
Úprava entít inštitúcií za vysokú školu pred importom  

Pred importom prvého skupiny záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 je potrebné vykonať úpravy v entitách 

Inštitúcia za každú vysokú školu. Ide najmä o založenie entít inštitúcií vysokej školy, ktoré boli 

používané v CREPČ 1, ale v CREPČ 2 neexistujú a kontrolu identifikátorov v už existujúcich entitách 

inštitúcií.  

V prípade zakladania nových entít inštitúcií je potrebné založiť entity inštitúcií pre nepoužívané katedry 

(katedry, ktoré predstavujú v CREPČ 2 z dôvodu zániku pracoviska neboli založené). Ako nové entity 

inštitúcií sa zakladajú len tie katedry, ktoré doteraz v CREPČ 2 založené neboli a zároveň sa nachádzajú 

v kódovníku pracovísk pre CREPČ 1 (v privátnej zóne na portáli CREPČ/CREUČ). Okrem toho je potrebné 

v existujúcich entitách inštitúcií skontrolovať a v prípade potreby doplniť aj externý identifikátor KIS.  

 

Postup pre úpravu inštitúcií: 

1. Založiť entity inštitúcií pre katedry vysokej školy, ktoré už zanikli alebo sa premenovali 

a v CREPČ 2 doteraz neboli založené. Do poľa Názov inštitúcie sa zapisuje ich oficiálny názov 

bez dodatkov ako napr. [nepoužívané], (zrušené) a pod., ktorý sa v kódovníku pre CREPČ 1 

v privátnej zóne používal. Zároveň je potrebné: 

a. tieto entity inštitúcií označiť ako vykazujúce, 

b. priradiť im externý identifikátor KIS, ktorý sa nachádza v  kódovníku pracovísk 

CREPČ 1 v privátnej zóne na portáli CREPČ/CREUČ, 

c. priradiť im externý identifikátor CREPČ 2 (môže sa zhodovať s  externým 

identifikátorom KIS) 

d. vyplniť ďalšie povinné údaje, ako je typ inštitúcie, kód inštitúcie, krajina sídla, ale aj 

vznik / zánik inštitúcie a platnosť názvu v  období, 

e. previazať ich prostredníctvom poľa História inštitúcií s  entitou inštitúcie, ktorá 

predstavuje ich súčasný názov (ak taká inštitúcia existuje). 

2. Skontrolovať v CREPČ 2 existujúce entity inštitúcií patriace vysokej škole. V prípade katedier 

je potrebné overiť a v prípade potreby doplniť externý identifikátor KIS tak, aby sa zhodoval 

s kódom katedry v CREPČ 1 z privátnej zóny na portáli CREPČ/CREUČ. Ak sa katedra v CREPČ 

1 nepoužívala, pretože ešte neexistovala a nemá ani kód v privátnej zóne na portáli 

CREPČ/CREUČ, nie je potrebné dopĺňať žiadny externý identifikátor KIS.  

Pre zrušené alebo premenované fakulty nie je nutné vytvárať entity inštitúcií. Ak by dve rôzne inštitúcie 

mali rovnaký externý identifikátor KIS, resp. kód v kódovníku pracovísk v privátnej zóne na portáli 

CREPČ/CREUČ, obráťte sa na pracovníkov Oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti a  následne 

budú kódy upravené.   

Prečo je potrebné založiť chýbajúce katedry a doplniť externé identifikátory KIS? 

Pri importe záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 sa najskôr párujú autori a následne ich vykazujúce 

pracoviská. Párovanie osôb prebieha na základe viacerých kritérií a  parametrov s rôznou prioritou: 

1. Párovanie podľa identifikátora osoby – porovnáva sa číslo autority zapísané v poliach 700$3, 

701$3 alebo 702$3 (CREPČ 1) s identifikátormi zapísanými v poli ID v databáze (entitu Osoba v 

CREPČ 2). 

2. Párovanie podľa mena a priezviska v kombinácii s rokom narodenia – porovnáva sa 

meno, priezvisko a rok narodenia s entitami Osoba v CREPČ 2. V prvom kroku majú prioritu 

osoby s rokom narodenia pred osobami bez roku narodenia. Ďalej sa pri párovaní sleduje 

pracovisko autora, prioritu majú osoby so zhodným pracoviskom pred osobami bez pracoviska. 



V rámci pracovísk majú prioritu riadne založené pracovné úväzky pred importovanými 

pracovnými úväzkami. Pri voľbe pracovného úväzku autora má prednosť pracovný úväzok 

trvajúci v období vydania publikácie (rok). Vo všeobecnosti majú prioritu riadne entity osôb 

pred tieňovými entitami osôb. 

Následné párovanie pracovísk autorov prebieha podľa polí 700$p, 701$p alebo 702$p s hodnotou 

v poli Externý identifikátor KIS (entita Inštitúcia v CREPČ 2). Pri zhode kódu pracoviska autora 

s externým identifikátorom KIS sa v zázname vyberie pracovný úväzok na danej inštitúcii podľa 

nasledujúcich pravidiel: 

 Pre riadne entity osôb sa pracovný úväzok vyberá ako vykazujúci, pre tieňové entity osôb sa 

vyberá iný ako vykazujúci. 

 Ak má autor vo svojej entite Osoba viacero pracovných úväzkov na spárovanej entite Inštitúcia, 

vyberá sa pracovný úväzok pretrvávajúci počas vydania publikácie. 

 Ak autor nemá vo svojej entite Osoba vytvorený úväzok na spárovanú entitu Inštitúcia, 

pracovný úväzok sa mu importom automaticky vytvorí s rozsahom 100%. 

Importom sa nové entity Inštitúcie ako pracoviská autorov nevytvárajú, môže sa ale vytvoriť väzba 

medzi entitami Inštitúcia a Osoba ako pracovný úväzok autora. Ak v CREPČ 2 neexistuje žiadna entita 

Inštitúcia s kódom používaným v CREPČ 1, autori vykazujúci na tejto inštitúcii sa importujú 

s neurčeným pracoviskom. V takom prípade je nutné založiť chýbajúcu inštitúciu dodatočne 

a v každom zázname autorovi vybrať vykazujúce pracovisko manuálne. Aby sa zamedzilo takejto strate 

vykazovania, je potrebné zabezpečiť úplnosť všetkých entít inštitúcií, ktoré doteraz v CREPČ 2 chýbali, 

ale v CREPČ 1 sa používali. 

 

 

 

 


