Evidencia publikačnej činnosti EU v Bratislave
(odporúčania pre autorov)
Prax a neustály vývoj požiadaviek na evidenciu publikačnej činnosti pre potreby Centrálneho
registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej „CREPČ“) v zmysle legislatívnych nariadení
MŠVVaŠ SR a Metodických pokynov CREPČ pre vykazovacie obdobie 2016 poukázala na
nevyhnutnosť dodržiavania niektorých princípov a postupov, ktoré odporúčame autorom do
pozornosti.

Predmet evidencie publikačnej činnosti
1. Predmetom evidencie v CREPČ nie sú:
- osobné blogy a stránky na internete
- e-learningové kurzy
- powerpointové prezentácie a prednášky
- články v dennej tlači
- spoplatnené portály
- informačné zdroje chránené heslom
2. Ak bol príspevok z konferencie publikovaný v časopise alebo v knižnej publikácii a
v publikácii je uvedené (napr. na titulnom liste alebo v texte), že sa jedná o príspevok
z konferencie, príspevok sa zaraďuje do takej kategórie, ako keby bol publikovaný
v zborníku z konferencie (AFC, AFD).
3. Pre zaradenie konferenčných príspevkov do príslušnej kategórie je rozhodujúce:
- miesto konania konferencie (nie miesto vydania publikácie)
- skutočnosť, či ide o pozvaný alebo prihlásený príspevok
V prípade virtuálnej konferencie je rozhodujúce sídlo organizátora. Ak má virtuálna
konferencia viac organizátorov, miesto konania určí autor.
4. Ak má každý príspevok v zborníku vydanom v domácom vydavateľstve iba jedného
recenzenta a v zborníku nie je uvedené, že bol recenzovaný, príspevok sa považuje za
nerecenzovaný a nemôže byť evidovaný v kategórii AED, AFB, AFD.
5. Príspevky v konferenčných a vedeckých zborníkoch, ktorých autori sú zároveň
recenzentmi daného zborníka, nesmú byť zaradené do kategórie, ktorá vyžaduje
recenzentov.
6. Ak časopis vychádza zároveň v tlačenej aj elektronickej forme, eviduje sa článok, ktorý
bol publikovaný v tlačenej forme.
7. Príspevky zverejnené „online first“ na webových stránkach časopisov spracovávaných
v databázach Current Contents Connect, Web of Science, SCOPUS (ďalej len
„databázy“):
- „online first“ zverejnený príspevok ešte nie je evidovaný v databázach a preto musí
byť zaradený do kategórie ADE, ADF

-

až keď je príspevok publikovaný v tlačenom čísle časopisu (väčšinou s časovým
oneskorením), je evidovaný v databázach a až vtedy je možné ho evidovať
s kategóriou ADC, ADD, ADM, ADN
ak príspevok vykázaný v CREPČ s kategóriou ADE, ADF bol publikovaný
v tlačenom časopise po viac ako 2 rokoch, už nie je možné v CREPČ urobiť zmenu
kategórie, pretože medzitým univerzita dostala z MŠVVaŠ dotáciu za publikačnú
činnosť (totožná publikácia nemôže byť vykázaná 2-krát s rôznymi kategóriami).

Odporúčame evidovať v CREPČ príspevky z časopisov, ktoré môžu byť zaradené do
kategórií ADC, ADD, ADM, ADN až vtedy, keď sú už zaradené v databázach.
8. Časopis, ktorý má pridelené slovenské ISSN, sa pokladá za domáce periodikum bez
ohľadu na miesto vydania.
9. Redakčné práce v časopise sa nevykazujú.
10. V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012 sa abstrakty v CREPČ neevidujú, ak je
publikovaný aj plný text.

Edičná príprava publikácií
1. Pracovisko autora uviesť pri mene autora (titulný list, rub titulného listu, názov kapitoly,
predhovor, záver, obsah, časť „O autoroch“, pod čiarou a pod.).
CREPČ vyžaduje v zázname o publikácii uvádzať, či má autor pracovisko danej VŠ
uvedené alebo neuvedené.
Vydavateľské údaje sa nepovažujú za pracovisko autora, preto je potrebné uvádzať
pracovisko aj v publikáciách vydaných Vydavateľstvom Ekonóm.
2. Vydavateľská tiráž je nevyhnutná pre dokladovanie splnenia formálnych kritérií (napr.
náklad, počet AH, atď.).
Výrobná tiráž chýba napr. pri publikáciách Vydavateľstva Ekonóm, ktoré neboli vydané
na základe Edičného plánu, ale boli vydané na zákazku objednávateľom.
3. Štandardné čísla ISBN / ISSN / DOI musia byť v publikácii uvedené pri kategóriách,
v ktorých sa v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ vyžadujú.
Inak sa publikácia zaradí do kategórie, kde sa štandardné číslo nevyžaduje.

Podklady k publikáciám skupiny A1
1. Ku kategóriám AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD je nevyhnutné do CVTI SR
poskytnúť podklady v elektronickej forme vo formáte pdf ihneď po zaevidovaní do
CREPČ.
Bez dodania podkladov publikačná činnosť v týchto kategóriách nie je vykázaná.

2. Do SEK musia byť tieto podklady doručené v náležitej kvalite a obsahu podľa
metodických pokynov CREPČ. Pri nekvalitných podkladoch CVTI SR požaduje ich
opakované doloženie.
3. Podklady musia byť iba finálne (vydavateľské) verzie - nie pracovné verzie, v ktorých
chýbajú formálne náležitosti (napr. vydavateľská tiráž), ISBN, atď.

Formuláre pre evidenciu publikačnej činnosti
Okrem základných popisných údajov publikácie je potrebné uvádzať:
1. Zamestnanecký pomer autora: interný zamestnanec / externý zamestnanec / pracovný
úväzok nižší ako 100%.
2. Interný doktorand / externý doktorand.
3. Percentuálny podiel autorov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR. Pri publikáciách, ktoré
registruje viacero autorov s rôznymi pracoviskami vysokých škôl musí byť
percentuálny podiel medzi jednotlivými pracoviskami (vysokými školami) rovnaký.
4. Počet autorských hárkov (ďalej „AH“) alebo normostrán (pre kategóriu GHG).
5. Pri publikáciách, ktoré vyšli v elektronickej forme a nemajú uvedené stránkovanie, je
potrebné uviesť približný počet strán príp. prepočet na AH.
6. Kód oblasti výskumu. Je možné uviesť viacero oblastí výskumu.
7. Signovanie autorom, ktorým potvrdzuje správnosť uvedených údajov.

Každý výstup publikačnej činnosti musí pre zaradenie do príslušnej kategórie publikačnej
činnosti spĺňať okrem obsahovej stránky aj formálne kritériá, ktoré sú uvedené v Metodických
pokynoch CREPČ pre dané vykazovacie obdobie
https://sek.euba.sk/www_write/files/dokumenty_pdf/Metodicke_pokyny_CREPC_2016.pdf.

Odporúčame preto ešte pred vydaním publikácie konzultovať problematiku formálnych
kritérií v SEK http://sek.euba.sk/publikacna-cinnost-eu/kontakty alebo priamo v CVTI SR
http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/podpora-vedy/crepc-creuc.html?page_id=490

Vypracovala: Slovenská ekonomická knižnica, 2016

