravuje a osloví vysoké školy na spoluprácu. 

28. Problematika autorít bude riešená v CREPČ II. 

 

 


