
Dôležité usmernenia pre evidenciu publikačnej činnosti  
vo vykazovacom období 2022 

podľa Metodických pokynov CREPČ za vykazovacie obdobie 2022 
 

 

Vykazovacie obdobie trvá od 1.2.2022 do 31.1.2023 
V CREPČ bude na konci tohto vykazovacieho obdobia záznamom spĺňajúcim podmienky pre 
zaradenie do vykazovacieho obdobia pridelená časová uzávierka 2022. 
 
 
Kategorizácia výstupov  
Od 1.2.2022 nový spôsob kategorizovania, ktorý využíva princíp príznakov, t. j. kategóriu tvorí  
vyjadrenie kombinácie obsahu, typu dokumentu a príslušné doplňujúce informácie. 

6 základných kategórií:  
V – vedecký výstup  
O – odborný výstup  
P -  pedagogický výstup 
U – umelecký výstup 
D – dokument duševného vlastníctva 
I –   iný výstup (publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D) 

Každá zo základných kategórií má svoje číselné podkategórie od 1, 2, 3, ktoré označuje typové 
zaradenie dokumentu, pričom: 

- 1 označuje celok 
- 2 označuje časť zborníka alebo knihy 
- 3 označuje časť časopisu 

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok  
V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo  
V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu 
O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako celok 
O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 
O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu 

P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok 
P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta 
U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok 
U2 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka 
U3 – umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu 
D1 – dokument práv duševného vlastníctva 
I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok  
I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka  
I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu  
 
 
 
 
 



Štátna dotácia 

Štátnej dotácii publikácie podliehajú, ak: 
- ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie  
- aspoň jedna osoba v publikácii má vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100% pracovný 

úväzok s uvedenou pracovnou pozíciou platný v čase vydania publikácie (zamestnanec vysokej 
školy s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študent tretieho stupňa 
vysokoškolského štúdia v zmysle Zákona a Vyhlášky) 

- publikácia spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti 
definované Zákonom a Vyhláškou a kontrolované vnútornou kontrolou v systéme CREPČ počas 
trvania vykazovacieho obdobia 2022 

Štátnej dotácii publikácie nepodliehajú, ak: 
- boli vydané v roku 2020 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 nie sú 
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 
 

Do CREPČ nie je povolené evidovať publikácie: 
- normy 
- ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky ochrannej 

známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia výrobkov, 
prihlášky šľachtiteľského osvedčenia 

- publikácie dostupné len pre vybranú limitovanú skupinu používateľov prostredníctvom 
prístupových údajov 

- publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, 
- edukačné pomôcky a hry 
- preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii 

(často označené vydavateľom ako first online, early access a pod.) – platí aj pre ohlasy 
- záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané); to neplatí pre vedecké monografie, ktoré boli 

predložené na habilitačné konanie 
- osobné blogy a stránky na internete 
- e-learningové kurzy 
- PPT prezentácie a prednášky 
- články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače 
- brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály 
- študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia štúdií a 

podobné materiály 
- 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 
- rozhlasové a televízne vysielanie (čítania, rozhovory atď.) 
- verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické 

pokyny, smernice, štandardy a pod.) 
 



 
Zodpovednosť 
Publikačná činnosť sa eviduje za autorský, prekladateľský a zostavovateľský okruh. 

Rozdelenie podľa okruhu zodpovednosti: 
• Autorský okruh - autor; kritický editor; korešpondenčný autor; autor komentárov, sprievodného 
materiálu; autor úvodu; autor doslovu; autor interview; autor účastník interview – nevykazujúca rola; 
autor fotografií; autor ilustrácií, grafiky; autor hudby; autor mapy (kartograf); autor programu, 
zdrojového kódu (programátor); člen korporácie 
• Prekladateľský okruh - prekladateľ 
• Zostavovateľský okruh - zostavovateľ, editor  
• Recenzentský okruh  - recenzent 
• Školiteľský okruh - školiteľ 
 
 
Recenzovanosť publikácie 

Recenzovanie je povinné pre vedecké publikácie (záznamy s kategóriou EPC V1, V2 a V3) a pre 
vysokoškolské učebnice (kategória EPC P1, typ dokumentu vysokoškolská učebnica). 

Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) alebo iný 
autor tej istej publikácie.  

Recenzenti musia pôsobiť na inom pracovisku (katedre) ako autori publikácie. Ak recenzent pôsobí 
na rovnakom pracovisku ako ktorýkoľvek autor publikácie, nie je považovaný za recenzenta. 
 
Publikácia vydaná v domácom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak:  
• sú v publikácii menovite uvedení aspoň dvaja recenzenti, pre články stačí uvedený aspoň jeden 
recenzent, alebo  
• je v publikácii zreteľne uvedená informácia, že publikácia bola recenzovaná. 
 
Publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak:  
• je v publikácii menovite uvedený aspoň jeden recenzent, alebo  
• je v publikácii zreteľne uvedená informácia, že publikácia bola recenzovaná, alebo  
• vysoká škola pripojí k záznamu publikácie pri evidencii potvrdenie o recenzovaní publikácie (resp. 
recenzné posudky, ktoré vznikli pred vydaním publikácie), alebo  
• je vydavateľstvo, v ktorom bola publikácia vydaná, uvedené v Zozname vydavateľstiev 
 
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). OHPČ  CVTI SR 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. 
Doklad 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 



 
 
Evidencia publikácií indexovaných v databázach Current Contents Connect, Web of 
Science Core Collection a Scopus 

Pokiaľ je publikácia indexovaná v uvedených databázach, systém CREPČ umožňuje v zázname 
publikácie vytvoriť väzbu na záznam v uvedených databázach. Publikácie sú medzi systémom CREPČ 
a indexovanou databázou previazané na úrovni názvu evidovanej analytickej časti (abstrakt, článok) 
alebo evidovaného celku (monografia) a mena a priezviska autora – podľa typu výstupu.  

Po vytvorení väzby sa vyžaduje overenie indexácie publikácie v uvedených databázach. Bez 
úspešného overenia indexácie v databáze nie je možné publikačný výstup na systém CREPČ previazať 
a zaevidovať ako indexovaný v uvedených databázach. 

Overenie indexácie sa vykonáva dvoma spôsobmi: 
• podľa názvu publikácie, prvého autora, ISBN, ISMN, ISSN alebo DOI 
• podľa manuálne zapísaného identifikátora z databázy 
 
 
Evidencia celku a rozpisu publikácie na analytické časti 

Ako celok sa evidujú: 
- monografia, beletria pre autora a prekladateľa 
- kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg 
        umeleckých diel, partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, zbierka 
        poviedok a zbierka poézií pre autora, zostavovateľa a prekladateľa 
- zborník a editovaná kniha pre zostavovateľa a prekladateľa 
- editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti nie sú autorizované 

Ako samostatné analytické časti sa evidujú: 
- jednotlivé príspevky v zborníku 
- editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti sú autorizované 
 
Učebnice, skriptá a ostatné knihy, ktoré majú pri jednotlivých častiach uvedených autorov, sa 
evidujú po dohode autorov ako celok, alebo ako samostatné analytické časti. 

 
Rozpis na kapitoly sa v rámci jednej publikácie realizuje jednotne. V zásade sa rozpis vykonáva 
podľa hlavných kapitol publikácie, komentáre právnych predpisov sa väčšinou rozpisujú podľa hláv. 
 
 
Elektronická forma publikácie 

Elektronická forma publikácie je rovnocenná tlačenej forme publikácie.  

Ak publikácia bola vydaná len v elektronickej forme a má všetky potrebné údaje pre evidenciu 
publikačnej činnosti, eviduje sa v príslušnej kategórii EPC podľa obsahových a formálnych požiadaviek 
v zmysle Vyhlášky. 
 
 
 
 



Periodické publikácie 

Časopis  
Za časopis sa považuje periodická publikácia, ktorej periodicita vydania je minimálne dvakrát za rok 
alebo sú jej články elektronicky zverejňované priebežne. (Priebežné zverejňovanie článkov musí byť 
zreteľne vyznačené.)  
Za časopis nie je automaticky považovaná každá publikácia s periodicitou dvakrát za rok a viac alebo s 
priebežnou periodicitou.  

Periodická publikácia s prideleným ISBN alebo uvedeným zostavovateľom nie je považovaná za 
časopis a eviduje sa ako knižná publikácia.  
 
Seriál 
Za seriál sa považujú: časopisy, webové portály a všetky periodické publikácie s periodicitou vydania 
raz ročne alebo nepravidelnou periodicitou.  
Za seriál sú považované periodické publikácie, ktoré: 
- nemajú pridelené ISSN 
- nemajú uvedeného zostavovateľa  
- nespĺňajú definíciu časopisu podľa platnej slovenskej legislatívy 
 
 
 
Evidencia zostavovateľských prác knižného charakteru (zborníky) 

Zostavovateľské práce knižného charakteru sa evidujú, ak má publikácia aspoň troch autorov, ktorí 
zároveň nie sú aj zostavovateľmi publikácie.  

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

Ak je jeden z autorov zároveň aj zostavovateľom, počet autorov musí byť aspoň štyri (to neplatí pre 
zbierky básní jedného autora). 
 
 
Evidencia rozhovorov 

Rozhovory je možné evidovať len osobe v roli Autor interview. Osobe s rolou Autor účastník 
interview sa publikácia neeviduje. 

Rozhovory je možné evidovať iba v kategóriách: 
• I2 - Iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka  
• I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu 

 
 
Povinné doloženie plných textov publikácií do CREPČ   

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov: 
• kategória V1 a typ dokumentu:  

o monografia,  
o kritická pramenná edícia,  
o kritický komentovaný preklad,  



o kartografické dielo,  
o katalóg umeleckých diel,  
o editovaná kniha (plný text celej publikácie)  

• kategória V2 a typ dokumentu:  
o kapitola (plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, 

doslov, tiráž, informácie o autoroch a celá použitá literatúra).  
 
Plné texty publikácií sú v systéme CREPČ „viditeľné“ iba pre prihláseného používateľa (spracovateľ, 
garant, administrátor, hodnotiteľ) a slúžia výlučne pre potreby formálnej a obsahovej verifikácie 
publikačnej činnosti. 

Pripojené plné texty sa akceptujú, ak sú: 
- dobre čitateľné a kompletné, so zobrazením textu v horizontálnej polohe (môžu obsahovať 

orezové značky, ak ide o finálnu a oficiálnu verziu vydavateľa pred tlačou) 
- uložené v jednom samostatnom PDF súbore s veľkosťou max. 50 MB  
- URL plného textu publikácie trvalo a verejne dostupné 
 
Pripojené plné texty sa neakceptujú, ak sú: 
- nečitateľné a nekompletné so zobrazením textu vo vertikálnej polohe 
- pripojené iba ako linky na webové stránky vydavateľov 
- nepredstavujú finálnu verziu (napr. sú autorskými korektúrami publikácií pred tlačou s 

poznámkami autorov, editorov, s chýbajúcimi vydavateľskými údajmi, bez stránkovania, bez 
štandardných čísel, s neúplnými citáciami atď.)  

 
 
Posúdenie publikácií a odvolací proces v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ na základe formálnej verifikácie môže upraviť kategorizáciu 
publikácie. O zmene a jej dôvodoch je vysoká škola informovaná prostredníctvom akademickej 
knižnice.  

Nie je možné podať opravný prostriedok voči zmene kategorizácie na základe formálnej verifikácie 
publikačnej činnosti v zmysle Zákona.  

Na základe obsahovej verifikácie môže CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ zaslať vysokej škole 
prostredníctvom akademickej knižnice návrh na zmenu kategorizácie. Návrh na zmenu kategorizácie 
obsahuje najmä odôvodnenie na zmenu kategórie.  
Vysoká škola má právo prostredníctvom akademickej knižnice podať písomnú námietku k návrhu na 
zmenu kategórie do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. 
CVTI SR postúpi námietku OHO, ktorý sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní od ich doručenia. 
Ak sa OHO v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva v kategórii navrhnutej vysokou 
školou do CREPČ.  
Ak OHO vyhovie námietkam vysokej školy, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v 
odôvodnení uvedie, aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkou. 
Proti vyjadreniu OHO k námietke nie je možné podať opravný prostriedok. 
 
 
 
 
Slovenská ekonomická knižnica, 2022 


