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1 Nastavenie vykazovacieho obdobia 2017
Vykazovacie obdobie 2017 trvá od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. V rámci tohto obdobia je potrebné
zaregistrovať do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ):
-

všetky publikácie s rokom vydania 2017,

-

publikácie s rokom vydania 2016, ktoré neboli zaregistrované vo vykazovacom období 2016.

Pre registráciu publikácií s rokom vydania 2016 a 2017 platí vo vykazovacom období 2017:
- Zákon č. 455/2012 o vysokých školách Z.z.
- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len Vyhláška).

2 Export dát do CREPČ
Export dát do CREPČ sa počas vykazovacieho obdobia 2017 bude realizovať vždy posledný štvrtok
v mesiaci. Ak sa z opodstatneného dôvodu pristúpi k odloženiu exportu, Oddelenie pre hodnotenie
publikačnej činnosti (ďalej len OHPČ) Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej len CVTI SR)
bude akademické knižnice o tejto skutočnosti informovať prostredníctvom aktualít na portáli
www.crepc.sk.
Pred každým exportom dát do CREPČ je vysoká škola povinná skontrolovať si exportnú dávku XML
v spolupráci so svojím dodávateľom knižnično-informačného systému pre evidenciu publikačnej
činnosti. Exportná XML schéma pre vykazovacie obdobie 2017 je zverejnená na portáli CREPČ/CREUČ
v časti Pokyny CREPČ – vykazovacie obdobie 2017.
Prvý export dát vykazovacieho obdobia 2017 bude posledný štvrtok v mesiaci jún – t.j. 29.6.2017.
Posledný export skontrolovaných dát vykazovacieho obdobia 2017 bude 2.4.2018. Po uzatvorení
vykazovacieho obdobia 2017 (31. 3. 2018) už nie je možné do CREPČ exportovať nové záznamy
vykazovacieho obdobia 2017.
Do CREPČ je vo vykazovacom období 2017 povinné exportovať všetky údaje, ktoré sú uvedené
v Prílohe č. 1 Prehľad povinných údajov CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC vo vykazovacom období
2017 (v zmysle Vyhlášky).
Do CREPČ sa neexportujú:
-

-

prázdne (nevyplnené) polia v záznamoch,
záznamy s nekompletnými bibliografickými údajmi,
záznamy publikácií, ktoré ešte nevyšli,
záznamy publikačnej činnosti zamestnancov vysokej školy s menším ako 100% pracovným
úväzkom (ustanovený týždenný pracovný čas = 100 % pracovný úväzok v zmysle Zákonníka
práce),
záznamy publikačnej činnosti externých zamestnancov vysokej školy a externých
doktorandov,
záznamy nespadajúce do vykazovacieho obdobia 2017.
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Ak vysoká škola z opodstatnených dôvodov nemôže uskutočniť pravidelný export, informuje o tom
vopred pracovníkov CVTI SR - OHPČ prostredníctvom emailu alebo telefónu.

3 ID záznamu
ID záznamu exportovaného do CREPČ musí byť pre každý záznam jedinečné a neopakovateľné. Jedno
ID záznamu možno použiť len 1 raz. ID záznamu, ktorý už bol exportovaný do CREPČ, nie je možné
prepisovať a meniť. Publikáciu je možné zaevidovať len 1 raz.
Uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na prípady zlučovania záznamov v zmysle Vyhlášky, napr. ak ide
o zlúčenie záznamov abstraktu/posteru a plného textu príspevku v časopise, zborníku a pod. v rámci
jedného vykazovacieho obdobia. Informácia o zlúčení abstraktu/posteru a plného textu sa môže
uviesť do poznámky.

4 Podklady k publikáciám skupiny A1 ( kategórie AAA, AAB, ABA,
ABB, ABC, ABD)
Podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) je nevyhnutné poskytnúť na
posúdenie OHPČ - CVTI SR priebežne počas celého vykazovacieho obdobia 2017 hneď po jednotlivých
mesačných exportoch záznamov do CREPČ.
Podklady poskytnuté neskôr ako 1 mesiac po uzatvorení vykazovacieho obdobia 2017, t.j. po 30. 4.
2018, nebudú akceptované a záznamy týchto publikácií budú z CREPČ 2017 vymazané.

Publikácie skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) na fyzickom nosiči (printový dokument, CDROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray) musia byť vydané v náklade minimálne 100 kusov.
Publikácie ostatných kategórií EPC na fyzickom nosiči musia byť vydané v náklade minimálne 50
kusov. Pri online forme vydania publikácie nerozhoduje náklad, ale dostupnosť prostredníctvom
internetu (voľne dostupný, nezaheslovaný dokument).
Z každej publikácie skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) zaregistrovanej v CREPČ vo
vykazovacom období 2017 je potrebné poskytnúť OHPČ – CVTI SR aspoň nasledovné podklady:
- Publikácia ako celok (AAA, AAB):
líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru (ak nie je
použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je potrebné
zaslať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie/ak je použitá literatúra uvedená
len pod čiarou v texte publikácie, je potrebné dodať aspoň 20 odkazov na použitú literatúru
z danej publikácie),
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-

Časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD):
líce a rub titulného listu, úvod/predslov a záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, prvú
a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly, použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú
literatúru celej publikácie (ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte kapitoly, je
potrebné dodať aspoň 5 odkazov na použitú literatúru z danej kapitoly),

K podkladom publikácie odporúčame dodať aj časť O autorovi (ak sa v publikácii nachádza) z dôvodu
overenia uvedenia/neuvedenia pracoviska autora v publikácii, prípadne Poznámky editora. Vysoké
školy môžu poskytnúť plné texty publikácií.
Ako podklady nie sú akceptované webové stránky vydavateľov a pod. (domáce alebo zahraničné),
vydavateľské/autorské korektúry pred tlačou. Podklady musia byť dobre čitateľné a kompletné,
uložené v samostatnom PDF súbore pre každú publikáciu zvlášť; zobrazené v horizontálnej polohe
písaného textu. Nečitateľné podklady nebudú akceptované. Podklady jedného záznamu publikácie
musia byť uložené v jednom PDF súbore spolu.
Podklady možno sprístupniť 2 spôsobmi:
I. Upload podkladov vo formáte PDF priamo do CREPČ prostredníctvom portálu www.crepc.sk –
funkcia Upload súborov. Meno a heslo pre prihlásenie je rovnaké ako pre vstup vysokej školy do
privátnej sekcie vysokej školy.
II. Upload podkladov vo formáte PDF v lokálnom systéme vysokej školy a následný export dát spolu
s naviazanými odkazmi (linkami) pripojených podkladov k záznamom. Požiadavkami pre tento
spôsob zasielania podkladov sú:
- ID záznamu musí byť v čase nemenné;
- odkaz (link), ktorý obsahuje súbor s podkladmi musí byť špeciálne označený v XML dávke:
<ine_url url_typ=”ezp_hlavny_text”>linka</ine_url>
- odkaz (link) musí byť dostupný prostredníctvom externého servera vysokej školy, aby bolo možné
ho v rámci importu dát do CREPČ naimportovať.

5 Posúdenie publikácií a odvolací proces
Publikácie s rokom vydania 2016 a 2017 zaregistrované do CREPČ vo vykazovacom období 2017
posudzuje po formálnej stránke OHPČ – CVTI SR, po obsahovej stránke Odborný hodnotiteľský orgán
riaditeľa CVTI SR.
V zmysle Zákona č. 455/2012 o vysokých školách Z.z. CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade
nesprávnej kategorizácie publikácie zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie doporučene
poštou na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor majú právo
podať písomne doporučene poštou CVTI SR námietky k návrhu na zmenu kategórie publikácie do 15
pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie. Ak vysoká škola alebo autor
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v stanovenej lehote nepredložia písomne námietky k návrhu CVTI SR na preradenie publikácie do inej
kategórie, zostáva publikácia zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR.
Ak vysoká škola alebo autor podajú písomné námietky k návrhu na zmenu kategórie, CVTI SR postúpi
námietky vysokej školy alebo autora odbornému hodnotiteľskému orgánu riaditeľa CVTI SR, ktorý sa
k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa odborný hodnotiteľský orgán
riaditeľa CVTI SR v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva v kategórii navrhnutej
a zapísanej vysokou školou do CREPČ. Vyjadrenie odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI
SR oznamuje doporučene poštou CVTI SR vysokej škole (rektorátu), akademickej knižnici a MŠVVaŠ
SR. Vysoká škola alebo autor majú právo podať CVTI SR námietky k vyjadreniu odborného
hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR doporučene poštou do 15 pracovných dní odo dňa
doručenia.
Ak vysoká škola alebo autor podajú písomné námietky k vyjadreniu odborného hodnotiteľského
orgánu riaditeľa CVTI SR, CVTI SR predloží vyjadrenie spolu s podanými námietkami na MŠVVaŠ SR do
30 pracovných dní od doručenia námietky a následne ich vyhodnotí osobitná komisia vymenovaná
ministrom školstva, vedy, výskumu a športu. Osobitná komisia sa k námietke vyjadrí do 40
pracovných dní po jej doručení. MŠVVaŠ SR vyjadrenie osobitnej komisie oznámi doporučene poštou
vysokej škole alebo autorovi publikácie. Ak sa osobitná komisia v lehote nevyjadrí, zaradenie
publikácie zostáva v kategórii, ktorú zapísala a navrhla vysoká škola do CREPČ.

5.1 Žiadosť o prednostné posúdenie publikácie
V prípade, že je potrebné zaevidovanú publikáciu s rokom vydania 2016 alebo 2017 prednostne
posúdiť z dôvodu blížiaceho sa habilitačného (alebo iného) konania, je možné OHPČ – CVTI SR
požiadať o jej prednostné posúdenie. Žiadosť o prednostné posúdenie musí byť do CVTI SR doručená
aspoň 2 mesiace pred habilitačným (alebo iným) konaním. Žiadosť je potrebné zaslať emailom
príslušnému pracovníkovi OHPČ v CVTI SR. Súčasťou žiadosti o prednostné posúdenie je plný text
publikácie.

5.2 Žiadosť o zmenu kategórie publikácie
V prípade, že je potrebná zmena kategórie EPC už zaevidovanej publikácie v CREPČ, je možné OHPČ –
CVTI SR požiadať o prehodnotenie zmeny kategórie publikácie. Žiadosť s odôvodnením je potrebné
zaslať emailom príslušnému pracovníkovi OHPČ v CVTI SR. Súčasťou žiadosti o zmenu kategórie je
plný text publikácie.
Žiadosť o zmenu kategórie sa nepredkladá z dôvodu zaradenia článkov do databáz WOS, SCOPUS,
CCC (bod 15, 16).

6 Rozpis publikácie na kapitoly
Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, atď.)
uvedený autorizovaný rozpis kapitol, je povinné publikáciu v zmysle Vyhlášky rozpísať na časti
a zaevidovať ich ako samostatné časti publikácie. Platí pre vedecké monografie a odborné knižné
publikácie vrátane vysokoškolských učebníc, skrípt a učených textov. Rozpis na kapitoly sa v rámci
jednej publikácie realizuje jednotne. Odporúča sa rozpis podľa hlavných kapitol publikácie.
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7 Výstupy CREPČ
Výstup Menne_rvyk2017 (úplný menný výstup) obsahuje všetky záznamy danej vysokej školy
exportované do CREPČ vo vykazovacom období 2017. Súčasťou výstupu sú chybové hlásenia,
upozornenia, varovania a informácie na chýbajúci povinný údaj v zmysle Vyhlášky, chýbajúci príznak
pre pracovisko autora v publikácii, nesprávny % podiel, a pod.
Výstup Menne_chybny_rok obsahuje záznamy danej vysokej školy, exportované do CREPČ vo
vykazovacom období 2017 s nesprávnym alebo nevyplnených rokom vydania.
Výstup Podobne_fraza_len_2017 obsahuje záznamy danej vysokej školy exportované do CREPČ vo
vykazovacom období 2017, ktoré sú podobné so záznamami predchádzajúcich vykazovacích období
v rámci vysokej školy a medzi vysokými školami.
Výstup Podobne_fraza_vsetko_bez_2017 obsahuje záznamy danej vysokej školy exportované do
CREPČ v rámci predchádzajúcich vykazovacích období (2007 – 2016), ktoré sú podobné v rámci
vysokej školy alebo medzi vysokými školami.
Výstup Db_CCC obsahuje záznamy danej vysokej školy, exportované do CREPČ vo vykazovacom
období 2016 a zaevidované v kategóriách ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, vrátane
hlásenia automatizovanej kontroly indexácie záznamu v databáze CCC.
Výstup Db_WoS_Scopus obsahuje záznamy danej vysokej školy, exportované do CREPČ vo
vykazovacom období 2016 a zaevidované v kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN, vrátane
hlásenia automatizovanej kontroly indexácie záznamu v databáze WoS alebo Scopus.
V prípade potreby budú počas vykazovacieho obdobia 2017 pripravené aj ďalšie druhy výstupov a
štatistík.

8 Opravy údajov v databáze CREPČ
Vysoká škola je povinná počas vykazovacieho obdobia 2017 priebežne sledovať všetky výstupy
zverejnené na portáli www.crepc.sk a opravovať záznamy v nich zahrnuté vo svojej lokálnej databáze
v priebehu vykazovacieho obdobia 2017.
Záznamy opravené na základe výstupov Podobne_fraza_len_2017, Db_CCC, Db_WoS_Scopus počas
vykazovacieho obdobia 2017, je možné označiť v XML schéme ako opravené – element
epca_kontrola (hodnota 1 – opravené, element je nepovinný a neopakovateľný). Pri ďalšom exporte
dát do CREPČ sa vo výstupoch zobrazia tieto záznamy s poznámkou: „skontrolovaný“. Predíde sa tým
nesúladu vo výstupoch, kedy záznam spoločnej publikácie jedna vysoká škola opravila, ale druhá ešte
nie a taktiež chybám automatizovanej kontroly záznamov z databáz CCC, WoS, Scopus.
Záznam môže vysoká škola označiť týmto príznakom iba vtedy, ak sa na oprave údajov vysoké školy
vzájomne dohodli (v prípade spoločných publikácií) alebo ak si v databáze CCC, WoS, Scopus overila
zaradenie publikácie na úroveň analytického rozpisu (v prípade publikácií z databáz CCC, WoS,
Scopus).
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Ak vysoká škola po uzatvorení vykazovacieho obdobia 2017 nájde vo svojej lokálnej databáze alebo
v CREPČ záznamy, ktoré je ešte potrebné opraviť (alebo označiť príznakom skontrolovaný), je povinná
tieto zmeny v záznamoch nahlásiť na OHPČ – CVTI SR príslušnej pracovníčke. Po nahlásení budú
zmeny vykonané aj v databáze CREPČ. Zmeny v záznamoch sa vzťahujú aj na predchádzajúce
vykazovacie obdobia (2007 - 2016).

9 Aktualizácia kódovníka pracovísk vysokej školy
Vysoká škola je povinná v prípade zmeny názvu alebo kódu vysokej školy, fakulty, katedry, vzniku,
zániku alebo zlúčení pracovísk vysokej školy upraviť kódovník svojej vysokej školy prostredníctvom
webového rozhrania na: www.crepc.sk – privátna sekcia danej vysokej školy, záložka Úprava
organizačnej štruktúry. Do kódovníka je potrebné pridať všetky nové kódy a názvy pracovísk
(novovytvorené, premenované, zlúčené pracoviská) a zároveň ponechať v kódovníku staré kódy
pracovísk s označením obdobia platnosti kódu.
Zmena kódovníka v lokálnom systéme vysokej školy nie je postačujúca, zmenené kódy pracovísk
vysokej školy v lokálnom systéme musia byť totožné s kódmi pracovísk vysokej školy v kódovníku
CREPČ. V opačnom prípade nebude štatistika pre výpočet štátnej dotácie MŠVVaŠ SR na úroveň
pracoviska autora podľa % podielu na publikácii správna a vysokej škole nebude pridelená za
záznamy s chybným kódom pracoviska finančná dotácia MŠVVaŠ SR.

10 Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev
vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie
Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné
konanie (ďalej len Zoznam vydavateľstiev) slúži ako pomôcka pre spracovateľov EPC na vysokých
školách. Zoznam vydavateľstiev je voľne dostupný a aktualizovaný 1x mesačne prvý pracovný deň
v mesiaci na portáli CREPČ/CREUČ: www.crepc.sk, v časti Pokyny CREPČ pre vykazovacie obdobie
2017. Predmetom zoznamu sú len tie zahraničné vydavateľstvá, ktoré uskutočňujú anonymné
recenzné konanie, to znamená, že v publikácii nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov ani
žiadne iné informácie o recenzovaní publikácie.
Do Zoznamu vydavateľstiev sú na základe podnetov z vysokých škôl zaraďované len tie vydavateľstvá,
ktorých potvrdenie sa vzťahuje na celú vydavateľskú produkciu (nielen na 1 publikáciu).
Potvrdenie o recenznom konaní musí obsahovať: názov a sídlo zahraničného vydavateľa, informáciu
o recenznom procese, meno a priezvisko zodpovednej osoby z vydavateľstva a jej podpis, dátum
vystavenia potvrdenia. Akceptované budú aj potvrdenia zaslané vo forme screenshotov webovej
stránky vydavateľa, na ktorej je deklarované, že publikácie vydavateľstva sú podrobené recenznému
konaniu.
Potvrdenia musia byť zaslané na OHPČ - CVTI SR príslušnému pracovníkovi emailom (skeny potvrdení
vo formáte PDF alebo screenshoty webovej stránky). Emailová komunikácia medzi autorom
a vydavateľom sa nepovažuje za potvrdenie o recenznom konaní.
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11 Aktualizácia kontaktných údajov prispievateľov CREPČ
Ak nastane zmena v osobách (alebo ich kontaktoch – email, telefón, adresa) poverených evidenciou
publikačnej činnosti na vysokej škole, je nevyhnutné nahlásiť zmeny na OHPČ – CVTI SR emailom
príslušnému pracovníkovi z dôvodu aktualizácie kontaktných údajov prispievateľov do CREPČ.

12 Zjednotenie kategórií EPC v rámci CREPČ
Počas vykazovacieho obdobia 2017 bude naďalej prebiehať zjednotenie kategórií záznamov
publikácií, v ktorých bude zistená nesprávnosť a rozdielnosť zaradenia do kategórií EPC. Zjednotenie
bude prebiehať na základe procesu posúdenia publikácií v OHPČ - CVTI SR, formálnych kontrol počas
a po ukončení vykazovacieho obdobia 2017, na základe podnetov od vysokých škôl počas celého
vykazovacieho obdobia 2017, ako aj rozhodnutí Odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR
a Osobitnej komisie MŠVVaŠ SR. Zjednotenie kategorizácie publikácií v CREPČ sa týka všetkých
vykazovacích období CREPČ (2007 - 2017). Vysoká škola je povinná uskutočniť zmeny vo svojom
lokálnom systéme, zmeny v CREPČ zabezpečí OHPČ – CVTI SR.

13 Povinné údaje CREPČ
Pre potreby formálnej kontroly záznamov zaevidovaných v CREPČ je povinné uvádzať
v bibliografických záznamoch všetky údaje, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Prehľad povinných údajov
CREPČ v jednotlivých kategóriách EPC – vykazovacie obdobie 2017 (ďalej len Príloha č. 1). Povinné
údaje sa nesmú zapisovať do poznámkových polí.
Vysoké školy môžu vo svojich záznamoch uvádzať aj ďalšie údaje, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1.

13.1 Meno a priezvisko autora
Celé meno a priezvisko sa uvádza pri všetkých autoroch, ktorí sú z danej vysokej školy. Odporúča sa
uvádzať celé meno a priezvisko aj pri autoroch, ktorí nie sú z danej vysokej školy.

13.2 Rok narodenia
Rok narodenia sa uvádza pri všetkých autoroch, ktorí sú z danej vysokej školy. Uvádza sa v tvare
štyroch arabských číslic, napr. 1986.

13.3 Autorská rola
Pri každom autorovi publikácie sa uvádza jeho autorská rola (napr. autor, zostavovateľ, prekladateľ,
recenzent a pod.). Kódy jednotlivých autorských rolí sa môžu líšiť v dôsledku použitia rozličných
systémov evidencie publikačnej činnosti a rozličných formátov (Unimarc, Marc21).
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Príklad zobrazenie záznamu v CREPČ:
Regionálny rozvoj / Čierna Jana, Rusina Lukáš, Vojtek Peter (Zostavovateľ), Majtán Ondrej
(Recenzent), Chajdiak Ján (Recenzent) - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - 374 s. - ISBN 97850-3353-256-9

13.4 Kód pracoviska autora
Pracovisko (kód pracoviska) sa uvádza pri všetkých autoroch, ktorí sú zamestnancami danej vysokej
školy. Kódy musia byť totožné s kódmi pracovísk z Kódovníka vysokej školy na portáli CREPČ/CREUČ
(pozri bod 9).

13.5 Príznak pre pracovisko autora v publikácii UVEDENÉ/NEUVEDENÉ/INÉ
Príznak pre pracovisko autora v publikácii uvedené sa označuje vtedy, ak:
-

je pracovisko vysokej školy, na ktorej si autor publikáciu vykazuje, uvedené pri mene autora
(na titulnom liste, na rube titulného listu, pri názve kapitoly, v predhovore, v závere,
v obsahu, v časti O autoroch, pod čiarou a pod.)

Ak má autor v publikácii popri pracovisku vysokej školy, na ktorej si chce publikáciu zaregistrovať,
uvedené aj iné pracovisko, pričom má 100% pracovný úväzok aj na vysokej škole, aj na inom
pracovisku, publikáciu registruje zamestnávateľ, ktorého autor určí.
Príznak pre pracovisko autora v publikácii neuvedené sa označuje vtedy, ak:
-

pracovisko vysokej školy, na ktorej si autor publikáciu vykazuje, nie je pri mene autora
uvedené (nenachádza sa na titulnom liste, na rube titulného listu, pri názve kapitoly,
v predhovore, v závere, v obsahu, v časti O autoroch, pod čiarou a pod.)

Ak autor nemá v publikácii uvedené žiadne pracovisko, publikáciu registruje zamestnávateľ,
u ktorého mal autor 100% pracovný úväzok a autor ho určí. Ak autor neurčí žiadneho
zamestnávateľa, publikácia sa do CREPČ neregistruje.
Príznak pre pracovisko autora v publikácii iné sa označuje vtedy, ak:
-

je pri mene autora uvedené iné pracovisko ako vysoká škola, na ktorej si autor publikáciu
vykazuje (na titulnom liste, na rube titulného listu, pri názve kapitoly, v predhovore, v závere,
v obsahu, v časti O autoroch, pod čiarou a pod.). Iným pracoviskom môže byť napr. SAV, iná
vysoká škola, výskumný ústav a pod.

Vydavateľské údaje sa nepovažujú za uvedenie pracoviska autora v publikácii, ani v prípade, ak má
publikácia jedného autora a vydavateľom je vydavateľstvo vysokej školy, kde autor pracuje.
Autor svoje rozhodnutie oznamuje vysokej škole (akademickej knižnici) pri odovzdávaní podkladov na
registráciu danej publikácie.
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13.6 Percentuálny podiel autorov
Percentuálny podiel sa uvádza pri všetkých kategóriách EPC v zmysle Vyhlášky. Pri autorských
kolektívoch väčších ako 25 sa percentuálny podiel neuvádza - v systéme CREPČ sa automaticky
rozráta na 3 desatinné miesta.
Uvádzanie percentuálneho podielu autorov na publikáciách s rokom vydania 2016 a 2017:

Kategória EPC
AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, ADE,
ADF, ADM, ADN, AEC, AED, AEG, AEH, AEM, AEN, AFA, AFB,
AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, AGI, AGJ, BAA, BAB,
BBA, BBB, BCB, BCI, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF,
BDM, BDN, BEE, BEF, BFA, BFB, BGG, CAI, CAJ, DAI, EAI, EDI,
GAI, GHG, GII

CAA, CAB, CBA, CBB, CDC, CDD, CDE, CDF, CEC, CED

CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB
EAJ
EDJ
FAI

Autorská rola

Unimarc: Marc21:
kód roly kód roly

Autor
Autor
Prekladateľ
Ilustrátor
Fotograf
Autor
Ilustrátor
Fotograf

070
070
730
440
600
070
440
600

aut
aut
trl
ill
pht
aut
ill
pht

Prekladateľ
Autor
Prekladateľ
Zostavovateľ
Editor

730
070
730
220
340

trl
aut
trl
com
edt

Percentuálny podiel autorov na jednej publikácii tvorí spolu 100% bez ohľadu na to, či ide o domácich
alebo zahraničných autorov. Uvádza sa v celých číslach. Ak nebude percentuálny podiel v zázname
uvedený, automaticky sa rovnomerne rozráta v systéme CREPČ na tri desatinné miesta (najnižšia
hodnota bude 0,001%).
Príklad:
Publikácia má 700 autorov. Percentuálny podiel sa neuvedie žiadnemu autorovi (z dôvodu publikácie
nad 25 autorov). Zo slovenských vysokých škôl zapojených do CREPČ sú 2 autori. Systém CREPČ
percentuálny podiel automaticky rozráta – percentuálny podiel 1 autora je 0,143%.

Automatické rovnomerné rozrátanie % podielu v systéme CREPČ nie je možné v prípade zápisu do
sekundárnych autorských záhlaví.
V prípade zápisu zostavovateľa, prekladateľa, ilustrátora a fotografa do sekundárnych autorských
záhlaví je povinné uvádzať vždy percentuálny podiel. Ak sa % podiel neuvedie, autorská rola a jej %
podiel sa nezapočítajú do štatistického výstupu pre výpočet štátnej dotácie.
Ak bude súčet % podielu v zázname po ukončení vykazovacieho obdobia 2017 nesprávny (väčší,
menší ako 100%) alebo rozdielny medzi vysokými školami (v prípade publikácie, ktorú evidujú viaceré
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vysoké školy) a vysoké školy sa na jeho správnosti nedohodnú, systém CREPČ % podiel automaticky
rovnomerne rozráta medzi všetkých autorov publikácie.
Príklad:
% podiel v zázname VŠ:
autor 1 = 30 %, autor 2 = 30 %, autor 3 = 42 % súčet = 102 %
Ak si vysoká škola počas vykazovacieho obdobia 2017 neopraví nesprávny súčet % podielu, systém
CREPČ % rozráta po ukončení vykazovacieho obdobia 2017 (pre potreby štatistických výstupov
a dotácie) automaticky na 3 desatinné miesta:
autor 1 = 33,333 %, autor 2 = 33,333 %, autor 3 = 33,333%
Pri publikáciách, ktoré eviduje viacero vysokých škôl (viacero autorov s rôznymi pracoviskami
vysokých škôl) je potrebné dbať na to, aby bol % podiel autorov medzi jednotlivými vysokými školami
rovnaký. Nie je možné, aby jedna vysoká škola uviedla % podiel autorov a druhá neuviedla a žiadala
o automatické rozrátanie % podielu. Vysoké školy sa pri spoločných publikáciách musia na uvedení %
podielu dohodnúť a uviesť ho vo svojich záznamoch rovnako.

13.7 Celkový počet autorov pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov
Pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov sa v zázname uvádzajú prví piati autori v poradí
ako sú uvedení v publikácii a všetci autori z vykazovaného pracoviska (vysokej školy). Zároveň sa
uvedie celkový počet autorov číslom (bližšie pozri XML schéma). % podiel sa neuvádza, automaticky
sa rovnomerne rozráta medzi všetkých autorov publikácie (pozri bod 13.6).

13.8 Recenzenti
Recenzenti sa uvádzajú povinne v záznamoch kategórií EPC, kde to Vyhláška vyžaduje – AAA, AAB,
ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AGI. Publikácia, ktorá nie
je recenzovaná, nesmie byť zaradená do týchto kategórií.
Za recenzenta sa nepovažuje editor/zostavovateľ publikácie, ani iný autor tej istej publikácie.
Údaje o recenzentoch sa odporúča zapisovať do sekundárnych autorských záhlaví.

13.8.1.1 Recenzenti v publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách
V kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED, AFB, AFD, AGI sa uvádzajú v zázname mená
a priezviská aspoň 2 recenzentov. Recenzenti musia mať v zázname uvedenú rolu – recenzent.
V prípade, že mená a priezviská recenzentov nie sú uvedené v publikáciách vydaných v domácich
vydavateľstvách, avšak v publikáciách je zreteľne uvedené, že boli recenzované, je potrebné uviesť
túto skutočnosť pre dané záznamy v exportnej XML schéme – príznak recenzované (bližšie pozri XML
schéma).
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Ak má každý príspevok v zborníku svojho vlastného recenzenta, avšak iba jedného a neopakujúceho
sa v rámci rovnakého zdrojového dokumentu a v zborníku nie je uvedené, že bol recenzovaný,
považuje sa za nerecenzovaný a nemôže byť evidovaný v kategórii AED, AFB, AFD.
V prípade publikácií s veľkým počtom recenzentov stačí do záznamu uviesť mená a priezviská prvých
2 recenzentov. V prípade potreby vysokej školy je možné zapísať do záznamu všetkých recenzentov
publikácie (ak má publikácia väčší počet recenzentov). Údaje o recenzentoch sa odporúča zapisovať
do sekundárnych autorských záhlaví.
V prípade, že mená a priezviská recenzentov sú uvedené aj v publikáciách zaradených v kategóriách
EPC, v ktorých sa recenzenti nevyžadujú, odporúča sa mená a priezviská recenzentov v zázname
uvádzať.

13.8.1.2

Recenzenti v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

V kategóriách AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, AFA, AFC, AGI sa uvádzajú v zázname mená
a priezviská aspoň 1 recenzenta. Recenzenti musia mať v zázname uvedenú rolu – recenzent.
Ak nie sú mená a priezviská recenzentov uvedené v publikácii, je možné dokladovať OHPČ - CVTI SR
potvrdenie o recenznom konaní konkrétnej publikácie alebo celej vydavateľskej produkcie (návrh na
zaradenie do Zoznamu vydavateľstiev) zo zahraničného vydavateľstva (pozri bod 10).
Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých v Zozname vydavateľstiev nie je potrebné
opätovne dokladovať recenzné konanie. Ak v publikácii nie sú uvedené mená a priezviská
recenzentov, je povinnosťou vysokej školy overiť, či sa zahraničné vydavateľstvo nachádza v Zozname
vydavateľstiev.
V prípade, že mená a priezviská recenzentov nie sú uvedené v publikáciách vydaných v zahraničných
vydavateľstvách, avšak v publikáciách je zreteľne uvedené, že boli recenzované alebo je zahraničné
vydavateľstvo uvedené v Zozname vydavateľstiev alebo bolo predložené potvrdenie o recenznom
konaní konkrétnej publikácie, je potrebné uviesť príznak recenzované do záznamu publikácie.

13.9 Názvové údaje
Názvové údaje (názov, podnázov, súbežný názov, ...) sa uvádzajú tak, ako sú uvedené v publikácii.
V prípade názvových údajov uvedených v publikácii iným typom písma ako latinka, je potrebné
názvové údaje prepísať do latinky. Pre transkripciu sa odporúča norma STN Transliterácia cyriliky.

13.10 Miesto vydania
Uvádza sa názov miesta, kde bola publikácia vydaná. V prípade viacerých miest vydania tej istej
publikácie sa uvádza prvé miesto vydania.
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13.11 Vydavateľ
Uvádza sa názov vydavateľa publikácie. V prípade viacerých vydavateľov tej istej publikácie sa uvádza
prvý vydavateľ.

13.12 Rok vydania
Údaj o roku vydania musí byť vyčlenený v XML schéme osobitne (bližšie pozri XML schéma),
exportuje sa ako štyri arabské číslice (bez hranatých zátvoriek, interpunkcie a pod).
Vo vykazovacom období 2017 je možné evidovať len publikácie s rokom vydania 2016 a 2017.

13.13 Poradové číslo a druh vydania
V záznamoch, v ktorých sa podľa Prílohy č. 1 vyžaduje údaj o vydaní, je potrebné uvádzať poradové
číslo (1., 2., 3., ...) a druh vydania publikácie (rozšírené, prepracované, doplnené, ...). Pre potreby
CREPČ odporúčame uvádzať aj prvé vydanie. Ak nebude v zázname uvedené číslo vydania, bude vo
výstupoch CREPČ v zázname doplnené ako prvé vydanie.
Príklad zobrazenia záznamu v CREPČ:
Regionálny rozvoj / Novák Peter. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - 374 s. - ISBN 978-503353-736-7

13.14 ISBN/ISSN, iné štandardné číslo
Do kategórií EPC, v ktorých sa vyžaduje ISBN/ISSN/iné štandardné číslo v zmysle Vyhlášky - Prílohy č.
1, sa môžu zaraďovať len tie publikácie, ktoré spĺňajú danú požiadavku. Ak publikácia nemá ISBN,
ISSN, iné štandardné číslo, nemôže byť zaradená do kategórie, v ktorej sa tento údaj vyžaduje. Musí
byť zaradená do kategórie, kde sa ISBN/ISSN/iné štandardné číslo nevyžaduje. Za iné štandardné číslo
sa nepovažuje číslo MDT, UDC.
Za iné štandardné číslo sa považuje napr. DOI (Digital Object Identifier). Odporúčame ho zapisovať
nasledovne:
UNIMARC: 913$a
913 - "Iný štandardný identifikátor"
913$a - "Identifikátor DOI"
príklad: 913 # $aúdaj

MARC21: 024$a
024 - "Iný štandardný identifikátor"
024$a - "Identifikátor DOI"
024$2 (typ údaja) – DOI
príklad: 024 7# $aúdaj $2doi

13.15 Konferenčné údaje
Pod konferenciou sa rozumie akékoľvek podujatie (napr. konferencia, seminár, kolokvium, valné
zhromaždenie a pod.), ktorého výstupom pre evidenciu publikačnej činnosti je zborník
abstraktov/príspevkov z konferencie.
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V záznamoch kategórií AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BEE, BEF, BFA, BFB je
povinné uviesť názov konferencie, miesto a dátum konania konferencie. Tieto údaje sa môžu uviesť
do hlavného záznamu (časť celku) alebo do väzby na zdrojový dokument. Konferenčné údaje
odporúčame zapisovať do sekundárnych autorských záhlaví; uvedenie konferenčných údajov ako
súčasť názvu publikácie nie je postačujúce. V dátume konferencie je potrebné uviesť deň, mesiac
a rok konania konferencie.
Pokiaľ sú v konferenčných údajoch (názov a podnázov konferencie, dátum a miesto konania) rímske
číslice, prepisujú sa na arabské.
Záznamy, v ktorých budú konferenčné údaje zapísané mimo sekundárnych autorských záhlaví, budú
vo výstupoch zobrazené s chybovým hlásením – „chýba údaj o konferencii“ (pozn. automatizovaná
kontrola berie do úvahy iba konferenčné údaje zapísané v sekundárnych autorských záhlaviach).
Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce miesto konania
konferencie (nie miesto vydania publikácie) a skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený
príspevok.
V prípade virtuálnej konferencie je rozhodujúce sídlo organizátora konferencie. Ak má virtuálna
konferencia dvoch organizátorov (domáci a zahraničný) miesto konania určí autor.

13.15.1 Údaje o výstave
V záznamoch kategórií CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB je povinné uviesť názov výstavy (prípadne aj
podnázov, ak existuje), dátum a miesto konania výstavy, názov vystavovateľskej organizácie. Tieto
údaje sa zapisujú obdobne ako konferenčné údaje do sekundárnych autorských záhlaví. Uvedenie
údajov o výstave ako súčasť názvu publikácie nie je postačujúce. V dátume konania výstavy je
potrebné uviesť deň, mesiac a rok konania výstavy.
Pokiaľ sú pri údajoch o výstave (názov a podnázov výstavy, dátum a miesto konania) rímske číslice,
prepisujú sa na arabské.
Záznamy, v ktorých budú údaje o výstave zapísané mimo sekundárnych autorských záhlaví, budú vo
výstupoch zobrazené s chybovým hlásením – „chýba údaj o výstave“ (pozn. automatizovaná kontrola
berie do úvahy iba údaje o výstave zapísané v sekundárnych autorských záhlaviach).

13.16 Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky
Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, je potrebné uviesť prepočet na
autorské hárky (AH). Autor si môže prepočet na AH vyžiadať priamo od vydavateľa publikácie. Norma
STN ISO 690 definuje, čo spadá do rozsahu publikácie. Prepočet na AH sa uvádza na 2 desatinné
miesta (napr. [1,25 AH]).
1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri
básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48
cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), audio, video alebo audiovizuálny záznam v rozsahu
aspoň 60 minút. Notový materiál sa prepočítava na plochu – obdobne ako obrázky a grafy.
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Príklad zobrazenia záznamu v CREPČ:
Regionálny rozvoj / Čierna Jana, Novák Peter. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2017. - 52 s. [3,08
AH]. - ISBN 978-50-3353-256-9
Pri publikáciách, ktoré vyšli v elektronickej forme (CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray,
online) a nemajú uvedené stránkovanie, je povinné uviesť približný počet strán publikácie alebo
prepočet na AH v hranatých zátvorkách.

13.17 Elektronická forma publikácie
Elektronická forma publikácie je rovnocenná tlačenej forme publikácie. Ak publikácia vyšla
v elektronickej forme a má všetky potrebné údaje pre EPC, zaeviduje sa do príslušnej kategórie EPC
podľa obsahových a formálnych požiadaviek v zmysle Vyhlášky.
Skutočnosť, že ide o publikáciu v elektronickej forme, sa vyjadrí prostredníctvom výrazu „elektronický
zdroj“ (Unimarc – 200$b, Marc21 – 245$h) a súčasne sa v poli pre rozsah publikácie uvedie druh
nosiča: CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blu-ray, online. Nezáleží na poradí uvedených údajov
(stránkovanie a nosič). Ak je publikácia dostupná spôsobom umožňujúcim hromadný prístup (tzn. cez
internet), uvedie sa v zázname aj presná webová adresa.
Príklad zobrazenia záznamu v CREPČ:
Regionálny rozvoj [elektronický zdroj] / Čierna Jana, Novák Peter. - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm,
2017. - CD-ROM, 69 s. - ISBN 978-50-3353-256-9
Zváracie prípravky [elektronický zdroj] / Novák Ján, Huba Mikuláš
In: Strojárstvo. - ISSN 1335-2938. - Roč. 16, č. 12 (2017), online, s. 110-112Baktérie v našom tele? /
Navrátilová Ingrid, Navrátil Pavol (Recenzent), Režný Ján (Recenzent), 2017. – Spôsob prístupu:
www.sav/ulfm/zbornik2017/bakterievnasomtele.skIn: Prevencia civilizačných ochorení [elektronický
zdroj]. - Bratislava : Veda, 2017. - ISBN 978-80-7698-258-4. - online, s. 62-71

13.18 Jazyk dokumentu
Vo všetkých záznamoch EPC exportovaných do CREPČ vo vykazovacom období 2017 je potrebné
uviesť jazyk dokumentu (kód). Je možné uviesť súčasne viacero jazykov dokumentu pre jeden
záznam, pole je opakovateľné.

13.19 Oblasť výskumu
Oblasť výskumu sa uvádza vo všetkých záznamoch EPC exportovaných do CREPČ. Je možné uviesť
súčasne viacero oblastí výskumu pre jeden záznam, pole je opakovateľné.
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13.20 Kategória EPC
Každý záznam odoslaný do CREPČ obsahuje len 1 kategóriu EPC. Kategória EPC zodpovedá formálnym
a obsahovým kritériám v zmysle Vyhlášky.
Záznamy bez kategórie EPC nebudú akceptované a verifikované, budú z CREPČ vymazané.

14 Periodicita a teritorialita zdrojového dokumentu pre zaradenie
príspevku v časopise do kategórie EPC
Zaradenie príspevkov z domácich časopisov:
-

za domáci časopis sa pokladá periodikum, ktoré má pridelené slovenské ISSN (časopis sa
nachádza v databáze Slovenskej národnej agentúru ISSN – http://issn.issn.sk) a vychádza
pravidelne minimálne 2x ročne (v zmysle Zákona č. 212/1997 Z.z o povinných výtlačkoch) bez
ohľadu na miesto vydania (doma alebo v zahraničí),

-

ostatné domáce periodické publikácie s periodicitou vydávania 1x ročne alebo
s nepravidelnou periodicitou (ročenky, zborníky, občasníky) sú kategorizované v príslušnej
kategórii (napr. príspevok zo zborníka, kapitola v monografii a pod.)

Skutočnosť, či ide o domáci alebo zahraničný časopis, je možné preveriť v Slovenskej národnej
databáze ISSN - https://www.ulib.sk/sk/narodna-agentura-issn/slovenska-narodna-databaza-issn/.
Pole 044, resp. kód krajiny vydania musí korešpondovať s kategóriou EPC.

15 Vykazovanie publikácií v kategóriách ADC, ADD, AEG, AEH, BDC,
BDD, CDC, CDD
Podmienkou pre evidenciu publikácie v kategórii ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD je
skutočnosť, že záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze Current Contents Connect.
Zaradenie publikácie v databáze Current Contents Connect je potrebné zo strany vysokej školy overiť
na úrovni záznamu (článku, štúdie, abstraktu) a mena a priezviska autora. Záznamy článkov, štúdií,
abstraktov, ktoré sa nenachádzajú v databáze Current Contents Connect, nesmú byť evidované
v uvedených kategóriách EPC.
Pre účely automatizovanej kontroly je vhodné dopĺňať do týchto záznamov aj ID záznamu z databázy
Current Contents Connect alebo jeho URL adresu (bližšie pozri XML schéma), aby bolo možné
automatizovanou kontrolou zachytiť aj záznamy, v ktorých názov publikácie presne nekorešponduje
s jej názvom uvedeným v databáze Current Contents Connect z dôvodu prekladu názvu, prípadne inej
grafickej úpravy vzorcov a pod.
V prípade, že vysoká škola nemá priamy prístup k databáze Current Contents Connect, má možnosť
požiadať prostredníctvom poverenej osoby (fyzická osoba) o vzdialený prístup k e-zdrojom CVTI SR.
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Ak sa záznam článku, štúdie, abstraktu nenachádza v databáze Current Content Connect, môže si
vysoká škola alebo autor overiť u prevádzkovateľa databázy Current Contents Connect dôvody
nezaradenia publikácie do databázy.

16 Vykazovanie publikácií v kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM,
BDN
Podmienkou pre evidenciu publikácie v kategórii ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN je skutočnosť, že
záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze SCOPUS alebo Web of Science Core
Collection.
Zaradenie publikácie v databáze SCOPUS, Web of Science Core Collection je potrebné zo strany
vysokej školy overiť na úrovni záznamu (článku, štúdie, abstraktu) a mena a priezviska autora.
Záznamy článkov, štúdií, abstraktov, ktoré sa nenachádzajú priamo v databáze SCOPUS, Web of
Science Core Collection, nesmú byť evidované v uvedených kategóriách EPC.
V prípade, že vysoká škola nemá priamy prístup k databáze SCOPUS alebo Web of Science Core
Collection, má možnosť požiadať prostredníctvom poverenej osoby (fyzická osoba) o vzdialený
prístup k e-zdrojom CVTI SR.
V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN sa neevidujú:
-

konferenčné príspevky a abstrakty (uvedené v programe konferencie) uverejnené v časopise
alebo v jeho suplementárnom čísle a indexované v databáze Web of Science Core Collection
alebo SCOPUS (evidujú sa ako konferenčné v príslušných kategóriách EPC),

-

príspevky a abstrakty uverejnené v konferenčnom alebo nekonferenčnom zborníku, ktoré sú
indexované v databáze Web of Science Core Collection alebo SCOPUS.

Pre účely automatizovanej kontroly je vhodné dopĺňať do týchto záznamov aj ID záznamu z databázy
SCOPUS, Web of Science Core Collection alebo jeho URL adresu (bližšie pozri XML schéma), aby bolo
možné automatizovanou kontrolou zachytiť aj záznamy, v ktorých názov publikácie presne
nekorešponduje s jej názvom uvedeným v databáze SCOPUS, Web of Science Core Collection
z dôvodu prekladu názvu, prípadne inej grafickej úpravy vzorcov a pod.
Ak sa záznam článku, štúdie, abstraktu nenachádza v databáze SCOPUS, Web of Science Core
Collection, môže si vysoká škola alebo autor overiť u prevádzkovateľa databázy Web of Science Core
Collection alebo SCOPUS dôvody nezaradenia publikácie do databázy.
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17 Predmet EPC
Dizertačná alebo habilitačná práca (s prideleným ISBN, v elektronickej alebo tlačenej forme), ktorá
nie je prepracovaná, aktualizovaná, upravená sa eviduje v kategórii DAI. To neplatí pre vedecké
monografie, ktoré sú predkladané ako habilitačné práce.
Predmetom EPC nie sú:
•

Osobné blogy a stránky na internete,

•

E-learningové kurzy,

•

PPT prezentácie a prednášky,

•

Články v dennej tlači a prílohách dennej tlače.

18 Vymazanie záznamu z CREPČ
V prípade, že je nevyhnutné záznam výstupu publikačnej činnosti z CREPČ vymazať, je potrebné túto
skutočnosť spolu s odôvodnením zaslať emailom príslušnému pracovníkovi CVTI SR – Oddelenie pre
hodnotenie publikačnej činnosti.
Vymazanie záznamu výstupu publikačnej činnosti z uzatvoreného vykazovacieho obdobia (2007 –
2016) a následná evidencia toho istého výstupu publikačnej činnosti uverejnenom v inom zdrojovom
dokumente v aktuálnom vykazovacom období 2017 nie je možná.
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