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Dôležité usmernenia pre EPCA 

podľa Metodických pokynov za vykazovacie obdobie 2021 

 

Pre vykazovacie obdobie 2021 platí:  

• trvanie od 1.2.2021 do 31.1.2022 
• záznamy je možné vykazovať za vykazovacie obdobie 2021 už pred začiatkom vykazovacieho 

obdobia 2021, ale nie po jeho ukončení 

 

Štátnej dotácii podliehajú publikácie: 

• prvé vydanie alebo upravené, aktualizované, doplnené, prepracované a pod. vydanie,  
• aspoň jedna osoba v zázname musí mať zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100% 

pracovný úväzok platný v čase vydania publikácie s uvedenou pracovnou pozíciou (zamestnanec 
vysokej školy s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho 
stupňa vysokoškolského štúdia podľa platnej legislatívy), 

• boli vydané v roku 2021,  
• boli vydané v roku 2020 a neboli zaevidované vo vykazovacom období 2020 

 

Štátnej dotácii nepodliehajú publikácie, ktoré:  

• boli vydané v roku 2019 a skôr a neboli evidované v skorších vykazovacích obdobiach  
• nespĺňajú podmienky platnej legislatívy z dôvodu: 

- 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 vykazovanej publikácie,  
- publikácia je abstraktom k vykazovanému plnému textu 

 

Do CREPČ 2 nie je povolené evidovať:  

• publikácie, ktoré ešte neboli vydané,  
• knižne vydané bakalárske a diplomové práce,  
• osobné blogy a stránky na internete,  
• e-learningové kurzy,  
• PPT prezentácie a prednášky,  
• články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače, 
• rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách,  
• rozhovory, ak jediným zamestnancom vysokej školy je účastník interview (autor interview si 

záznam nevykazuje),  
• verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické 

pokyny, smernice a pod.), 
• študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách a podobné materiály,  
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• krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach 
a informačné letáky ku podujatiam,  

• oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov 

 

Posúdenie publikácií a odvolací proces: 

1. Formálne hľadisko posúdenia publikácie 
• V zmysle Zákona, CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade nesprávnej kategorizácie 

publikácie na základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu.  
• zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola informovaná prostredníctvom svojej akademickej 

knižnice. 
• Voči zmene kategorizácie na základe formálnych znakov nie je možné podať opravný 

prostriedok. 

 
2. Obsahové hľadisko posúdenia publikácie 

• Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPC rozhodne hodnotiteľský orgán na základe 
obsahových znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie 
prostredníctvom akademickej knižnice vysokej školy.  

• Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať písomnú 
námietky k návrhu na zmenu kategórie EPC do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia.  

 

Recenzenti 

Recenzenti musia byť v zázname uvedení s rolou recenzent.  

Za recenzenta sa nepovažuje:  

editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) a ani iný autor tej istej publikácie. 

Ak publikácia bola recenzovaná, ale informácia o recenzovaní nie je v publikácii uvedená 
a vydavateľstvo nie je zaradené v Zozname vydavateľstiev), je potrebné priložiť k záznamu doklad 
o recenznom konaní.  

Potvrdenie z vydavateľstva o anonymnom recenznom konaní celej vydavateľskej produkcie musí 
obsahovať:  

• názov a sídlo zahraničného vydavateľa,  
• informáciu o recenznom procese,  
• meno a priezvisko zodpovednej osoby z vydavateľstva a jej podpis,  
• dátum vystavenia potvrdenia.  

OHPČ akceptuje aj potvrdenia zaslané vo forme screenshotov webovej stránky vydavateľstiev, 
na ktorej je jasne a zreteľne deklarované, že publikácie vydavateľstva sú podrobené anonymnému 
recenznému konaniu. 
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Vykazovanie publikácií registrovaných v databázach: 

- Current Contents Connect 
- Web of Science Core Collection  
- Scopus 

 
V kategóriách EPC: 

- ADC, ADD, ADM, ADN 
- AEG, AEH, AEM, AEN  
- BDC, BDD, BDM, BDN 

 
- môžu byť evidované len tie publikácie, ktoré sú indexované v databázach Current Contents 

Connect, Web of Science Core Collection a Scopus na úrovni analytickej časti (abstrakt, článok) 
a mena a priezviska autora. 

 
- nie je možné evidovať záznamy publikácií, ktoré nie sú registrované v databázach Current 

Contents Connect Web of Science Core Collection alebo Scopus. 

 
Poznámka:  

Web of Science je platforma databáz. V rámci tejto platformy je predmetom vyššie uvedených 
kategórií iba citačná databáza Core Collection. Publikácie v iných citačných databázach v rámci WoS, 
napr. RSCI nespadajú do tejto kategorizácie. 

 

Okrem toho nie je povolené v týchto kategóriách EPC evidovať:  

• 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; takéto publikácie sa evidujú 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.  

 

Rozpis publikácie na analytické časti (ABC, ABD, ACC, ACD) 

Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, atď.) 
uvedený: 

- autorizovaný rozpis kapitol, je povinné v zmysle Vyhlášky publikáciu rozpísať na časti a zaevidovať 
ich ako samostatné časti publikácie: 
 

- Rozpisovať je povinné autorizované kapitoly vedeckých monografií a odborných knižných 
publikácií vrátane vysokoškolských učebníc, skrípt a učebných textov. Rozpis na kapitoly sa 
v rámci jednej publikácie realizuje jednotne. V zásade sa rozpis vykonáva podľa hlavných kapitol 
publikácie. 

 

  



4/4 

Definícia časopisu: 

- Za časopis je možné považovať len periodickú publikáciu, ktorej periodicita je minimálne dvakrát 
za rok alebo sú jej články elektronicky zverejňované priebežne. Priebežné zverejňovanie článkov 
musí byť zreteľne vyznačené. Nie každá publikácia s periodicitou dvakrát za rok a viac 
je automaticky považovaná za časopis.  

- Periodické publikácie s periodicitou vydávania raz ročne alebo s nepravidelnou periodicitou nie 
sú považované za časopisy, ale za zborníky (ročenky, nepravé časopisy, občasníky).  

- Periodická publikácia s ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy) nie je považovaná za časopis, 
ale musí byť evidovaná ako zborník. Webové portály ako zdrojové dokumenty sa evidujú cez 
formulár Časopis.  

 

Rozhovory (GII, GHG) 

- je možné vykazovať len v kategóriách EPC GII a GHG, pričom je možné vykázať rozhovor len za 
rolu Autor interview. 

-  Osoba s rolou Autor účastník interview si daný záznam vykazovať nemôže. 

 

Zostavovateľské práce (FAI) 

- Zostavovateľské práce v kategórii EPC FAI je možné evidovať len v prípade, ak má publikácia 
aspoň troch autorov, ktorí nie sú zároveň aj zostavovateľmi publikácie.  

- Ak je jeden z autorov zároveň aj zostavovateľom vykazujúcim si záznam v kategórii EPC FAI, počet 
autorov musí byť aspoň štyri. 

- Edičné a redakčné práce v časopisoch nie sú považované za zostavovateľské práce knižného 
charakteru 

 

Evidencia knižne vydaných dizertačných a habilitačných prác  

- Knižne vydané dizertačné alebo habilitačné práce s prideleným ISBN, v elektronickej alebo 
tlačenej forme, ktoré nie sú prepracované, aktualizované, upravené a pod., sa evidujú v kategórii 
EPC DAI. 

- Ak sú publikácie zmeneným vydaním voči pôvodnej dizertačnej alebo habilitačnej práci (napr. 
doplnená teoretická časť), pričom neobsahujú aktualizovanú, dopracovanú alebo rozšírenú 
praktickú časť, evidujú sa ako odborné knižné publikácie. V zmysle platnej legislatívy takéto 
publikácie neprinášajú doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej 
vedeckej práce.  

 

Vykazovanie publikácií osôb s vykazujúcim pracoviskom z viacerých vysokých 
škôl 

Ak spolupracujú autori z viacerých vysokých škôl, je vhodné sa vopred dohodnúť na spôsobe 
evidovania – kategórii, rozdelení percent, roku vykazovania... 

 

Slovenská ekonomická knižnica, 2021 


