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Centrálny register evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) – harmonogram kontrol zaevidovaných 
výstupov, opráv, pripájanie chýbajúcich podkladov, kontrola odbornými garantmi po ukončení 
evidencie vykazovacieho obdobia 2015 
 
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že  v zmysle  zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 455/2012 Z. z. sa  dňa 

31.1.2016 o 24:00 hod. ukončí možnosť zaevidovať umelecké výkony za vykazovacie obdobie 2015 

v Centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ).  

Po tomto termíne už nebude možné vkladať žiadne nové záznamy ani zaevidované záznamy 

kompletne po obsahovej stránke prepisovať. Bude možné len opravovať, upravovať, pripájať 

podklady, prípadne vymazať duplicitné alebo nesprávne už zaevidované záznamy za vykazovacie 

obdobie 2015, ktoré zaevidovala vysoká škola do registra. 

Zároveň pripomíname, že návrhy na zaradenie do zoznamov renomovanosti podujatí a inštitúcií 

možno zadávať takisto do 31.1.2016 do 24:00 hod. Tabuľky Návrhy podujatí pre renomovanosť a 

Návrhy inštitúcií pre renomovanosť sa nachádzajú v záhlaví evidenčných formulárov v 

administrátorskom prostredí. Podrobnejšie v aktualite zo dňa 6. 10. 2015. 

Do tohto termínu je potrebné skontrolovať správnosť zvoleného formulára v jednotlivých druhoch 

umeleckej činnosti týkajúce sa diela, podujatia, autorského výstupu a interpretačného výkonu v 

zmysle metodických pokynov 2015 čl. 8, str. 9-10. 

- 3. 2. – 17. 2. 2016 spracovatelia z akademických knižníc, poverené osoby, ktoré evidovali umelecké 
výstupy, budú mať možnosť na základe svojich prístupových údajov realizovať kontroly, opravy, 
úpravy, vymazanie zaevidovaných záznamov, pripájanie chýbajúcej sprievodnej dokumentácie.  Pri 
podkladoch je potrebné overiť aj platnosť a relevantnosť zadaných internetových odkazov ku 
každému záznamu, v ktorom sa odkaz nachádza. Odporúčame nasnímať celú obrazovku 
zverejneného výkonu na internete formou screenshotu (s URL adresy webovej stránky), v ktorom 
bude jednoznačne uvedené meno autora, podujatie alebo vykazované dielo, interpretačný výkon 
alebo autorský výstup, dátum zverejnenia a inštitúcia. Nasnímané obrazovky stránok z webu je 
potrebné priložiť formou prílohy. 
Pri kontrole ostatnej priloženej dokumentácie treba overiť všetky požadované údaje uvedené vyššie. 
V prípade, že do ukončenia kontrol nebude pripojená k zaevidovaným záznamom relevantná 
dokumentácia, tieto záznamy nebudú zaradené do ďalšieho hodnotenia a procesu verifikácie 
(podrobne: časť Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti). 
 
Pri kontrole kategorizácie zaevidovaného výstupu porovnáva spracovateľ umeleckej činnosti údaje so 
zoznamom renomovaných inštitúcií a podujatí platným pre rok 2015. Návrhy podujatí a inštitúcií na 
zaradenie do zoznamu renomovanosti zadané do 31.1.2016 budú posúdené Odborným 
hodnotiteľským orgánom generálneho riaditeľa CVTI SR pre CREUČ a následne predložené na 
posúdenie MŠVVaŠ SR. Aktualizovaný zoznam renomovaných podujatí a inštitúcií bude zverejnený na 
portáli CREPČ/CREUČ na adrese: http://crepc.sk/ v ponuke Pokyny CREUČ. (Kritériá pre posudzovanie 
renomovanosti sú uvedené v Metodických pokynoch CREUC – vykazovacie obdobie 2015 v čl.            
7. Kategorizácia výstupov umeleckej činnosti a ohlasy na umeleckú činnosť, str.7-9).  
Dňa 17. 2. 2016 o 16:00 h budú zrušené prístupy na opravy, úpravy, prílohy, vymazanie pre 

spracovateľov z AK a poverených osôb.



 

- 18. 2. – 4. 3. 2016 na základe pridelených prístupových údajov bude prístup len pre odborných 
garantov za jednotlivé vysoké školy, ktorí budú kontrolovať zaevidované výstupy a pripojené prílohy 
po obsahovej stránke a správnosti priradenej kategórie. Nebudú mať oprávnenie na opravy a úpravy 
v zázname, ale budú mať možnosť pridávať návrhy na úpravu a opravu formou komentára. 
V zmysle  zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 455/2012 Z. z. § 108 b/ ods. 4 vysoká škola zodpovedá 
za poskytovanie údajov do centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti, za ich ročnú 
aktualizáciu a správnosť. V tejto súvislosti je potrebné, aby každá prispievajúca vysoká škola, na 
základe vyzvania prevádzkovateľa registra (CVTI SR), zaslala aktualizovaný adresár poverených 
garantov vysokých škôl pre jednotlivé druhy umeleckej činnosti.  
Dňa 4. 3. 2016 o 16:00 h bude uzatvorený prístup pre odborných garantov. 
 
- 7. 3. – 18. 3. 2016 opätovne otvorený prístup pre spracovateľov z akademických knižníc a poverené 
osoby, ktoré evidovali umelecké výstupy, pre konečnú úpravu na základe návrhov a konzultácií s 
odbornými garantmi a autormi výstupov a potvrdenie správnosti evidovaných záznamov za vysokú 
školu (potvrdzuje akademická knižnica, resp. osoba poverená evidenciou záznamov). 
 
- 18. 3. 2016 o 16:00 h bude CREUČ uzatvorený pre všetky úrovne spracovateľov a odborných 
garantov z vysokých škôl a budú vygenerované predbežné štatistické výstupy. 
 
 
Po 18. 3. 2016 bude CREUČ prístupný len povereným osobám prevádzkovateľa registra – CVTI SR. 
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