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NA VEDOMIE: REKTOR VŠ         

  

Akademické knižnice vysokých škôl v SR 
 

 
Naše číslo  Vybavuje/linka              Bratislava, 22.4.2021        

                   Bareán/205 
       

 

Vec: Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 a čistenie dát 
 

Vážené riaditeľky, vážení riaditelia akademických knižníc,  

Vážené kontaktné osoby pre CREPČ, 

 
 dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom importe záznamov publikačnej činnosti z Centrálneho registra 

evidencie publikačnej činnosti 1 (CREPČ 1) do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti 2  (CREPČ 2), 
ktorý je v prevádzke od roku 2018. O potrebe a priebehu importu sme Vás už informovali na Porade akademických 

knižníc, ktorá sa uskutočnila online dňa 24.3.2021. Zo strany prevádzkovateľa registrov CREPČ 1 a CREPČ 2, Centra 
vedecko-technických informácií SR, Odboru pre hodnotenie vedy bol príprave importu venovaný celý rok 2020. Rok 
2021 bude realizačným obdobím importu, kedy sa vyžaduje od vysokých škôl, resp. akademických knižníc priama 

súčinnosť v podobe čistenia importovaných záznamov za vykazovacie obdobia 2007 – 2017.  
Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 je nevyhnutný pre zachovanie kontinuity evidencie publikačnej 

činnosti v jednom registri a pre zachovanie všetkých dostupných funkcionalít CREPČ 2. Cieľom importu je kompletný 

presun záznamov vysokých škôl evidujúcich publikačnú činnosť za všetky vykazovacie obdobia. (zhruba 550 000 
záznamov) do jedného registra. Import záznamov umožní jednotné generovanie výstupov a  štatistík pre zvýšenie 

použiteľnosti a kvality evidencie publikačnej činnosti. 
Prvým a nevyhnutným krokom pre úspešný začiatok realizácie importu je založenie nových a úprava 

existujúcich entít inštitúcií pracovísk vysokej školy v systéme CREPČ 2 zo strany vysokých škôl. Entity inštitúcií je 

potrebné založiť alebo upraviť podľa formy, v akej boli využívané v CREPČ 1. Následne, po úprave entít inštitúcii 
prebehne import záznamov a ich párovanie na príslušné entity. Tretím krokom importu je čistenie všetkých 
importovaných záznamov, ktoré bude prebiehať podľa harmonogramu rozdelené do 5 skupín s metodickou pomocou 

pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti, manuálov a konzultácií počas roka 2021, v prípade 
potreby s presahom do roka 2022. Všetky metodické materiály a usmernenia vrátane harmonogramu sú zverejnené na 

portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ: http://cms.crepc.sk/import-zaznamov-z-crepc-1-do-crepc-2-
manualy.aspx. Po každom importe záznamov budú k dispozícii ďalšie metodické usmernenia zamerané na konkrétnu 
skupinu záznamov a reporty naimportovaných záznamov. 

Vysoké školy by prostredníctvom svojich akademických knižníc mali zabezpečiť založenie nových 
a úpravu existujúcich entít inštitúcií svojej vysokej školy najmä na tretej úrovni (katedry) do 7.5.2021. Preto si 
Vás dovoľujeme v tejto veci požiadať a poprosiť o priamu súčinnosť.V prípade potreby konzultácií ohľadom založenia 

a úpravy entít neváhajte prosím kontaktovať pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti, ktorí Vám 
pri tejto činnosti budú nápomocní. Následný import záznamov bude prebiehať od 10.5.2021 postupne v piatich 

skupinách počas celého roka 2021. Po každom importe záznamov bude vysokým školám poskytnutý dostatočný čas 
na potrebnú úpravu záznamov a entít podľa harmonogramu. 

Uvedomujeme si, že import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 predstavuje zvýšené pracovné nároky 

kladené na pracovníkov akademických knižníc, nad rámec bežných pracovných činností. Avšak bez súčinnosti 
a spolupráce akademických knižníc by import záznamov nebolo možné zrealizovať , nakoľko ide o záznamy 
patriace vysokým školám. Rektorom vysokých škôl zašleme informáciu o importe na vedomie písomne s  cieľom 

informovať ich o tejto problematike. Vážime si Vašu prácu a ďakujeme Vám za spoluprácu. 

 
S pozdravom a úctou, 

 

 
………………………………………............ 

Mgr. Marta Dušková, PhD. 

        Odbor pre hodnotenie vedy, CVTI SR 
                        agenda za prevádzkovateľa CREPČ  

Na vedomie: rektor VŠ 


