
Zoznam zmien – CREPČ 2 
(veria 7.0.0 z 3.12.2021) 

Predmetom aktualizácie CREPČ 2 na verziu 7.0.0 je implementácia Vyhlášky č. 397/2020 Z. z. Samotné 

zmeny neovplyvňujú metodiku evidencie publikačnej činnosti ani postupy evidenciu publikačnej 

činnosti pre vykazovacie obdobie 2021. 

1. Premenovaný formulár Časopis na Seriál 

- Samotný formulár sa zachoval bez zásadnejších zmien, vo vykazovacom období 2021 sa 

používa rovnako, ako sa používal doteraz pod názvom Časopis. 

- Skratka nového názvu je Se. 

2. Upravený kódovník pre pole Periodicita vo formulári Seriál 

- Doplnili sa možnosti 1x ročne, iná, neznáma. 

- Možnosť 1x ročne sa pre vykazovacie obdobie 2021 nepoužíva, naďalej sa seriálové 

publikácie s ročnou periodicitou evidujú prostredníctvom formulára Zborník. 

3. Upravený kódovník pre pole Typu dokumentu vo formulároch Článok, Kapitola / príspevok 

a Patent 

- Doplnili sa možnosti v zmysle Vyhlášky 397/2020, zároveň sa zachovali pôvodné hodnoty, 

ktoré je možné naďalej používať. 

- Pole Typ dokumentu nie je vo vykazovacom období 2021 naďalej povinné. 

4. Pridané pole Študijný odbor vo formulároch Seriál, Článok, Kapitola / príspevok a Patent 

- Pole Študijný odbor nie je vo vykazovacom období 2021 povinné. 

5. Pridané pole Pozvaný príspevok vo formulároch Článok a Kapitola / príspevok 

- Pole Pozvaný príspevok je dostupné po vytvorení väzby na ľubovoľné podujatie, pre 

vykazovacie obdobie 2021 nie je povinné. 

6. Pridané pole Legislatíva vo formulároch Kniha, Zborník, Článok, Kapitola / príspevok, Norma 

a Patent 

- Pole Legislatíva slúži na výber platnej legislatívy, pre vykazovacie obdobie 2021 sa vždy 

vyberá možnosť Vyhláška 456/2012. 

7. Pridané tlačidlo Vymazať percentá 

- Tlačidlo Vymazať percentá je dostupné pre jednotlivé okruhy zodpovednosti. Umožňuje 

hromadné vymazanie percentuálnych podielov v danom okruhu, napr. v autorskom, nie je 

tak nutné manuálne mazanie percentuálnych podielov pre každého autora samostatne. 

8. Pridaná nová entita Ocenenie 

- Entita Ocenenie nahrádza pôvodnú skupinu polí Ocenenie v entite Osoba. 

- Entita Ocenenie je založená na základoch entity Podujatie, vytvára sa prostredníctvom 

tlačidla Formuláre na hlavnej lište a možnosti Ocenenie, zobrazuje sa v  Zozname podujatí. 

- Entita Ocenenie je dvojúrovňová rovnako ako entita Podujatie (Hlavné záhlavie 

a Konkrétne podujatie), jednotlivé ocenenia je možné priviazať na ich Hlavné záhlavia. 

- Fazetové hľadanie Podujatie v Zozname podujatí obsahuje novú položku Ocenenie. 

- Skratka novej entity je Oc. 

9. Pridaná informácia o dôvode zmazania 

- Pred každým zmazaním záznamu je možné zapísať dôvod zmazania, ktorý sa následne 

zobrazuje v zozname zmazaných záznamov a je obsiahnutý aj v notifikácii o zmazaní 

záznamu. 

10. Upravené zobrazenie ohlasov a referencií v detaile záznamu 

- Ohlasy a referencie sú rozdelené do dvoch zoznamov podľa použitej vyhlášky. 

 



 

11. Upravené listovanie v zoznamoch záznamov a entít 

- Upravené listovanie umožňuje prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stranu, 

o desať strán dopredu alebo dozadu, na začiatok alebo na koniec zoznamu a prechod na  

stranu po zápise čísla strany. 

 

12. Naimportované metriky a kvartily 

- Metriky: 

o Impact factor za roky 2018 až 2020 

o SJR, SNIP a CiteScore za roky 2011 až 2020 

- Kvartily: 

o JCR a Scimago za roky 2018 až 2020 

- Naimportované metriky nie je možné upravovať. 

13. Pridané polia URL adresa a Zdroj informácií v Malom formulári 

14. Upravený import záznamov a ohlasov z externých databáz 

- Zdvojnásobený počet záznamov alebo ohlasov, ktoré je možné naimportovať naraz. 

Jedným importom je možné naimportovať 10 záznamov alebo ohlasov. 

- Po importe ohlasov sa vyskakovacie okno s nájdenými ohlasmi nezatvorí, ale je možné 

pokračovať v importovaní z nasledujúcej strany. 

- Upravené listovanie v zozname nájdených ohlasov, okrem prechádzania na ďalšiu stranu 

je možné prejsť na konkrétnu stranu zápisom čísla strany. 

15. Upravené fazetové hľadanie v Zozname záznamov 

- Fazeta Druh dokumentu je premenovaná na Formulár. 

- Fazeta Kategória publikačnej činnosti je premenovaná na Kategórie EPC do roku 2021. 

- Fazeta Autorská inštitúcia je premenovaná na Autorská korporácia. 

- Pridaná nová fazeta Typ dokumentu a Prihlasovateľ. 

- Odstránené fazety Oblasť výskumu, Nosič a Kľúčové slová. 

16. Upravené rozšírené hľadanie záznamov 

- Upravené združené kritérium Osoba. 

- Upravené združené kritérium Ohlas. 

- Upravené združené kritérium EPC (premenované kritérium Kategória publikačnej činnosti 

na Kategória publikačnej činnosti do roku 2021, pridané kritérium Kategória publikačnej 

činnosti od roku 2022). 

- Upravené kritérium Typ dokumentu. 

- Pridané kritérium Študijný odbor. 

- Pridané kritérium Pozvaný príspevok v združenom kritériu Podujatie. 

17. Upravené štatistiky dostupné prostredníctvom ozubeného kolieska v hlavnej lište 

a možnosti Štatistiky 

- Pre Štatistiku počtov záznamov pridaná možnosť voľby legislatívy. 

- Zmena formátu štatistiky z XLS na XLSX. 

18. Upravené výstupy dostupné prostredníctvom ozubeného kolieska v hlavnej lište a možnosti 

Výstupy 

- Zlúčené moduly Výstup biblio, Výstup osôb a Výstup inštitúcií pod jeden modul Výstup 

biblio. 



- Zo zlúčených modulov sú do modulu Výstup biblio pridané kritériá Úväzok a Pozícia na 

pracovisku. 

- Pridané kritériá Študijný odbor, Pozvaný príspevok (v rámci združeného kritéria Podujatie), 

združené kritérium Bibliometria, združené kritérium Kvartil, združené kritérium Databáza 

indexujúca publikáciu, Kategória publikačnej činnosti od roku 2022, Počet autorských 

hárkov a Recenzované. 

- Upravené kritérium Kategória ohlasu na združené kritérium Ohlas. 

- Premenované kritérium Kategória publikačnej činnosti na Kategória publikačnej činnosti 

do roku 2021. 

- Pridané spôsoby radenia výstupov Kategória a rok vydania a Rok vydania a kategória. 

- Pridaná štatistika záznamov na konci každého výstupu (Podľa kategórie EPC od roku 2022, 

Podľa kategórie EPC do roku 2021, Podľa kategórie ohlasov, Podľa krajiny vydania, Podľa 

oblasti výskumu, Podľa študijného odboru, Podľa podujatia, Podľa projektov, Podľa metrík 

a Podľa kvartilov) 

- Zmena formátu výstupu z XLS na XLSX. 

19. Upravené výstupy a štatistiky dostupné prostredníctvom entít Osoba a Inštitúcia 

- Pridané združené kritériá Bibliometria, Kvartil a Ohlas. 

- Pridaná štatistika záznamov na konci každého výstupu. 

20. Ďalšie menšie zmeny používateľského rozhrania zamerané na zvýšenie používateľského 

komfortu, optimalizácia výkonu, aktualizácia technológií a oprava drobných chýb. 


