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Východiská evidencie
▪ Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie 

publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej 

činnosti;

▪ Univerzitná Smernica č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú 

registráciu a kategorizáciu publikačnej činnosti, umeleckej činnosti 

a ohlasov na UNIZA. a jej dodatok č. 1;

▪ Metodika evidencie pre daný rok vykazovania – CVTI SR

ukzu.uniza.sk/publikacna-cinnost/



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

1. Autor/zadávateľ za pracovisko doručí podklady 

potrebné k zaevidovaniu PČ do knižnice: 

a) e-formulár v OPAC katalógu,

b) vyplnený formulár z dodatku Smernice a kópiou relevantných 

strán,

c) zborník vydaný v EDIS (doručí EDIS),

d) zdrojový dokument s potrebnými informáciami



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

2. Spracovateľ z UK UNIZA kontroluje podklady od 

zadávateľa
a) ak sú podklady pre evidenciu nedostatočné, spracovateľ komunikuje so 

zadávateľom cez e-formulár (zadávateľovi sa presúva daný záznam do 

priečinka „Na opravu“. Ak boli doručené podklady poštou, alebo e-mailom, 

komunikujeme cez e-mail. V prípade blížiaceho sa termínu vykazovania 

urgujeme dodanie podkladov aj telefonicky.



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

2. Spracovateľ z UK UNIZA kontroluje podklady od 
zadávateľa

b) Pokiaľ autor uviedol kategóriu, ktorá vyžaduje pridelenie identifikátora z 
externých databáz WoS Core Collection, CCC, alebo Scopus, a článok zatiaľ 
nebol indexovaný, presúvame formulár na čakaciu listinu, ktorú priebežne 
kontrolujeme. 
Žiadame autorov, aby svoje príspevky (ADM,ADN,ADC,ADD, a relevantné 
kategórie odborných publikácií), podľa možnosti, evidovali v knižnici, až po ich 
zaindexovaní v danej indexačnej databáze. 

Pokiaľ pri overovaní článku časopisu zistíme, že nie je indexovaný vo WoS, ani
Scopus, evidujeme článok pod kategóriou ADE, ADF, pre odborné BDE, BDF.

Pre príspevky zo zborníkov, kt. sú indexované vo WoS/Scopus sa pridáva
príznak. Pokiaľ v čase evidencie ešte príspevok nie je indexovaný, evidujeme 
ho bez tohto príznaku. Na autorovu žiadosť pridávame príznak, keď 
dostaneme informáciu, že príspevok už bol indexovaný.



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

3. Evidencia záznamu v CREPČ2

https://app.crepc.sk/

▪ názvové údaje, identifikátory, zodpovednosť, údaje o 

zdrojovom dokumente, kľúčové slová, oblasť výskumu, 

vyhľadanie ID v databáze, údaje o projekte, podujatí, 

pridelenie kategórie PČ a príznaku podlieha/nepodlieha 

štátnej dotácii...



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

3. Evidencia záznamu v CREPČ2

Záznam podlieha štátnej dotácii: 
✓ ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované 

vydanie publikácie,

✓ aspoň jedna osoba v zázname publikácie má zvolené vykazujúce pracovisko, 

na ktorom má 100% pracovný úväzok (zamestnanec vysokej školy s pracovným 

úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia v zmysle Zákona a Vyhlášky) s uvedenou pracovnou 

pozíciou, platný v čase vydania publikácie,

✓ osoba s vykazujúcim pracoviskom je zaradená v správnom okruhu zodpovednosti 

(autor, prekladateľ, zostavovateľ), ktorá korešponduje so zvolenou kategóriou EPC,

✓ spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti 

definované Zákonom a Vyhláškou a kontrolované vnútornou kontrolou v systéme 

CREPČ. 

Z METODIKA EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V zmysle Zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vykazovacie obdobie 

CREPČ 2021: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf  



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

3. Evidencia záznamu v CREPČ2

Záznam nepodlieha štátnej dotácii: 
Príznak Štátna dotácia Nepodlieha sa označuje pre záznamy publikácií (pre rok vykazovania 2021), ak: 

• boli vydané v roku 2019 a skôr a neboli evidované v skorších vykazovacích obdobiach (napr. 

sa nestihla evidencia záznamu pred ukončením predošlých vykazovacích období), 

• nespĺňajú podmienky platnej legislatívy z dôvodu: o autori, prekladatelia alebo zostavovatelia nie 

sú zamestnancami vysokých škôl na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok) alebo 

študentami študijného programu tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, 

• publikácia je ďalším nezmeneným vydaním, ktoré nebolo nijakým spôsobom upravené, 

aktualizované, doplnené, rozšírené a pod., 

• publikácia je jazykovou mutáciou už evidovanej publikácie, 

• publikácia je abstraktom k evidovanému plnému textu. 

Tieto záznamy nebudú zaradené do žiadnej časovej uzávierky, a teda ani do žiadneho vykazovacieho obdobia. V prípade, ak sa pre 

tieto záznamy zvolí príznak Štátna dotácia Podlieha, vnútorná kontrola nepovolí záznam uviesť do stavu Zapísaný a Potvrdený. 

Z METODIKA EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V zmysle Zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vykazovacie obdobie 

CREPČ 2021: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf  



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

3. Evidencia záznamu v CREPČ2

Percentuálny podiel: 
Percentuálny podiel osoby na publikácii vyjadruje reálny podiel osoby na publikácii v 

súlade s publikačnou/vedeckou etikou a akademickou integritou nezávisle od pracoviska 

či krajiny pôsobenia osoby. Percentuálny podiel na publikácii, ktorá vznikla v 

spoluautorstve domácich a/alebo zahraničných osôb si všetky osoby pred evidenciou 

dohodnú a predkladajú na evidenciu po vzájomnej dohode.

V prípade zistenia účelového a neetického rozdeľovania percentuálnych podielov v 

prospech autorov s vykazujúcim pracoviskom, budú percentuálne podiely v rámci 

formálnej kontroly rozdelené v systéme CREPČ rovnomerne medzi všetkých 

autorov publikácie. O tejto zmene bude vysoká škola v zmysle Zákona informovaná 

prevádzkovateľom CREPČ.

Z METODIKA EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V zmysle Zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vykazovacie obdobie 

CREPČ 2021: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf  



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

3. Evidencia záznamu v CREPČ2

Oblasť výskumu
Oblasť výskumu sa povinne uvádza v záznamoch so zvolenou kategóriou EPC. Pole 

Oblasť výskumu je opakovateľné, je možné uviesť viacero oblastí výskumu pre jednu 

publikáciu. Oblasť výskumu sa vyberá podľa obsahu a zamerania konkrétnej publikácie, 

nie podľa akreditácie študijného programu, či oblasti pôsobenia autora. V prípade 

spoločných publikácii sú vysoké školy povinné sa dohodnúť na oblasti (oblastiach) 

výskumu a zápisu ich poradia v zázname. 

Z METODIKA EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V zmysle Zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vykazovacie obdobie 

CREPČ 2021: http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokyny/2021/metodika_2021-final.pdf  



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA

4. Import záznamu publikačnej činnosti do lokálneho 

KIS (DaWinci – Katalóg Opac)

➢ Import prebieha každú noc, kedy sa importujú všetky záznamy s afiliáciou UNIZA, 

kt. sa ešte nenachádzajú u nás v lokálnom KIS

➢ Pokiaľ záznam PČ zaeviduje iná knižnica a neoznačí správne našim autorom

pracovisko UNIZA, my nemáme informáciu o tomto zázname, až pokiaľ si daný 

záznam nedá zaevidovať náš autor, prípadne po kontrole v CVTI

➢ Na ďalší pracovný deň knižnica upravuje importované záznamy (konverzia záznamu 

medzi systémami nie je 1:1) a následne ich prenáša do aktívnej databázy = sú 

viditeľné v OPAC katalógu.

➢ Pre potreby štátnej dotácie je podstatný záznam v CREPČ 2.



Evidencia publikačnej činnosti v 

UK UNIZA
▪ Autor dáva podklady k evidencii PČ do knižnice

▪ Kontrola podkladov

▪ Evidencia v CREPČ2

▪ Import do lokálneho KIS

▪ Záznam aktívny v našom KIS (najskôr na druhý deň)

▪ 31.1. ukončenie predošlého roku vykazovania (31.1.2021 sa ukončil rok
vykazovania 2020)

▪ overené záznamy so štátnou dotáciou sa nachádzajú v podkladoch pre
rozpočet (z roku vykazovania 2020 a 2019 v podkladoch pre rozpočet 
2022 – v rozpočte pre rok 2021 sa nachádzajú záznamy s rokom 
vykazovania 2019, 2018).

Celý proces (od prijatia formuláru po zviditeľnenie v OPAC) môže knižnici trvať 
v závislosti od náporu prijatých formulárov od dvoch dní – do 3 týždňov. 
Záznamy čakajúce na WoS a Scopus: až po zaindexovaní.

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021:

https://www.minedu.sk/rozpis-dotacii-zo-statneho-rozpoctu-verejnym-vysokym-skolam-na-rok-2021/



Hlavný nápor na evidenciu

Počas vypracovania štatistík 
PČ pre UNIZA

▪ Február (pre predošlý rok 

vykazovania, štatistiky pre 

univerzitný výkaz, pre 

jednotlivé pracoviská)

▪ Máj a november (karenty a 

záznamy v indexačných

databázach, AGJ)

Primárne evidujeme záznamy, 

kt. je možne zaradiť do týchto 

štatistík.

Pred ukončením roku 
vykazovania

▪ rok vykazovania končí 31.1.
▪ celý január primárne

evidujeme záznamy, kt. by od 
februára už nemohli 
podliehať štátnej dotácii (kvôli 
roku vydania)

V roku 2021 sme napriek tomu
mali delay iba dva dni 
(zaevidovali sa všetky doručené 
záznamy na evidenciu, posledná 
kontrola 31.1.2021)



Otázky na evidenciu

➢ 15.03.2019 Začiatok autorovho 96,67% úväzku
➢ 27.05.2019 Vychádza predmetný článok
➢ 31.08.2019 Ukončenie 96,67% úväzku
➢ 01.09.2019 Začiatok 100% úväzku
➢ 24.09.2019 Záznam zaevidovaný v CREPČ2

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2EA0EB8F50B4443AD1E9BFBE4C

https://doi.org/10.3390/electronics8050585

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=2EA0EB8F50B4443AD1E9BFBE4C
https://doi.org/10.3390/electronics8050585


Otázky na evidenciu

➢ 15.03.2019 Začiatok autorovho 96,67% úväzku
➢ 26.04.2019 Vychádza predmetný článok
➢ 31.08.2019 Ukončenie 96,67% úväzku
➢ 01.09.2019 Začiatok 100% úväzku
➢ 14.10.2019 Záznam zaevidovaný v CREPČ2 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A7BD2F096A49022F2ECCF921E4
https://doi.org/10.1117/12.2519836

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=A7BD2F096A49022F2ECCF921E4
https://doi.org/10.1117/12.2519836


Otázky na evidenciu

➢ 01.09.2018 Začiatok 60% úväzku autorky
➢ 25.01.2019 Vychádza článok pre rok časopisu 2018
➢ 31.01.2019 Ukončenie 60% úväzku
➢ 01.02.2019 Začiatok 100% úväzku
➢ 24.04.2019 Záznam zaevidovaný v CREPČ2 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CAA13C70E4379491E48C8A0CB9

https://ke.uniza.sk/images/casopisy/PEAM2018_speccislo.pdf

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=CAA13C70E4379491E48C8A0CB9


Otázky na evidenciu

➢ 01.09.2018 Začiatok 60% úväzku autorky
➢ 18.04.2018 Vychádza článok
➢ 31.01.2019 Ukončenie 60% úväzku
➢ 01.02.2019 Začiatok 100% úväzku
➢ 27.01.2020 Záznam zaevidovaný v CREPČ2 

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBAAFE505
https://doi.org/10.1007/978-3-319-70055-7_40

https://app.crepc.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=38F43C5054BC4F7F2EBAAFE505




Ďakujem za pozornosť

www.ukzu.uniza.sk/publikacna-cinnost


