Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 – základné informácie
Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 prebieha počas roka 2021 podľa stanoveného harmonogramu
zverejneného na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ: http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc.aspx.
Cieľom importu je prenos všetkých záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 pri zachovaní správnej evidencie
záznamov.
Zlúčenie obsahu záznamov oboch registrov CREPČ 1 a CREPČ 2 prinesie najmä lepšiu využiteľnosť a
úplnosť evidencie publikačnej činnosti v CREPČ s retrospektívou od roku 2007. Importom sa umožní
vytváranie výstupov a štatistík publikačnej činnosti zaevidovanej do CREPČ za všetky vykazovacie
obdobia v jednom prostredí rešpektujúc legislatívu, podľa ktorej sa evidencia publikačnej činnosti
v predmetnom vykazovacom období riadila. Zároveň sa vzhľadom na vnútorné kontroly aplikované
v CREPČ 2 zabezpečí importom vyššia kvalita záznamov. Vďaka párovaniu importovaných záznamov na
už existujúce entity osôb, inštitúcií a na záznamy zdrojových dokumentov bude možná kontrola
pracovných úväzkov, vykazujúcich pracovísk a jednotný zápis publikácií a pod.
Pre zabezpečenie čo možno najvyššej efektivity importu je potrebné pred jeho realizáciou upraviť
údaje v oboch registroch. Niektoré úpravy budú vykonané pracovníkmi CVTI SR (Oddelenie pre
hodnotenie publikačnej činnosti), ďalšie úpravy je potrebné vykonať na strane vysokých škôl, resp.
akademických knižníc.
Import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 je rozdelený do dvoch základných etáp:
Etapa 1 – úprava údajov
A. Úprava záznamov v CREPČ 1 (realizuje CVTI SR)
B. Úprava entít Inštitúcia v CREPČ 2 (realizuje VŠ)
Etapa 2 – samotný import záznamov
A. Fyzický import záznamov z CREPČ 1 do CREPČ 2 (realizuje CVTI SR)
B. Kontrola a úprava importovaných záznamov v CREPČ 2 (realizuje VŠ)
Úprava záznamov a entít v rámci etapy 1 je zameraná na synchronizáciu údajov v oboch registroch.
Len úplnou, komplexnou a správnou úpravou týchto údajov je možné zabezpečiť, čo možno
najpresnejší import vyžadujúci si minimálne úpravy importovaných záznamov zo strany používateľov.
Cieľom úprav je zabezpečiť správne párovanie osôb, inštitúcií, edícií, zdrojových dokumentov
a zabezpečenie importu záznamov do správnych formulárov.
CVTI SR v spolupráci s vysokými školami zabezpečuje úpravu záznamov v CREPČ 1, ktorá je primárne
zameraná na opravu systematických chýb záznamov, ktoré môžu spôsobiť nesprávny import, ako
napr.:
1. nesprávny zápis identifikátorov: ISBN zapísané v poli ISSN, ISSN zapísané v poli ISBN,
2. edície zapísané v záznamoch analytických častí publikácie, absencia edície v záznamoch
publikácií ako zdrojových dokumentoch,
3. zaradenie záznamov v nesprávnom vykazovacom období,
4. autorské inštitúcie alebo podujatia bez uvedenia názvových údajov,
5. analytické časti publikácií evidované bez zdrojového dokumentu alebo s dvoma zdrojovými
dokumentmi,
6. Záznamy s nesprávnou kategorizáciou a priviazaným zdrojovým dokumentom
Vysoké školy v spolupráci s CVTI SR zabezpečujú založenie a úpravu entít inštitúcií svojej vysokej školy
v termíne do 7.5.2021. Cieľom týchto úprav je založenie už neexistujúcich katedier a doplnenie
identifikátorov do existujúcich entít inštitúcií. Zároveň sa odporúča skontrolovať identifikátory

zapísané v entitách osôb. Úpravy vykonávané vysokými školami sú popísané v samostatných
manuáloch zverejnených na portáli CREPČ/CREUČ. V prípade, že tieto úpravy nebudú vykonané, hrozí
nutnosť úpravy každého importovaného záznamu samostatne namiesto úpravy len vybraných entít.
Záznamy sú do CREPČ 2 importované v skupinách podľa kategórie evidencie publikačnej činnosti. Po
importe každej skupiny je vysokým školám poskytnutý dostatočný čas na opravu záznamov a prípadné
čistenie entít. Následne pokračuje import záznamov zaradených v ďalšej skupine a ďalšie opravy
záznamov, kým nebudú importované všetky skupiny. Importované budú všetky záznamy evidované
v CREPČ 1 za všetky vykazovacie obdobia a kategórie evidencie publikačnej činnosti.
Harmonogram čistenia záznamov:
od 25.5.2021 do 31.7.2021
1. skupina (celky) – AAA, AAB, ACA, ACB, AGI, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, CAI, CAJ, CGC, CGD, CIA,
CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EAI, EAJ, FAI, GAI
od 16.8.2021 do 31.3.2022
2. skupina (kapitoly a príspevky) – ABA, ABB, ABC, ABD, ACC, ACD, AEC, AED, AEE, AEF, BBA, BBB, BCK,
BDA, BDB, BEC, BED, CBA, CBB, CEC, CED
od 28.5.2022 do 5.6.2022
3. skupina (časopisecké články) – ADC, ADD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD,
BDE, BDF, BDM, BDN, CDC, CDD, CDE, CDF, EDI
od - do 4. skupina (zvyšné kategórie) – AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BEE, BEF, BFA, BFB,
AFI, AFJ, AGJ, AGJ, BGG, BGH, CAG, CAH, EDJ, GHG, GII
Záznamy pôvodne evidované v CREPČ 1 počas vykazovacích období 2007 až 2017, ktoré boli dodatočne
evidované aj v CREPČ 2, sa neimportujú. Tieto záznamy budú v prípade potreby upravované
pracovníkmi CVTI SR. Po importe všetkých záznamov, po ich kontrole a oprave bude systém CREPČ 1
odpojený z prevádzky.

