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1 Úvod 

Centrálny register publikačnej činnosti 2 (ďalej ako CREPČ 2) je online systém určený na evidenciu 

publikačnej činnosti vysokých škôl. Záznamy sú priamo vytvárané v prostredí CREPČ 2 alebo sú 

importované z lokálnych knižnično-informačných systémov vysokých škôl (ďalej ako KIS), alebo 

externých databáz Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus. CREPČ 2 

umožňuje evidenciu jedného záznamu viacerými školami vo viacerých kategóriách EPC. 

Pre evidenciu publikačnej činnosti v CREPČ 2 platí: 

 Zákon č. 270/2018 Z. z. s účinnosťou 01.11.2018, ktorý mení a dopĺňa Zákon č. 131/2002 Z.z.  

(ďalej ako Zákon), 

 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 

a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej ako Vyhláška), 

Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti bude v prípade potreby metodické pokyny 

aktualizovať a informovať o aktualizácii prostredníctvom portálu CREPČ/CREUČ. 

V prípade zmeny schémy alebo úprave prvkov budú o tejto zmene včas informované akademické 

knižnice vysokých škôl aj dodávatelia KIS. 

2 Vykazovanie v CREPČ 2 

Vykazovanie publikačnej činnosti v CREPČ 2 nie je limitované vykazovacími obdobiami. Jednotlivé 

záznamy sa označia tzv. časovou uzávierkou podľa potreby štátnej dotácie za určené obdobie 

v zmysle Zákona. Štandardne budú do časovej uzávierky spadať záznamy zaevidované za určené 

vykazovacie obdobie, ktoré sú v stave Potvrdený a prejdú verifikačným procesom. 

Vykazovacie obdobie 2019: 

 trvá od 1.4.2019 do 31.1.2020, 

 evidencia záznamov za vykazovacie obdobie 2019 je možná už pred začiatkom vykazovacieho 

obdobia 2019, 

 údaj o vykazovacom období nie je v zázname uvedený, záznamom spĺňajúcim podmienky pre 

zaradenie do vykazovacieho obdobia 2019 bude pri generovaní štatistík pridelená príslušná 

časová uzávierka. 

2.1 Predmet vykazovania a štátna dotácia 

CREPČ 2 umožňuje evidovať aj také záznamy publikačnej činnosti, ktoré nie sú určené pre zaradenie 

do štátnej dotácie MŠVVaŠ SR. Záznamy určené pre zaradenie do štatistiky štátnej dotácie musia 

spĺňať podmienky platnej legislatívy. Nižšie sú popísané podmienky evidencie záznamov v CREPČ 2. 

Do štatistiky štátnej dotácie pre vykazovacie obdobie 2019 sú zaradené záznamy zaevidované 

v CREPČ 2, ktoré sú označené príznakom štátnej dotácie PODLIEHA a: 

 boli vydané v roku 2019, 

 boli vydané v roku 2018 a neboli zaevidované vo vykazovacom období 2018. 

Aby boli tieto záznamy zaradené do štatistiky štátnej dotácie, musia mať pridelenú kategóriu EPC 

a musia mať príznak štátnej dotácie Podlieha. Nesmú byť evidované v iných vykazovacích obdobiach. 

Príznak štátnej dotácie sa volí pre každú kategóriu EPC v rámci jedného záznamu zvlášť. 

http://cms.crepc.sk/Default.aspx
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Do štatistiky štátnej dotácie pre vykazovacie obdobie 2019 nie sú zaradené záznamy zaevidované 
v CREPČ 2, ktoré sú označené príznakom štátnej dotácie PODLIEHA a: 

 boli vydané v roku 2018 a skôr a boli evidované v skorších vykazovacích obdobiach – napr. vo 

vykazovacom období 2018 (CREPČ 2) alebo v skorších vykazovacích obdobiach (pôvodne 

CREPČ 1). 

Záznamy označené príznakom štátnej dotácie Podlieha (zaradené aj nezaradené záznamy do 
štatistiky štátnej dotácie pre vykazovacie obdobie 2019) musia spĺňať nasledujúce podmienky: 

 musí ísť o prvé vydanie alebo upravené, aktualizované, doplnené a pod. vydanie. 

 pre každú kategóriu EPC musí byť v zázname aspoň jedna vykazujúce osoba v okruhu 

zodpovednosti, ktorý je spárovaný s danou kategóriou EPC, 

 aspoň jedna z osôb v okruhu zodpovednosti (ktorý je spárovaný so zvolenou kategóriou EPC) 

musí mať zvolené vykazujúce pracovisko, na ktorom má úväzok na ustanovený týždenný 

pracovný čas (100% úväzok) alebo je doktorandom v dennej forme štúdia alebo je 

doktorandom v externej forme štúdia a zároveň je rok vydania publikácie 2019 (publikácia 

externého doktoranda s rokom vydania 2018 nebude zaradená do štatistiky pre štátnu 

dotáciu), 

 musia byť splnené ostatné formálne požiadavky na publikáciu definované Vyhláškou 

a kontrolované vnútornou kontrolou. Vnútorná kontrola je aplikovaná aj na polia, ktoré nie 

sú povinné pre dané kategórie EPC, napr. náklad (100 ks pre záznamy s kategóriou EPC 

v skupine A1 a 50 ks pre ostatné kategórie EPC ) a pod.  

Príznak štátnej dotácie Podlieha sa vyberá nezávisle od typu vysokej školy, ktorá záznam vykazuje, 

teda aj pre záznamy štátnych a súkromných vysokých škôl (bez ohľadu na financovanie VŠ), ak 

spĺňajú všetky podmienky v zmysle platnej legislatívy. 

Do štatistiky štátnej dotácie pre vykazovacie obdobie 2019 nie sú zaradené záznamy zaevidované 
v CREPČ 2, ktoré sú označené príznakom štátnej dotácie NEPODLIEHA, pretože: 

 boli vydané v roku 2017 a skôr a neboli evidované v skorších vykazovacích obdobiach – 

záznamy zaevidované do CREPČ 2 z dôvodu skompletizovania publikačnej činnosti alebo 

evidencie ohlasov, 

 nespĺňajú podmienky platnej legislatívy z dôvodu: 

o autori, zostavovatelia alebo prekladatelia nie sú zamestnancami vysokých škôl na 

ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok), 

o publikácia je ďalším nezmeneným vydaním, ktoré nebolo nijakým spôsobom 

upravené, aktualizované, doplnené, rozšírené a pod., 

o publikácia je jazykovou mutáciou už vykazovanej publikácie, 

o publikácia je zdrojovým dokumentom, ktorý nie je vykazovaný v žiadnej kategórii 

EPC, 

o publikácia je len ohlasom vykazovanej publikácie, 

o publikácia je abstraktom k vykazovanému plnému textu. 

Okrem záznamov, ktoré boli do CREPČ 2 evidované z CREPČ 1 kvôli evidencii ohlasov, tieto záznamy 

nemusia mať zvolenú kategóriu EPC. Pri voľbe kategórie EPC je nutné zvoliť príznak štátnej dotácie 

Nepodlieha. V opačnom prípade vnútorná kontrola nepovolí takýto záznam zapísať alebo potvrdiť. 

Záznamy ďalších vydaní (upravených aj neupravených) a jazykových mutácií je povinné preväzovať 

príslušnými väzbami na záznamy zaradené do štatistiky štátnej dotácie. Grafické znázornenie vzťahu 
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príznaku štátnej dotácie a zaradenia záznamu do štatistiky štátnej dotácie pre rok vykazovania 2018 

je uvedený v Prílohe 1 – Príloha 1 – Vzťah príznaku štátnej dotácie a zaradenia záznamu do štatistiky 

štátnej dotácie pre rok vykazovania 201. 

Prostredníctvom príznaku štátnej dotácie Nepodlieha je možné evidovať publikačnú činnosť aj 

osobám bez pracovného úväzku na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok) na vykazujúcej 

inštitúcii (zamestnanci na čiastočný úväzok). Týmto spôsobom je možné retrospektívne evidovať 

publikačnú činnosť pre osoby, ktoré v minulosti publikovali za iné ako vykazujúce inštitúcie (napr. 

vedecko-výskumné ústavy).  

Pre potreby evidencie ohlasov je možné v CREPČ 2 evidovať publikácie zaevidované v CREPČ 1 s 

kategóriou EPC ako záznamy podliehajúce štátnej dotácii. Cez pole Databáza (Príslušnosť 

v databázach) je potrebné priviazať databázu CREPČ 1 (ID 90) a doplniť ID záznamu z CREPČ 1 aj 

s prefixom vysokej školy do poľa ID v databáze. Ak je v CREPČ 1 pre danú publikáciu viacero 

záznamov, je potrebné doplniť identifikátory všetkých záznamov z CREPČ 1 (t.j. za všetky školy). 

Zároveň je potrebné do záznamu v CREPČ 2 uviesť všetky kategórie EPC zo záznamov z CREPČ 1 (za 

všetky školy). 

Záznamy bez kategórie EPC je možné evidovať v CREPČ 2 ako ohlasy, zdrojové dokumenty alebo ako 

záznamy na doplnenie evidencie publikačnej činnosti, ak neporušujú podmienky uvedené vyššie. 

Do CREPČ 2 nie je povolené evidovať: 

 publikácie, ktoré ešte neboli vydané, 

 knižne vydané bakalárske a diplomové práce, 

 osobné blogy a stránky na internete, 

 e-learningové kurzy, 

 PPT prezentácie a prednášky, 

 články v dennej tlači a prílohách dennej tlače, 

 rozhovory v rozhlasových a televíznych reláciách. 

2.2 Používateľské skupiny 

Používatelia v CREPČ 2 sú rozdelení do jednotlivých používateľských skupín. V rámci každej 

používateľskej skupiny sú povolené rôzne sociálne pravidlá. Sociálne pravidlá predstavujú súbor 

reakcií a správania sa systému CREPČ 2 voči používateľovi. Okrem používateľskej skupiny sú 

podmienené pracoviskom, ktoré má používateľ uvedené v nastaveniach svojho účtu. Používateľská 

skupina určuje základný súbor práv pre každého používateľa, pracovisko definuje práva vzhľadom na 

konkrétne entity a záznamy. Ako pracovisko v nastaveniach účtu je uvedená entita vysokej školy 

(vytvorená v systéme), ktorá si vykazuje publikačnú činnosť. 

Sociálne pravidlá pre jednotlivé skupiny je možné meniť v nastaveniach CREPČ 2. Sú prístupné len pre 

používateľov zaradených do skupiny Administrátor.  V CREPČ 2 sú štyri základné skupiny 

používateľov:  

1. Spracovateľ – zamestnanec vysokej školy zodpovedný za spracovávanie záznamov v CREPČ 2. 

Má povolené základné práva prihláseného používateľa. Môže vytvárať a editovať všetky 

entity okrem databáz a záznamy v závislosti od svojho pracoviska. Záznamy v stave 

Potvrdený nemá povolenú vymazať. Spracovateľ môže prostredníctvom možnosti Audit 

sledovať svoju aktivitu a má povolenú deduplikáciu entít okrem databáz. 
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2. Garant – zamestnanec vysokej školy zodpovedný za spracovávanie záznamov v CREPČ 2 a za 

správnosť záznamov evidovaných spracovateľmi svojho pracoviska. Má vyššie práva ako 

spracovateľ, má povolené ďalšie hromadné operácie, ako sú hromadné mazanie a 

potvrdzovanie záznamov. So záznamami v stave Potvrdený môže pracovať plnohodnotne. 

Garant môže prostredníctvom možnosti Audit sledovať aktivitu spracovateľov za svoju 

vysokú školu a má povolenú deduplikáciu entít okrem databáz. 

3. Hodnotiteľ – člen odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR. Nemôže upravovať 

entity alebo záznamy, má však právo vstupovať do hodnotiacich formulárov výstupov 

publikačnej činnosti, ktoré má pridelené na hodnotenie. 

4. Administrátor – zamestnanec OHPČ – CVTI SR. Má administrátorské práva nad entitami a 

záznamami bez ohľadu na pracovisko. Nemôže však mazať verifikované záznamy. Môže 

meniť nastavenie sociálnych pravidiel ostatných skupín, vytvárať prístupy pre nových 

používateľov, deduplikovať entity a pod. 

3 Stavy záznamov 

Všetky záznamy sa nachádzajú v určitom stave, ktoré sú vyjadrené farbou piktogramu použitého 

formulára. Možnosť zmeniť stav záznamu je podmienená skupinou, do ktorej je používateľ zaradený. 

Pre niektoré skupiny používateľov je zmena stavu záznamu možná prostredníctvom formulára, 

konkrétne Tlačidlami na opustenie formulára (pozri manuál Typológia polí a ovládacích prvkov 

CREPČ 2). Iné skupiny môžu mať povolenú zmenu stavu prostredníctvom hromadných operácií. 

1. Tieňový záznam – označený sivou farbou. Záznamy v stave Tieňový predstavujú zdrojové 

dokumenty naimportované spolu so záznamami analytických rozpisov z externých databáz 

alebo z KIS-ov. Záznamy v stave Tieňový sa vytvárajú importom vtedy, keď nie je možné 

spárovanie zdrojového dokumentu s existujúcim záznamom v CREPČ 2. 

Po naimportovaní záznamov je povinné záznam v stave Tieňový upraviť a následne potvrdiť. 

V opačnom prípade nie je možné so záznamom plnohodnotne pracovať, napr. priviazať ho ako 

zdrojový dokument v ďalších analytických rozpisoch. Záznam v stave Tieňový nie je zaradený do 

žiadnych výstupov a štatistík. 

2. Uložený záznam – označený modrou farbou. Ide o rozpracovaný a neúplný záznam, ktorý nie 

je viditeľný pre neprihláseného používateľa. Pre záznam v stave Uložený je jediným 

povinným údajom názov, a to bez ohľadu na kategóriu EPC alebo štátnu dotáciu. V zázname 

so stavom Uložený neprebieha takmer žiadna vnútorná kontrola. Ekvivalentom k záznamom 

v CREPČ 1 sú záznamy v lokálnom KIS-e pred exportom.  

Stav Uložený sa priraďuje záznamom len vo výnimočných situáciách, kedy nie je možné formulár 

dostatočne vyplniť. Ide najmä o situácie, kedy je spracovateľ záznamu vyrušený inými okolnosťami, 

kvôli ktorým nemôže na zázname naďalej pracovať, ale nechce stratiť svoju doterajšiu prácu na 

zázname. Záznam by v stave Uložený nemal zostávať dlhodobo, ale len po dobu, kým nie je 

umožnené jeho dokončenie. 

3. Zapísaný záznam – označený oranžovou farbou. Záznam v stave Zapísaný je dokončený, ale 

ešte nie je odovzdaný na formálnu kontrolu vykonávanú pracovníkmi Oddelenia pre 

hodnotenie publikačnej činnosti Centra vedecko-technických informácií SR (ďalej ako OHPČ – 

CVTI SR). Môže ísť o takmer dokončený záznam určený na doplnenie pracovísk osobám 

z iných vysokých škôl alebo doplnenie podkladov. V zázname so stavom Zapísaný je nasadená 
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vnútorná kontrola, ktorá kontroluje zadané údaje podľa platnej legislatívy vzhľadom na 

zvolenú kategóriu EPC. Pre záznamy s kategóriou skupiny A1 v stave Zapísaný nemusia byť 

pripojené podklady publikácie.  

Stav Zapísaný sa záznamom prideľuje po ich čiastočnom dokončení. Takýmto záznamom môžu 

chýbať napr. spoluautori z ďalších vykazujúcich vysokých škôl, podklady pre kategórie skupiny A1 

alebo môže ísť o záznamy čakajúce na zaradenie do citačných indexov alebo externých databáz. Pre 

zachovanie plynulosti a flexibility evidencie výstupov publikačnej činnosti sa odporúča záznamy 

v stave Zapísaný dokončiť a potvrdiť v čo možno najkratšom čase. 

4. Potvrdený záznam – označený zelenou farbou. Záznam v stave Potvrdený je dokončený, 

úplný a pripravený na formálnu kontrolu OHPČ – CVTI SR. V zázname so stavom Potvrdený je 

nasadená vnútorná kontrola, ktorá kontroluje zadané údaje podľa platnej legislatívy 

vzhľadom na zvolenú kategóriu EPC. Záznam v stave Potvrdený je zaradený do štatistiky pre 

štátnu dotáciu. 

Stav Potvrdený sa záznamom prideľuje po ich úplnom dokončení. Ak ide o záznam publikácie, ktorú 

si vykazujú autori len jednej vysokej školy a pre záznamy kategórií skupiny A1, ktorým je možné 

podklady priložiť počas vytvárania záznamu, je možné prideliť stav Potvrdený hneď bez predošlého 

použitia ostatných stavov. Záznamy v ostatných stavoch sa odporúča čo najskôr dokončiť a potvrdiť. 

Ak je záznam v stave Potvrdený a nie sú v ňom vykazujúce pracoviská ďalších vysokých škôl, 

pracovníci týchto vysokých škôl môžu do záznamu vstúpiť a vykazujúce pracoviská doplniť. 

5. Verifikovaný záznam OHPČ – označený fialovou farbou. Záznam v stave Verifikovaný OHPČ 

je po formálnej kontrole vykonanej OHPČ – CVTI SR a je zaradený do štatistiky pre štátnu 

dotáciu. 

6. Verifikovaný záznam OHO – označený žltou farbou. Záznam v stave Verifikovaný OHO je po 

obsahovej kontrole (vykonanej odborným hodnotiteľským orgánom) a je zaradený do 

štatistiky pre štátnu dotáciu. Tento stav nadobúdajú iba záznamy s kategóriami skupiny A1 

a iné záznamy, ktoré je nutné posúdiť z obsahového hľadiska.  

Spracovatelia a garanti môžu mazať v závislosti na sociálnych pravidlách záznamy v stave Uložený, 

Zapísaný a Potvrdený. Záznamy v stave Verifikovaný je možné zmazať až po zmene ich stavu. Nie je 

povolené mazať záznamy zaradené do jednej časovej známky (vykazovacie obdobie 2018) a evidovať 

ich opätovne v rámci nasledujúcej časovej známky. 

Postupnosť stavov a ich previazanosť je graficky znázornená v Prílohe 2 – Príloha 2 – Zmena stavov 

záznamov. Záznamy nemusia povinne prejsť všetkými stavmi, odporúča sa používať vždy najvyšší 

stav, ktorý je vnútornou kontrolou povolený. Povinnosť polí je vo všeobecnosti závislá na zvolenej 

kategórii EPC a povolení štátnej dotácie, preto nie sú v metodických pokynoch a manuáloch 

jednoznačne určené povinné polia. Povinnosť polí v závislosti od stavu, zvolenej kategórie EPC 

a povolenia štátnej dotácie je graficky znázornená v Prílohe 3 – Príloha 3 – Povinné polia v záznamoch 

podľa stavu a vykazovania. Príloha 6 – Prehľad povinných údajov CREPČ 2 v jednotlivých kategóriách 

EPC obsahuje povinné polia v CREPČ 2 voči všetkým kategóriám EPC.  

Príloha 4 – Formuláre s prislúchajúcimi kategóriami EPC a typmi dokumentov obsahuje zoznam 

formulárov v kombinácií so všetkými kategóriami EPC a všetkými typmi dokumentov podľa Vyhlášky, 

ktoré sa cez daný formulár môžu evidovať. V Prílohe 5 – Príloha 5 – Vyhľadateľnosť entít a záznamov 



Metodické pokyny pre CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 

Strana | 8 

 

podľa polí sa nachádza zoznam polí, ktoré sú prehľadávané pri vytváraní väzieb medzi záznamami 

a entitami (prostredníctvom voľne editovateľných polí s vyhľadávaním). 

Pre potreby vytvárania výstupov a štatistík je možné zvoliť, ktoré stavy majú byť zaradené do 

požadovaného výstupu alebo štatistiky. Dostupné sú všetky stavy okrem stavu Tieňový, 

Nespracovaný a Uložený. 

4 Priebeh vytvárania záznamov 

Nižšie je popísaných niekoľko možných scenárov, podľa ktorých je možné v CREPČ 2 vytvárať 

záznamy. Scenáre popisujú vytváranie záznamov rôznych publikácií podľa miery 

spoluautorstva, úplnosti podkladov a zvolených kategórií EPC. Pri vytváraní záznamu je nutné sa 

riadiť metodickými pokynmi pre CREPČ 2, Zákonom a Vyhláškou. 

A) Publikácie s vykazujúcimi osobami z jednej vysokej školy 

Vytvorený záznam je možné okamžite uviesť do stavu Potvrdený. Keďže ide o publikáciu vykazovanú 

osobami len z jednej vysokej školy, nie je nutné zapojenie inej vysokej školy pre doplnenie svojich 

vykazujúcich osôb. V prípade záznamov kategórií skupiny A1 sa odporúča získať podklady (napr. 

skenovaním publikácie) ešte pred začatím vytvárania záznamu. V opačnom prípade je nutné záznam 

najskôr dať do stavu Zapísaný a až po dodatočnom pridaní podkladov záznam potvrdiť.  

B) Publikácie s vykazujúcimi osobami z viacerých vysokých škôl 

Vytvorený záznam je možné okamžite uviesť do Potvrdený. Vďaka sociálnym pravidlám budú mať 

spracovatelia z iných vysokých škôl do záznamu potrebný prístup. 

Ak v publikácii nie je uvedené pracovisko spoluautorov z iných vysokých škôl, odporúča sa voliť 

neurčené pracovisko. V prípade, že takíto spoluautori majú v publikácii uvedené svojej pracovisko na 

inej vysokej škole, je možné im ako vykazujúce pracovisko vybrať prebiehajúci 100% úväzok 

z uvedenej vysokej školy. Ak v ponuke nie je takýto 100% úväzok, ktorý je pretrvávajúci alebo 

ukončený v aktuálnom roku, nie je povolené vyberať čiastočné alebo neaktuálne úväzky. 

V prípade voľby správnej entity osoby pre spoluautora z inej vysokej školy je spracovateľom z danej 

vysokej školy vždy odosielaná notifikácia bez ohľadu na výber pracoviska. Výberom správneho 

pracoviska spoluautorom z iných vysokých škôl sa však zrýchli evidencia publikačnej činnosti. 

Spracovatelia, ktorým prišla notifikácia, následne môžu skontrolovať svoje vykazujúce pracoviská a 

do záznamu doplniť ďalšie údaje, ako napr. oblasť výskumu. 

5 Posúdenie publikácií a odvolací proces  

Publikácie zaevidované v CREPČ 2 s pridelenou kategóriou EPC podliehajúce štátnej dotácii (pozri 

kapitolu 2 Vykazovanie v CREPČ 2) posudzuje po formálnej stránke OHPČ – CVTI SR, po obsahovej 

stránke Odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR. 

5.1 Posúdenie publikácií a odvolací proces v zmysle Zákona č. 270/2018 

V zmysle Zákona, CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade nesprávnej kategorizácie publikácie na 

základe formálnych znakov upraví kategorizáciu záznamu. O zmene a jej dôvodoch bude vysoká škola 



Metodické pokyny pre CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 

Strana | 9 

 

informovaná prostredníctvom svojej akademickej knižnice. Voči zmene kategorizácie na základe 

formálnych znakov nie je možné podať opravný prostriedok. 

Ak o nesprávnom zaradení do kategórie EPC rozhodne hodnotiteľský orgán na základe obsahových 

znakov, CVTI SR informuje vysokú školu o návrhu na zmenu kategorizácie prostredníctvom 

akademickej knižnice vysokej školy. Návrh na zmenu kategorizácie obsahuje najmä odôvodnenie na 

zmenu kategórie EPC. Vysoká  škola  má  právo  prostredníctvom  svojej  akademickej  knižnice  podať 

písomnú námietky k návrhu na zmenu kategórie EPC do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. 

CVTI SR postúpi námietky hodnotiteľskému orgánu, ktorý sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní 

od ich doručenia. Ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva 

v kategórii EPC navrhnutej a zapísanej vysokou školou do CREPČ. Ak hodnotiteľský orgán vyhovie 

námietkam vysokej školy, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, 

aké skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami. Proti vyjadreniu 

hodnotiteľského orgánu k námietkam nie je možné podať opravný prostriedok. 

5.2 Podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, 

ABD) 

V zmysle zákona č. 270/2018 Z. z §108a odseku 5 je k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (AAA, 

AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) potrebné pripojiť ako podklady plný text publikácie v elektronickej 

podobe. Pre záznamy s kategóriami EPC AAA a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie. 

V prípade záznamov s kategóriami EPC ABA, ABB, ABC a ABD je potrebné priložiť plný text kapitoly 

alebo štúdie a titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo 

doslov, tiráž, informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie. 

Bez priložených podkladov nie je povolené záznam potvrdiť. Záznamy, ktoré nie sú v stave 

Potvrdený, nie sú určené na verifikáciu, kvôli čomu sa nedostanú do štatistiky na štátnu dotáciu. 

Záznamy v stave Potvrdený s kategóriou EPC v skupine A1 za vykazovacie obdobie 2019 budú 

kontrolované priebežne. 

Podľa Zákona sú k publikáciám skupiny A1 akceptované len plné texty v elektronickej podobe. 

Plné texty publikácií nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa, slúžia len pre potreby VŠ 

a verifikačného procesu CVTI SR. 

Webové stránky vydavateľov, vydavateľské alebo autorské korektúry pred tlačou nie sú akceptované 

ako plnohodnotné podklady. Akceptované sú len podklady zobrazené v horizontálnej polohe 

písaného textu. Podklady musia byť dobre čitateľné a kompletné, uložené v samostatnom PDF 

súbore pre každú publikáciu zvlášť. Pre každý záznam publikácie musia byť podklady uložené 

v jednom PDF súbore s maximálnou veľkosťou 50 MB alebo vo forme URL linku vloženého 

v príslušnom poli. V prípade podkladov dodaných vo forme URL linku musí byť tento URL link trvalo 

verejne dostupný, napr. ako odkaz na publikáciu v repozitári, nie URL link na internetovú stránku 

vydavateľstva, z ktorej môže byť plný text publikácie odstránený alebo presunutý. 

Plné texty sa do záznamu vkladajú na karte Doplňujúce údaje prostredníctvom poľa 

Dokumentácia/Prílohy cez tlačidlo Pridať prílohu alebo do poľa Link prílohy. Súbory určené na 

pridanie do záznamu alebo entity ako príloha sa odporúča pomenovať v lokálnom úložisku tak, aby 

ich názov obsahoval ID záznamu alebo entity (ak je príloha vkladaná k existujúcemu záznamu/entite), 

kód školy a popis obsahu.  
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Ako popis obsahu je odporúčané: 

1. pre plný text sa odporúča zapísať fulltext, napr. ID-11111_UKO_fulltext.pdf, 

2. pre potvrdenie o recenznom konaní recenzovanie, napr. ID-11111_UKO_recenzovanie.pdf, 

3. pre pozvánku na podujatie je možné zadať pozvanie, napr. ID-11111_UKO_pozvanie.pdf.  

Názov súboru sa neodporúča ukladať s diakritikou.  

Do poľa Popis prílohy a do poľa pre popis linku prílohy sa odporúča zapísať len popis obsahu, ktorý je 

súčasťou názvu súboru. Súbor ID-12345_UKO_recenzovanie.pdf tak bude v zázname vložený ako 

príloha nazvaná recenzovanie. 

5.3 Žiadosť o prednostné posúdenie publikácie   

V prípade, že je potrebné zaevidovanú publikáciu prednostne posúdiť z dôvodu blížiaceho sa 

habilitačného (alebo iného) konania, je možné OHPČ – CVTI SR požiadať o jej prednostné posúdenie. 

Žiadosť o prednostné posúdenie musí byť do CVTI SR doručená aspoň 2 mesiace pred habilitačným 

(alebo iným) konaním. Žiadosť je potrebné zaslať emailom príslušnému pracovníkovi OHPČ – CVTI SR. 

Zároveň je potrebné k posudzovanému záznamu pripojiť plný text publikácie v elektronickej podobe. 

6 Export údajov z CREPČ 2 a import údajov do CREPČ 2 

Okrem vytvárania záznamov priamo v CREPČ 2 je umožnené vymieňanie údajov medzi CREPČ 2 

a externými informačnými systémami. Komunikácia môže prebiehať smerom z CREPČ 2, napr. do 

lokálneho KIS-u, alebo z externého informačného systému (napr. lokálny KIS, externé databázy - 

Current Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus) do CREPČ 2.  

Vytváranie duplicitných záznamov a entít nie je v CREPČ 2 povolené. Pred každým importom je 

potrebné overiť, či sa záznam v CREPČ 2 už nenachádza. Ak bol záznam už v minulosti vytvorený 

alebo naimportovaný, je možné naimportovať len identifikátory z externej databázy. Duplicity entít 

vytvorené importom je potrebné deduplikovať. 

6.1 Export údajov z CREPČ 2 do lokálnych KIS-ov 

Export údajov z CREPČ 2 do lokálnych KIS-ov prebieha spôsobom, ktorý si vysoká škola dohodla  

s dodávateľom KIS-u. 

Okrem automatizovaného sťahovania záznamov vytvorených v prostredí CREPČ 2 do lokálnych KIS-ov 

je možné aj manuálne sťahovanie záznamov vo formáte XML CREPČ – rýchly export: 

Záznam určený na exportovanie z CREPČ 2 je nutné v zozname záznamov označiť a cez hromadné 

operácie vybrať možnosť Exportovať. Následne je potrebné zvoliť formát, v akom sa záznam 

exportuje. Na výber sú možnosti ISBD, ISBD minimálne, ISO 690 a XML CREPČ. Potvrdením sa daný 

záznam exportuje. Naraz je možné exportovať maximálne 100 záznamov. 

6.2 Import záznamov do CREPČ 2 

CREPČ 2 umožňuje import záznamov z externých databáz Current Contents Connect, Web of Science 

Core Collection a Scopus a z lokálnych KIS-ov. 

Import záznamov z externých databáz aj lokálnych KIS-ov je kontrolovaný na duplicity na základe 

identifikátora z danej externej databázy alebo KIS-u, DOI, ISBN, ISSN alebo názvu v kombinácii 
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s rokom vydania. CREPČ 2 neumožňuje naimportovať jeden záznam dvakrát z rovnakej externej 

databázy alebo z jedného KIS-u. V prípade nájdenia duplicity z rôznych externých databáz alebo 

lokálnych KIS-ov je možné neimportovať celý záznam, ale len identifikátory z danej externej databázy 

alebo lokálneho KIS-u do záznamu v CREPČ 2. 

Nie je povolené importovať záznamy z externých databáz a z lokálnych KIS-ov, ak sa dané záznamy 

v CREPČ 2 už nachádzajú. Za duplicitne importované záznamy zodpovedá škola, ktorá import 

vykonala.  

Pri importe záznamov z externých databáz alebo z lokálneho KIS-u dochádza k párovaniu entít 

a zdrojových dokumentov na základe použitých identifikátorov. V prípade entít prebieha párovanie 

pre osoby vo všetkých roliach a pre inštitúcie ako pracoviská osôb, autorské korporácie 

a vydavateľstvá. 

Ak je v entite osoby uvedený identifikátor používaný v externej databáze alebo v lokálnom KIS-e, 

spracovaním naimportovaného záznamu sa vytvorí väzba medzi týmto záznamom a entitou osoby. 

V opačnom prípade, keď v entite osoby nie je uvedený identifikátor používaný v externej databáze, 

importom záznamu sa vytvorí tieňová entita osoby. V prípade importu záznamov z lokálneho KIS-u 

prebieha ešte ďalšie párovanie na základe mena, roku narodenia a pracoviska. 

Tieňové entity osoby predstavujú neúplné entity osôb, ktoré nie je možné editovať, pričom si nemôžu 

vykazovať publikačnú činnosť. Ak sa pre vykazujúcu osobu vytvorí tieňová entita osoba, je potrebné 

túto novú tieňovú entitu osobu deduplikovať s plnohodnotnou entitou osoby. Deduplikáciou sa 

identifikátor z externej databázy alebo z lokálneho KIS-u doplní do plnohodnotnej entity osoby. Po 

deduplikácii je potrebné v zázname skontrolovať vykazujúce pracovisko deduplikovanej osoby. Pri 

manuálnej zámene tieňovej entity osoby s plnohodnotnou entitou osoby v naimportovanom 

zázname je potrebné do plnohodnotnej entity identifikátory z tieňovej entity osoby prepísať 

a následne ju vymazať. Ak sa importom záznam nenaviazal na plnohodnotnú entitu osoby, je 

pravdepodobné, že v CREPČ 2 bola stále založená tieňová entita osoby s rovnakými identifikátormi 

z externých databáz alebo lokálnych KIS-ov. 

Identifikátor z externej databázy alebo z lokálneho KIS-u sa pre osoby uvádza v poli Id v databáze. Pre 

databázy Current Contents Connect a Web of Science Core Collection je názov identifikátora wosid, 

pre databázu Scopus je názov identifikátora scopusid. Pre databázu KIS sa názov identifikátora volí 

podľa vysokej školy. 

Tieňové entity osôb, ktoré predstavujú cudzích nevykazujúcich autorov nie je potrebné deduplikovať. 

Pre potreby sledovania spolupráce vysokej školy s inými inštitúciami sa ale odporúča deduplikovať aj 

takéto tieňové entity osôb. Ďalšími importami záznamov sa nevytvoria duplicitné tieňové entity osôb, 

ale na základe identifikátorov z externých databáz alebo lokálneho KIS-u prebehne ich párovanie. 

Spracovaním naimportovaného záznamu sa inštitúcie párujú na základe identifikátorov zapísaných 

v skupine polí Externé identifikátory. Ak je v entite inštitúcie uvedený identifikátor používaný 

v externej databáze alebo v lokálnom KIS-e, spracovaním naimportovaného záznamu sa vytvorí väzba 

medzi týmto záznamom a entitou inštitúcie. V opačnom prípade, keď v entite inštitúcie nie je 

uvedený identifikátor používaný v externej databáze alebo v lokálnom KIS-e, importom záznamu sa 

vytvorí tieňová entita inštitúcie. 
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Rovnako, ako v prípade tieňových entít osôb, ani tieňové entity inštitúcií si nemôžu vykazovať 

publikačnú činnosť alebo byť editované. Po vytvorení tieňovej entity inštitúcie je povinné ju 

deduplikovať s plnohodnotnou entitou inštitúcie. V prípade, že sa naimportovala tieňová entita 

inštitúcie cudzej vysokej školy (napr. katedra), je potrebné informovať garanta z danej vysokej školy, 

aby deduplikáciu vykonal. Zabezpečí sa tak deduplikovanie správnych inštitúcií vysokej školy. Ak 

plnohodnotná entita inštitúcie ešte nie je založená, je potrebné ju založiť a následne spustiť 

deduplikáciu. 

Dodržaním vyššie uvedených zásad by sa malo zamedziť opätovnému vytváraniu tieňových entít 

alebo duplicít. V opačnom prípade hrozí, že sa importom záznamy naviažu na tieňovú entitu. 

CREPČ 2 umožňuje plnohodnotné vyhľadávanie záznamov podľa tieňových entít, nie je ale možné 

vytvárať väzby na tieňové entity. Väzby na tieňové entity vznikajú len importom záznamov 

z externých databáz a z lokálnych KIS-ov. 

V prípade importu analytických rozpisov z externých databáz a lokálnych KIS-ov sa zdrojové 

dokumenty párujú s už založenými časopismi, knihami alebo zborníkmi. Ak daný zdrojový dokument 

v CREPČ 2 nie je založený, naimportuje sa v podobe tieňového záznamu. Na rozdiel od tieňových 

entít, tieňové záznamy je možné plnohodnotne editovať. Tieňové záznamy je potrebné po úspešnom 

importe upraviť a uviesť do stavu Potvrdený. V opačnom prípade nebude možné s naimportovanými 

zdrojovými dokumentami plnohodnotne pracovať. 

Ak je naimportovaný článok publikovaný v časopise, ktorého čísla sú vyjadrené slovne (napr. 

č. December a pod.), je potrebné upraviť číslo v arabskom tvare. Ak je časopis mesačníkom, pre číslo 

December je odporúčané číslo v arabskom tvare 12. 

Viac informácií o tieňových entitách a záznamoch je uvedených v manuáli Princíp evidencie CREPČ 2. 

6.2.1 Import záznamov z externých databáz (Current Contents Connect, Web 

of Science Core Collection a Scopus) 

V prípade externých databáz sa záznamy môžu importovať v podobe ohlasov priviazaných na 

existujúce záznamy v CREPČ 2 alebo ako samostatne stojace záznamy, ktoré sa  po úprave budú 

vykazovať v kategóriách EPC ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN, 

CDC alebo CDD. 

Záznamy určené na vykazovanie v jednej z kategórií EPC je nutné upraviť tak, aby spĺňali všetky 

podmienky vykazovania publikačnej činnosti. Ak sa vytvorili tieňové entity osoby pre vykazujúcich 

autorov, je potrené ich deduplikovať s plnohodnotnými entitami. 

Záznamy importované ako ohlasy nie je nutné upravovať, aj keď môžu obsahovať osoby, ktoré sú 

naimportované ako tieňové entity. Aby bolo umožnené aj ostatným spracovateľom s týmito 

záznamami plnohodnotne pracovať, je potrebné po importe uviesť ohlas do stavu Potvrdený. 

Pred importom záznamov z externých databáz je možné zmeniť formulár, do ktorého sa daný záznam 

naimportuje. Voľba formulára je závislá od zdrojového dokumentu, nie od kategórie EPC, ktorú si 

zvolil autor. V prípade importu záznamov z lokálnych KIS-ov nie je možná zmena formuláru pred 

importom, správny formulár musí byť zvolený už v KIS-e. 
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Po naimportovaní záznamu určeného na vykazovanie z jednej externej databázy (napr. Scopus) je 

potrebné prostredníctvom formulára daný záznam overiť na prítomnosť aj vo zvyšných dvoch 

databázach (napr. Current Contents Connect a Web of Science Core Collection). Po overení je 

potrebné previazať vyhľadané ID z danej externej databázy. 

6.2.2 Import záznamov z lokálnych KIS-ov 

Import záznamov z lokálnych KIS-ov je umožnený vysokým školám, ktoré majú vytvorené prepojenie 

na import záznamov z lokálneho KIS-u do CREPČ 2.  

Záznamy určené na vykazovanie v kategóriách EPC je nutné upraviť tak, aby spĺňali všetky podmienky 

vykazovania publikačnej činnosti. Ak sa vytvorili tieňové entity osôb pre vykazujúcich autorov, je 

potrené ich deduplikovať s plnohodnotnými entitami. 

V prípade importu z lokálneho KIS-u prebieha párovania osôb na entity osôb v CREPČ 2 podľa 

identifikátora používaného v KIS-e. Ak sa nenájde zhoda, párovanie prebieha na základe 100% zhody 

priezviska, mena, roku narodenia a pracoviska osoby. Ak sa nenájde zhoda ani v tomto prípade, 

vytvorí sa tieňová entita osoby. V prípade spárovaných osôb prebieha ďalšie párovanie úväzkov na 

základe pracoviska a trvania úväzku. Spárované pracovisko sa následne importom automaticky zvolí 

ako vykazujúce pracovisko osoby. Ak párovanie pracovísk neprebehlo úspešne, vytvorí sa osobe nový 

úväzok. V zázname je následne potrebné zvoliť správny úväzok, za ktorý si osoba záznam vykazuje. 

Importom vytvorený úväzok nie je potrebné vymazať. 

Párovanie osôb a ich pracovísk nie je závislé len od identifikátora osoba používaného v KIS-e, 

priezviska, mena, roku narodenia, pracoviska a trvania úväzku. Na úspešné párovanie má vplyv aj rok 

vydania importovaného záznamu a identifikátory inštitúcie používané v lokálnom KIS-e. 

Záznamy, ktorým chýbajú povinné údaje pre zvolenú kategóriu EPC, nemusia byť správne 

naimportované alebo nemusia byť naimportované vôbec. V prípade importu z lokálnych KIS-ov nie je 

možné meniť použitý formulár, preto je potrebné dbať na správnosť formuláru už v lokálnom KIS-e. 

V prípade, že sa záznam určený na importovanie z KIS-u v CREPČ 2 už nachádza, je možné previazať ID 

z lokálneho KIS-u automaticky prostredníctvom funkcie importu, kedy sa importujú len identifikátory 

alebo zapísať ID manuálne v tvare skratka vysokej školy_kód dodávaný KIS/ID, napr. 

TU Zvolen_SldkUnEpca/0020381. Skratky vysokých škôl sú uvedené v nasledujúcej tabuľke: 

Vysoká škola Skratka vysokej školy 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach UVLF Košice  

Univerzita Mateja Bela UMB B. Bystrica  

Slovenská technická univerzita v Bratislave STU Bratislava  

Ekonomická univerzita v Bratislave EU Bratislava  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre SPU Nitra  

Technická univerzita vo Zvolene TU Zvolen  

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave VŠVU Bratislava  

Kód dodávaný KIS-om je možné získať od dodávateľa KIS-u. Viac informácií o importe záznamov 

z lokálneho KIS-u je uvedených v manuály Import záznamov z KIS do CREPČ 2. 

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/vseobecne_manualy/manual_import-kis_2006.pdf
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7 Zadávanie údajov v CREPČ 2 

CREPČ 2 prostredníctvom vnútorných kontrol automaticky kontroluje vyplnené polia a správnosť 

zadaných údajov. Povinnosť vyplnenia jednotlivých polí sa líši od stavu záznamu (pozri 3 Stavy 

záznamov), zvolenej kategórie EPC a príznaku štátnej dotácie. Správnosť zadaných údajov je 

podmienená zvolenou kategóriou EPC. 

Ak v zázname (pre danú kategóriu EPC a stav) nie je povinné pole vyplnené alebo nie je vyplnené 

správne, vnútorná kontrola v CREPČ 2 neumožní takýto záznam zapísať alebo potvrdiť. Schematicky 

sú povinné polia vzhľadom na stav záznamu znázornené v Príloha 3 – Povinné polia v záznamoch 

podľa stavu a vykazovania. Úplný zoznam povinných polí vzhľadom na danú kategóriu EPC je 

dostupný v Príloha 6 – Prehľad povinných údajov CREPČ 2 v jednotlivých kategóriách EPC. 

V nasledujúcich podkapitolách je uvedený spôsob zadávania jednotlivých údajov pre evidenciu 

publikačnej činnosti v CREPČ 2. Príklady sú zamerané na záznamy s priradenou kategóriou EPC a 

podliehajúce štátnej dotácii v stave Potvrdený. Väčšinou ide o povinné údaje vzhľadom na zvolenú 

kategóriu EPC. Podľa potreby je doplnená poznámka o zadávaní údajov pre záznamy, ktoré nemajú 

zvolenú kategóriu EPC alebo nepodliehajú štátnej dotácii. 

Každý špecifický údaj má určené pole, do ktorého sa zapisuje. V prípade nejasností ohľadom zápisu 

niektorých údajov je potrebné kontaktovať príslušného pracovníka OHPČ – CVTI SR. Povinné údaje sa 

nesmú zapisovať do poznámkových polí. Vysoké školy môžu vo svojich záznamoch uvádzať aj ďalšie 

údaje, ktoré nie sú uvedené v Príloha 6 – Prehľad povinných údajov CREPČ 2 v jednotlivých 

kategóriách EPC alebo v nasledujúcom popise. 

Spôsob vypĺňania jednotlivých formulárov je popísaný v manuáloch pre tvorbu formulárov 

dostupných na http://crepc.sk/školenia-a-pokyny. 

7.1 Identifikátory – ISBN, ISSN, DOI a ďalšie identifikátory 

Identifikátory je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný, 

ktorého zvolená kategória EPC tieto údaje vyžaduje. V opačnom prípade nie je možné záznam zapísať 

alebo potvrdiť, ale je potrebné zvoliť kategóriu EPC, ktorá identifikátory nevyžaduje. Za iné 

štandardné číslo sa nepovažuje číslo MDT alebo UDC. 

7.1.1 ISBN a ISSN 

Identifikátory ISBN a ISSN sú kontrolované vnútornou kontrolou a kontrolou na duplicity. ISBN aj ISSN 

je možné zapisovať s pomlčkami aj bez nich. Pre ISBN je potrebné zapísať všetky pomlčky alebo 

žiadne. Vnútorná kontrola akceptuje formy ISBN-10 aj ISBN-13. Kontrola na duplicity kontroluje 

výskyt rovnakého identifikátora v ďalších záznamoch zaevidovaných v CREPČ 2 nezávisle od použitia 

pomlčiek. Nie je povolené vytvárať duplicitné záznamy, v niektorých prípadoch ale môže dôjsť 

k chybe na strane vydavateľa, kedy je priradené rovnaké ISBN dvom rôznym publikáciám. 

V prípade ISBN chybné, ISBN zrušené a ISSN chybné, ISSN zrušené neprebieha vnútorná kontrola ani 

kontrola na duplicity. 

Do záznamov sa odporúča zapisovať všetky dostupné ISBN (ISBN brožovanej aj viazanej väzby, ISBN 

elektronickej verzie a pod.), prípadne ďalšie identifikátory, aby sa predišlo vytváraniu duplicít. 

http://cms.crepc.sk/crep%C4%8D-2-%C5%A1kolenia-a-pokyny.aspx
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7.1.2 DOI 

Identifikátor DOI odporúčame zapisovať najmä pre záznamy zaradené v kategóriách EPC ADM, ADN, 

AEG, AEH, AEM, AEN, BDM alebo BDN. Vďaka zadanému DOI môže prebehnúť presnejšie overovanie 

na evidenciu publikácie v databázach Web of Science Core Collection a Scopus, databáza Current 

Contents Connect  DOI neeviduje. 

Nie je povolené zapisovať DOI zdrojového dokumentu do záznamu analytického rozpisu a naopak, 

DOI analytického rozpisu do záznamu pre zdrojový dokument. 

7.1.3 Ďalšie identifikátory 

Ďalšie identifikátory je možné zapísať do skupiny polí Ďalšie identifikátory. Do poľa Názov je nutné 

zadať jednoznačne odlíšiteľný názov identifikátora, ktorý sa bude používať jednotne. Pole Hodnota 

slúži na zápis samotného identifikátora. 

Ako ďalší identifikátor je možné zapísať napr. ISMN, signatúru, akreditačné kategórie alebo ďalšie 

interné hodnotenia. V prípade ISMN je nutné rozlišovať ISMN, ISMN online, ISMN zrušené a ISMN 

chybné. 

Vzhľadom na možnosť zápisu signatúry alebo akreditačných kategórií viacerými vysokými školami je 

potrebné rozlišovať identifikátory za jednotlivé vysoké školy. Pre signatúru je ako vhodný názov 

odporúčaný prefix SIGN- a kód školy, poprípade aj kód fakulty, napr. SIGN-UKO. Odporúčaný názov 

identifikátora pre akreditačné kategórie je AKK- a kód školy, napr. AKK-UKF.Nitra. 

Identifikátory záznamov z externých databáz, ako je Accession Number sa nezapisujú medzi ďalšie 

identifikátory, ale po vytvorení väzby na konkrétnu databázu do poľa Id v databáze. 

7.2 Názvové údaje 

Názvové údaje (názov, podnázov, súbežný názov, skrátený názov a variantný názov) sa zapisujú tak, 

ako sú uvedené v publikácii. Do záznamu je povinné uviesť všetky názvové údaje, ktoré sú v publikácii 

uvedené. Názvové údaje sa odporúča zapisovať podľa katalogizačných pravidiel (AACR2-R, ISBD). 

Rímske číslice sa odporúča prepisovať na arabský tvar, ak ide napr. o dátumové údaje (dátum ako 

súčasť názvu konferenčného zborníka). Neprepisujú sa, ak sú neoddeliteľnou súčasťou názvu 

publikácie. Dátumové údaje v názvoch sa zapisujú vo formáte DD.MM.RRRR bez medzier za bodkou. 

Hlavný názov sa zapisuje do poľa Názov, podnázov do poľa Podnázov. Na zápis prekladu názvu 

uvedeného v publikácii slúži pole Súbežný názov. Do poľa Variantný názov sa zapisuje iný názov, pod 

ktorým je publikácia vydaná alebo známa. Zároveň je variantný názov odlišný od hlavného názvu, 

podnázvu alebo súbežného názvu. Ide napr. o názov na obale alebo puzdre dokumentu, skrátený 

názov (ak formulár toto pole neobsahuje) alebo patitul. Do poľa Variantný názov sa uvádza aj preklad 

názvu dodaný spracovateľom. 

V prípade viacerých názvov publikácie sa každý názov musí zapísať samostatne, hlavný názov je vždy 

iba jeden. Nie je povolené napr. uviesť dva podnázvy spolu cez čiarku, bodkočiarku a pod. do jedného 

poľa. Každý podnázov je potrebné uviesť samostatne do opakovateľného poľa Podnázov. 

Údaje zapísané v poli Názov sú kontrolované na duplicity rovnako, ako je kontrolované ISBN a ISSN. 

V prípade všeobecnejších názvov publikácií môže kontrola na duplicity nájsť záznam s rovnakým 

názvom. Ak ide o inú publikáciu, je povolené vytvoriť záznam s rovnakým názvom, v opačnom 
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prípade je nutné prevziať už založený záznam a upraviť ho podľa potreby (doplnenie vykazujúceho 

pracoviska a pod.). 

V prípade názvových údajov uvedených v publikácii iným typom písma ako latinka je potrebné 

názvové údaje prepísať do latinky. Názov v pôvodnom type písma je možné uviesť do poľa Variantný 

názov. Ďalšie usmernenia ohľadom transliterácie sú uvedené v podkapitole 7.12.8 Transliterácia 

menných a názvových údajov. 

Názvové údaje rumunskej publikácie Transformările sistemului comunicării ştiinţifice şi biblioteca 

academică sa zapíšu do formulára nasledovne: 

pole Názov: Transformarile sistemului comunicarii stiintifice si biblioteca academica 

pole Variantný názov: Transformările sistemului comunicării ştiinţifice şi biblioteca academică 

Ak je v publikácii uvedený chybný názov (napr. obsahuje gramatickú chybu, preklep a pod.), do poľa 

Názov sa odporúča zapísať správny názov a do poľa Variantný názov zapísať názov uvedený na 

publikácii aj s chybou. 

Nie je povolené zapisovať názvové údaje verzálkami, ak nejde o skrátený názov. Veľkým začiatočným 

písmenom sa píše len prvé slovo názvu, ďalšie slová názvu sa veľkým začiatočným písmenom zapisujú 

podľa pokynov pre konkrétny jazyk, napr. The greenwood tree : newsletter of the Somerset and 

Dorset Family History Society. Veľkým začiatočným písmenom sa ďalej zapisujú formálne alebo 

konvenčné názvy dokumentov, ako je charta, ústava, legislatívny akt, pakt, plán, politické vyjadrenie 

alebo zmluva, napr. Articles of Confederation. 

Pri kopírovaní názvu z elektronického vydania, kde je názov uvedený verzálkami, je možné 

prostredníctvom programu Microsoft Word automaticky zmeniť verzálky na malé písmená bez 

nutnosti prepisovania. Po označení textu je nutné kliknúť na kombináciu klávesov SHIFT + F3 alebo 

ikonu Aa pri formátovaní písma. Následne je dôležité skontrolovať veľkosť začiatočných písmen 

vlastných podstatných mien. 

7.3 Zodpovednosť 

Zodpovednosť sa povinne uvádza pre všetky záznamy v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný 

okrem časopisov. Pod zodpovednosťou sa rozumie väzba na entitu osoby, ktorá predstavuje autora, 

prekladateľa, zostavovateľa, recenzenta alebo školiteľa podieľajúceho sa na publikácii. Každá osoba, 

ktorá si vykazuje zaevidovanú publikáciu v danej kategórii EPC, musí mať v zázname zvolené 

vykazujúce pracovisko. Osoby uvedené pod autorskou korporáciou nie sú považované za autorov 

publikácie. Takýto autori v rámci autorskej korporácie si nemôžu vykazovať publikačnú činnosť. 

V prípade evidencie prekladu publikácie nie je dostatočné uviesť len vykazujúcich prekladateľov, ale 

je potrebné uviesť aj autorov pôvodnej publikácie. 

Ak v zborníku, ktorý slúži ako zdrojový dokument, nie je uvedený zostavovateľ ani editor, ako 

zostavovateľ sa uvádza entita osoby [bez zostavovateľa] s ID 145914. Pre vyhľadanie je potrebné 

použiť hranaté zátvorky, ktoré je možné zadať kombináciou kláves Alt + 91 a Alt + 93 alebo pravý 

Alt + F a pravý Alt + G. 
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7.3.1 Meno a priezvisko osôb 

Pri evidencii publikačnej činnosti v CREPČ 2 je povinné používať entitnú formu mien osôb 

podieľajúcich sa na publikácii. V prípade zamestnancov vysokých škôl musí entita osoby obsahovať 

celé meno a priezvisko. Každá vysoká škola zodpovedá za správnosť mena a priezviska svojich osôb. 

Celé meno a priezvisko sa odporúča používať aj pre osoby, ktoré nie sú zamestnancami vysokých 

škôl. Formu mena uvedenú na publikácii je potrebné uviesť do poľa Vyjadrenie autorských údajov na 

dokumente. 

Pri pridávaní osôb do záznamu sa môže vyhľadať daná osoba s rokom narodenia a pracoviskom. Ak 

nie je možné jednoznačne identifikovať osobu v publikácii s vyhľadanou entitou osoby v CREPČ 2 

(kvôli nerozpísanému menu alebo menovcom), odporúča sa vytvoriť novú entitu osoby s neurčeným 

pracoviskom, ak ešte nie je vytvorená. V prípade osoby vykazujúcej za inú vysokú školu, spracovateľ z 

tejto vysokej školy môže neurčenú osobu zameniť za svoju vykazujúcu osobu.  

Pre zámenu osôb je potrebné v zázname na karte Zodpovednosť kliknúť na ikonu ceruzka pri osobe, 

ktorú je nutné zameniť za vykazujúcu osobu. Následne je spracovateľ presmerovaný do formulára 

Osoba, kde sa po vymazaní hodnoty z poľa Meno a roku narodenia spustí kontrola na duplicity. Ak je 

priezvisko napísané nesprávne, je nutné opraviť aj to. Objaví sa okno s duplicitnými osobami, v 

prípade príliš širokého výberu sa odporúča dopísať krstné meno naspäť. Kliknutím na správnu osobu 

a tlačidlo Prebrať vybraný záznam sa otvorí formulár danej osoby. Následne je potrebné uložiť osobu 

cez tlačidlo Uložiť záznam v pravom hornom rohu. V zázname publikácie sa osoby automaticky 

zamenia. Posledným krokom je výber vykazujúceho pracoviska pre zamenenú osobu. 

Ak by druhý spracovateľ neurčenú osobu iba jednoducho vymazal a nahradil správnou vykazujúcou 

osobou, nezachovalo by sa poradie osôb, ktoré bolo určené prvým spracovateľom a ktoré je 

pravdepodobne správne podľa údajov v publikácii. Presný postup je dostupný vo forme 

videomanuálu na http://crepc.sk/školenia-a-pokyny. 

Tieňové osoby nie je možná zameniť za plnohodnotné osoby prostredníctvom kontroly na duplicity 

vyššie popísaným postupom. V takomto prípade sa odporúča ich deduplikácia. 

Pri pridávaní osôb do záznamu, ktoré si nikdy nevykazovali publikačnú činnosť za vysokú školu, môže 

dôjsť k zlúčeniu menovcov pod jednu entitu. Ako jedna entita môžu figurovať viaceré osoby, ak nie je 

možná ich jednoznačná identifikácia. Dôležité je ich rozdelenie na viaceré entity, keď je možné 

jednoznačne identifikovať jedného z menovcov. Vtedy je dôležité identifikovanému menovcovi 

vytvoriť samostatnú entitu aj s jednoznačnými identifikátormi (napr. Author ID z databázy Scopus, 

pracovisko a pod.). 

Publikáciu Knižnice a vysoké školy autorov J. Kováč a E. Vedder si vykazuje len Ján Kováč za svoju 

vysokú školu, na ktorej ma 100% pracovný úväzok. V zázname pre danú publikáciu sa použije entita 

Ján Kováč, ktorá je už vytvorená. Zároveň je potrebné vytvoriť novú entitu pre autora E. Vedder. 

Vzhľadom na neúplné meno a absentujúce ďalšie údaje o osobe bude entita v tvare len E. Vedder.  

Pri evidencii ďalšej publikácie, kde bude figurovať E. Vedder, je možné použiť entitu osoby E. Vedder 

vytvorenú v predošlom príklade. Založenie novej entity bude potrebné až v prípade, kedy v ďalšej 

publikácii bude figurovať ako Eddie Vedder alebo bude uvedené pracovisko tejto osoby a pod. 

V prípade uvedeného celého mena sa založí nová entita osoby v tvare Eddie Vedder. 

Týmto postupom sa predíde zbytočnému vytváraniu duplicitných osôb bez jednoznačnej identifikácie 

a zároveň odlíšeniu rozličných osôb.  

http://cms.crepc.sk/crep%C4%8D-2-%C5%A1kolenia-a-pokyny.aspx
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Ak sa osoba premenuje, je potrebné vytvoriť novú entitu osoby s novým menom. Obe entity je 

potrebné previazať cez polia Ďalšie varianty mena. Previazaným osobám je dôležité podľa potreby 

upraviť hodnotu v poli Forma mena, napr. ak sa osoba vydá, pôvodnej entite je potrebné zmeniť 

formu mena z autorovo skutočné meno na rodné meno, v novej entite zadať možnosť priezvisko 

získané sobášom alebo autorovo skutočné meno. 

7.3.2 Rok narodenia 

Vnútorná kontrola CREPČ 2 nevyžaduje povinne rok narodenia vo formulári osoba. Ak si ale daná 

osoba publikáciu riadne vykazuje (v zázname má zvolené vykazujúce pracovisko), musí mať v entite 

osoby uvedený rok narodenia. 

7.3.3 Okruhy zodpovednosti a role 

Každá osoba pridaná do záznamu musí byť zaradená v určitej role. Role sú rozdelené do jednotlivých, 

od seba nezávislých okruhov: 

 Autorský okruh (rola Autor, Kritický editor, Korešpondenčný autor, Autor komentárov, 

sprievodného materiálu, Autor úvodu, Autor doslovu, Autor interview, Autor účastník 

interview, Autor fotografií, Autor ilustrácií, grafiky, Autor hudby, Autor mapy (kartograf), 

Autor programu, zdrojového kódu (programátor)), 

 Prekladateľský okruh (rola Prekladateľ), 

 Zostavovateľský okruh (rola Zostavovateľ, editor), 

 Školiteľský okruh (rola Školiteľ) 

 Recenzentský okruh (rola Recenzent). 

V autorskom, prekladateľskom a zostavovateľskom okruhu sa vykazuje publikačná činnosť za 

jednotlivé kategórie EPC. Tieto okruhy sú vnútornou kontrolou overované voči zvolenej kategórii EPC. 

Zostavovateľský okruh je spárovaný s kategóriou EPC FAI, prekladateľský okruh je spárovaný 

s kategóriami EPC CAA, CAB, CBA, CBB, CDC, CDD, CDE, CDF, CEC, CED, EAJ a EDJ, autorský okruh je 

spárovaný s ostatnými kategóriami EPC. Vnútorná kontrola nepovoľuje napr. osobe v role autor 

vykazovať záznam v kategórii EPC FAI.  

V prípade kategórie EPC EDI musí byť osoba, ktorá napísala recenziu, v role Autor (autorský okruh), 

nie v role recenzent (recenzentský okruh). Osoba s rolou recenzent a školiteľ si nemôže vykazovať 

publikačnú činnosť. 

Zoznam všetkých kategórií EPC a príslušných okruhov zodpovednosti je uvedený v nasledujúcej 

tabuľke: 

Okruh zodpovednosti Kategória EPC 

Autorský okruh 

AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, ADE, ADF, ADM, ADN, AEC, 

AED, AEG, AEH, AEM, AEN, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, 

AGI, AGJ, BAA, BAB, BBA, BBB, BCB, BCI, BCK, BDA, BDB, BDC, BDD, BDE, BDF, 

BDM, BDN, BEE, BEF, BFA, BFB, BGG, CAA, CAB, CBA, CBB, CAI, CAJ, CDC, CDD, 

CDE, CDF, CEC, CED, CGC, CGD, CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB, DAI, EAI, EDI, EDJ, 

GAI, GHG, GII 

Prekladateľský okruh CAA, CAB, CBA, CBB,  CDC, CDD, CDE, CDF, CEC, CED, EAJ, EDJ, GHG, GII 

Zostavovateľský okruh FAI, GHG, GII 
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7.3.4 Percentuálne podiely 

Percentuálne podiely sa počítajú v rámci každého okruhu zodpovednosti zvlášť, okrem 

recenzentského a školiteľského okruhu, kde nie je možné percentuálne podiely prideľovať. V rámci 

každého okruhu zodpovednosti musí byť súčet percent za všetky osoby rovný 100 nezávisle od ich 

pracoviska. Pri nesprávnom súčte percentuálnych podielov sa zobrazí chybové hlásenie. Percentuálne 

podiely sa uvádzajú pri všetkých kategóriách EPC v zmysle Vyhlášky.  

Percentuálne podiely sa odporúča uvádzať v celých čísla. V prípade použitia nesprávneho formátu 

percentuálnych podielov vnútorná kontrola zobrazí chybové hlásenie. 

Percentuálne podiely je potrebné v zázname zadať manuálne pre jednotlivé osoby alebo automaticky 

dopočítať prostredníctvom tlačidla Rozrátať/dopočítať percentá, ktoré je dostupné pre každý okruh 

zodpovednosti okrem recenzentského a školiteľského okruhu. Ak percentuálne podiely nie sú 

uvedené, nedopočítajú sa automaticky, ale zobrazí sa chybové hlásenie o nevyplnených 

percentuálnych podieloch. 

7.3.4.1 Autorské kolektívy nad 25 osôb 

Pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov sa odporúča vytvoriť väzbu aspoň na prvých 5 osôb 

v poradí, ako sú uvedení v publikácii, a na osoby s úväzkom na vlastnej vysokej škole (všetci autori z 

vykazujúceho pracoviska). Zároveň je potrebné do poľa Celkový počet osôb vo zvolenej role uviesť 

celkový počet osôb v danom okruhu zodpovednosti. Následne je možné percentuálne podiely 

rozpočítať prostredníctvom tlačidla Rozrátať/dopočítať percentá. 

Ak sú v zázname uvedené všetky osoby v danom okruhu zodpovednosti, nie je nutné vypĺňať pole 

Celkový počet osôb vo zvolenej role. Toto pole sa vypĺňa len v prípade, kedy nie sú uvedené všetky 

osoby za daný okruh zodpovednosti (v prípade veľkých autorských kolektívov). 

Prostredníctvom tlačidla Rozrátať/dopočítať percentá sa automaticky dopočítavajú percentuálne 

podiely len tým osobám, ktoré nemajú percentuálne podiely uvedené manuálne. 

Do záznamu publikácie s 32 autormi sa zapíšu minimálne prví piati autori v poradí, ako sú uvedení na 

publikácii a všetci autori z danej vysokej školy. V takomto prípade sa neuvádzajú percentuálne 

podiely jednotlivým zapísaným autorom, ale do poľa Celkový počet osôb vo zvolenej role sa zapíše 

číslo 32. Po kliknutí na tlačidlo Rozrátať/dopočítať percentá sa každému uvedenému autorovi pri role 

zobrazí percentuálny podiel, konkrétne 3,125 %. Ak by sa napr. dvom autorom uviedlo po 5 %, 

prostredníctvom tlačidla Rozrátať/dopočítať percentá by sa zvyšným 30 autorom rovnomerne 

dopočítalo zostávajúcich 90 %. Dvaja autori tak budú mať 5 % podiel na publikácii, ostatní autori vudú 

mať 3 % podiel na publikácii, aj keď nie sú v zázname všetci autori uvedení. 

Pri nesúlade percentuálneho podielu autorov v spoločných (medziškolských) záznamoch sa 

neodporúča prepisovať pôvodné hodnoty zadané spracovateľom z inej vysokej školy. 

Prostredníctvom komentárov, návrhov na úpravu alebo inými prostriedkami mimo CREPČ 2 je 

potrebné sa dohodnúť na novom prerozdelení percentuálnych podielov podobne ako v CREPČ 1. 

Ak sa nesúlad percentuálneho podielu objaví v zázname v stave Verifikovaný, je možné požiadať 

príslušného pracovníka OHPČ – CVTI SR, aby zmenil stav záznamu na stav Zapísaný. Záznam v stave 

Zapísaný nebude určený na kontrolu pracovníkom OHPČ – CVTI SR, kým sa opäť nezmení stav na 

Potvrdený. 



Metodické pokyny pre CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 

Strana | 20 

 

Ak nedôjde medzi vysokými školami k dohode v určení percentuálneho podielu, bude percentuálny 

podiel rozdelený rovnomerne.  

7.3.5 Pracoviská osôb 

Osoby, ktoré si vykazujú publikačnú činnosť v CREPČ 2, musia mať evidovaný pracovný úväzok na 

ustanovený týždenný pracovný čas na vykazujúcej inštitúcii. Vykazujúce inštitúcie musia byť riadne 

upravené podľa manuálu Postup čistenia a úprav naimportovaných inštitúcií do CREPČ 2. 

V prípade osôb so skráteným úväzkom (aj dohody) je možné zistiť rozsah pracovného úväzku 

z Registra zamestnancov Portálu VŠ. Ak daná osoba ešte nie je v Registri zamestnancov Portálu VŠ 

uvedená, je možné zistiť rozsah pracovného úväzku z personálneho oddelenia danej vysokej školy. 

V zázname podliehajúcom štátnej dotácii musí byť pre danú osobu takýto úväzok zvolený ako 

Vykazujúce pracovisko. Pre každú osobu je možné v zázname uviesť len jedno vykazujúce pracovisko. 

V zozname vykazujúcich pracovísk sa nenachádzajú úväzky na inštitúcie, ktoré nemajú označené pole 

Vykazujúca inštitúcia. Ak je vykazujúce pracovisko zároveň aj uvedené na dokumente, je potrebné 

označiť pole Uvedené. 

Vykazujúce pracovisko je možné zvoliť aj osobám, ktoré si nemôžu vykazovať publikačnú činnosť, 

napr. pre nedostatočný pracovný úväzok na vykazujúcej vysokej škole. CREPČ 2 umožňuje odlíšiť 

takéto vykazovanie a pre dané osoby takto vykazované záznamy vylúčiť zo štatistík a výstupov. 

V prípade recenzentov a školiteľov však nie je možné zvoliť vykazujúce pracovisko, ale len neurčené 

pracovisko alebo iné ako vykazujúce pracovisko, pretože recenzenti a školitelia si nemôžu vykazovať 

publikačnú činnosť v žiadnej kategórii EPC.  

Ak je na publikácii uvedené iné pracovisko, ako je vykazujúce pracovisko danej osoby, toto pracovisko 

možno vybrať prostredníctvom možnosti Iné ako vykazujúce pracovisko a poľa Uvedené. 

Prostredníctvom možnosti Vykazujúce pracovisko a poľa Uvedené sa odporúča zadávať pracoviská 

uvedené v publikácii aj cudzím osobám v ľubovoľnej role, ak majú 100% aktuálny úväzok na inej 

vysokej škole. V opačnom prípade, alebo ak nie je možné jednoznačne určiť vykazujúce pracovisko, sa 

odporúča prostredníctvom možnosti Iné ako vykazujúce pracovisko a poľa Uvedené uviesť pracovisko 

na publikácii. V prípade osoby z inej vykazujúcej vysokej školy bude spracovateľom z tejto vysokej 

školy odoslaná notifikácia o zaradení ich autora do záznamu. 

Pri evidencii publikácie Knižnice a vysoké školy vyberie spracovateľka vykazujúce pracovisko autorom 

zo svojej vysokej školy, ale vďaka uvedenému pracovisku na publikácii aj autorom z iných vysokých 

škôl. Spracovatelia z druhej vysokej školy môžu následne na základe notifikácie skontrolovať záznam, 

upraviť ho, poprípade doplniť ďalšie potrebné údaje. V prípade, že v zázname nie sú správne entity 

autorov, môžu sa pôvodne vložené entity autorov z druhej vysokej školy zo záznamu vymazať 

a nahradiť menovcami. 

V zozname iných ako vykazujúcich pracovísk sú všetky pracoviská, na ktorých má daná osoba úväzok, 

nielen úväzky na vykazujúce inštitúcie. V prípade iného ako vykazujúceho pracoviska nie sú 

parametre úväzku (roky pôsobenia, pozícia na pracovisku, rozsah pracovného úväzku) povinné, 

dôležité je len samotné pracovisko. Pre každú osobu je možné uviesť viacero iných ako vykazujúcich 

pracovísk. 

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/manual_cistenie-institucie-11.10.2017.pdf
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Ak sa v zozname pracovísk nenachádza potrebný úväzok, je možné vstúpiť do entity danej osoby 

prostredníctvom ikony ceruzka a potrebný úväzok pridať.  

Osobám v zázname, ktoré si nevykazujú publikačnú činnosť (napr. cudzí autori, nevykazujúci 

prekladatelia alebo zostavovatelia a recenzenti), stačí vybrať možnosť neurčené pracovisko. Ak sa 

nevyberie žiadne pracovisko, možnosť neurčené pracovisko sa doplní automaticky.  

Ak sa osobe, ktorá mala pôvodne v zázname neurčené pracovisko, pridelí vykazujúce pracovisko 

alebo iné ako vykazujúce pracovisko, neurčené pracovisko sa zo záznamu a z entity osoby vymaže 

automaticky. 

7.3.6 Uvedené pracovisko osoby v publikácii 

Pole Uvedené je možné použiť pri výbere vykazujúceho alebo iného ako vykazujúceho pracoviska. 

Jeho použitie označuje uvedenie pracoviska v publikácii pri mene autora. Ak bolo pole Uvedené 

použité nesprávne, je možné dodatočne zmeniť jeho hodnotu. 

Pole Uvedené sa používa, ak: 

 je pracovisko vysokej školy, na ktorej si autor publikáciu vykazuje alebo iná inštitúcia, 

uvedené pri mene autora (na titulnom liste, na rube titulného listu, pri názve kapitoly, 

v predhovore, v závere, v obsahu, v časti o autoroch, pod čiarou a pod.). 

Za uvedené pracovisko na publikácii sa považuje vykazujúce pracovisko, aj keď je na publikácii 

uvedená nadradená inštitúcia tohto pracoviska. Napr. vykazujúce pracovisko Katedra knižničnej 

a informačnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave je považované za 

uvedené na publikácii, ak je pri mene osoby je uvedené len Univerzita Komenského v Bratislave. 

Pole Uvedené sa nepoužíva, ak: 

 nie je pracovisko vysokej školy, na ktorej si autor publikáciu vykazuje alebo iná inštitúcia, 

uvedené pri mene autora (nenachádza sa na titulnom liste, na rube titulného listu, pri názve 

kapitoly, v predhovore, v závere, v obsahu, v časti O autoroch, pod čiarou a pod.).  

Vydavateľ sa nepovažuje za uvedenie pracoviska osoby v publikácii ani v prípade, ak má publikácia 

jedného autora a vydavateľom je vysoká škola, na ktorej je autor zamestnaný. Rovnako sa za 

uvedenie pracoviska osoby v publikácii nepovažuje ani organizátor konferencie. 

7.3.7 Aktualizácia kódovníka pracovísk vysokej školy  

Vysoká škola je povinná v prípade zmeny názvu alebo kódu vysokej školy, fakulty, katedry alebo 

v prípade vzniku, zániku alebo zlúčení pracovísk vysokej školy upraviť entity inštitúcií. 

Pri úprave je nutné sa riadiť pravidlami stanovenými pre čistenie entít v manuáli Postup čistenia a 

úprav naimportovaných inštitúcií do CREPČ 2. Entity predstavujúce staré a nepoužívané názvy 

inštitúcií nie je povolené mazať, ale je potrebné ich previazať s entitami nových názvov. 

Názvy entít sa nemenia. Ak sa inštitúcia (vysoká škola, fakulta alebo katedra) premenuje, založí sa 

nová entita a cez pole História názvov sa vytvorí väzba medzi starou a novou entitou. Spätne nie je 

nutné entity preväzovať, spätná väzba sa prejaví po uložení previazaných entít. Ak sa inštitúcia 

premenuje, ale jej kód sa nezmení voči starému názvu, po previazaní inštitúcií je nutné kód inštitúcie 

v starom názve upraviť. Za kód v poli Kód inštitúcie sa doplní mesiac a rok, v ktorom sa premenovala. 

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/manual_cistenie-institucie-11.10.2017.pdf
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/crepc2/pdf/manual_cistenie-institucie-11.10.2017.pdf
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Kódy pracovísk musia byť totožné v lokálnom KIS-e a v CREPČ 2. Zmena vykonaná len v CREPČ 2 alebo 

len v lokálnom KIS-e vysokej školy nie je postačujúca. Zhoda kódov pracovísk je dôležitá pri 

exportoch medzi systémami. V prípade nesprávnych kódov sa pri exporte z CREPČ 2 nemusia správne 

spárovať pracoviská osôb v lokálnom KIS-e. Pri importe záznamov do CREPČ 2 môžu chýbajúce kódy 

pracovísk spôsobiť vznik tieňových inštitúcií mimo štruktúry entít vysokej školy alebo neúspešný 

import.  

Ak sa premenuje katedra, je potrebné založiť novú entitu pre nový názov katedry a previazať ju 

prostredníctvom poľa História názvov s entitou predstavujúcou pôvodný názov katedry. Zároveň je 

potrebné vytvoriť nový, pokračujúci úväzok všetkým zamestnancom, ktorí majú pretrvávajúci úväzok 

v entite inštitúcie starého názvu katedry. Začiatok úväzku na entite pre nový názov katedry je dátum 

premenovania. Následne je povinné úväzok na entitu pre pôvodný názov ukončiť rovnakým 

dátumom.  

V prípade premenovania fakulty je potrebné založiť novú entitu pre nový názov fakulty a previazať ju 

prostredníctvom poľa História názvov s entitou predstavujúcu pôvodný názov fakulty. Zároveň je 

potrebné všetkým katedrám, ktoré boli podradené entite pre pôvodný názov, zmeniť nadradenú 

inštitúciu na entitu pre nový názov fakulty. 

7.3.8 Recenzenti 

Recenzovanosť je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný, 

ktorého zvolená kategória EPC (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, 

AFA, AFB, AFC, AFD, AGI) vyžaduje recenzovanie publikácie. V opačnom prípade nie je možné záznam 

zapísať alebo potvrdiť, ale je potrebné zvoliť kategóriu EPC , ktorá recenzovanosť nevyžaduje.  

Pre záznamy publikácií, ktoré boli vydané domácimi vydavateľstvami, je nutné uviesť aspoň dvoch 

recenzentov. Publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách môžu byť recenzované len jedným 

recenzentom. Recenzenti musia byť v zázname uvedení s rolou recenzent. 

Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) a ani iný 

autor tej istej publikácie. 

Do záznamu publikácie recenzovanej viac ako 2 recenzentmi stačí uviesť prvých 2 recenzentov. 

V prípade potreby je možné uviesť všetkých recenzentov publikácie. Pre zborníky recenzované viac 

ako dvoma recenzentmi stačí zapísať recenzovanosť prostredníctvom poľa Recenzovanosť publikácie 

s príznakom Recenzované. Recenzentov je následne potrebné menovite uviesť do záznamu 

konkrétneho príspevku, ktorý je vykazovaný. 

Recenzovanosť zdrojového dokumentu (Kniha, Zborník) sa dedí na príspevky uverejnené v týchto 

publikáciách. Vnútorná kontrola akceptuje recenzné konanie aj pre kapitoly a príspevky, ktoré 

nemajú uvedenú recenzovanosť, ale recenzovanosť je uvedená v zdrojových dokumentoch týchto 

kapitol a príspevkov. 

Pre lepšie sledovanie recenzovanosti sa odporúča uvádzať recenzentov aj v prípade, kedy vnútorná 

kontrola akceptuje recenzovanosť zdrojového dokumentu. Z rovnakého dôvodu sa odporúča uvádzať 

recenzentov aj pre záznamy v kategóriách EPC, ktoré nevyžadujú recenzovanosť. 
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7.3.8.1 Recenzovanosť publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách 

Publikácia vydaná v domácom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak sú menovite uvedení 

aspoň dvaja recenzenti alebo ak recenzenti nie sú uvedení menovite, ale v publikácii je zreteľne 

uvedené, že bola recenzovaná. V takomto prípade je nutné recenzovanosť uviesť v poli 

Recenzovanosť publikácie príznakom Recenzované. 

Ak má každý príspevok v zborníku svojho vlastného recenzenta, avšak iba jedného a neopakujúceho 

sa v rámci daného zborníka a zároveň nie je uvedené, že bol zborník recenzovaný, príspevok sa 

nepovažuje za recenzovaný a nemôže byť evidovaný v kategórii EPC AED, AFB, AFD. 

7.3.8.2 Recenzovanosť publikácií vydaných v zahraničných vydavateľstvách 

Publikácia vydaná v zahraničnom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak je menovite 

uvedený aspoň jeden recenzent, alebo ak ani jeden recenzent nie je uvedený menovite, ale 

v publikácii je zreteľne uvedené, že bola recenzovaná alebo sa zahraničný vydavateľ nachádza 

v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné 

konanie (ďalej ako Zoznam vydavateľstiev) alebo bolo predložené potvrdenie o recenznom konaní 

konkrétnej publikácie. V takomto prípade je nutné recenzovanosť uviesť v poli Recenzovanosť 

publikácie príznakom Recenzované. 

Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých v Zozname vydavateľstiev nie je potrebné 

opätovne dokladovať recenzné konanie. Ak v publikácii nie je uvedená zmienka o recenznom konaní, 

je povinnosťou vysokej školy overiť, či sa zahraničné vydavateľstvo nachádza v Zozname 

vydavateľstiev.  

Zoznam vydavateľstiev slúži ako pomôcka pre spracovateľov EPC na vysokých školách. Zoznam 

vydavateľstiev je voľne dostupný a aktualizovaný mesačne na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny 

CREPČ 2. Zároveň majú dané vydavateľstvá v CREPČ 2 určený rok, v ktorom uskutočňovali recenzné 

konanie na celú vydavateľskú produkciu. 

Predmetom Zoznamu vydavateľstiev sú zahraničné vydavateľstvá vrátane imprintov a oddelení, ktoré 

uskutočňujú anonymné recenzné konanie. V publikácii tak nie sú uvedení recenzenti a ani žiadne iné 

informácie o recenzovaní publikácie. Do Zoznamu vydavateľstiev je možné zaradiť vydavateľa aj na 

základe podnetu z vysokej školy. Potvrdenie o recenznom konaní sa musí vzťahovať na celú 

vydavateľskú produkciu, nielen na vybranú publikáciu/publikácie. 

Ak je v zozname uvedené pri vydavateľstve „vrátane imprintov a oddelení“, považuje sa aj publikácia 

vydaná slovenskou pobočkou ako recenzovaná a stačí v zázname uviesť príznak „recenzovaný“. 

Potvrdenie o recenznom konaní musí obsahovať:  

 názov a sídlo zahraničného vydavateľa,  

 informáciu o recenznom procese,  

 meno a priezvisko zodpovednej osoby z vydavateľstva a jej podpis, 

 dátum vystavenia potvrdenia.  

Akceptované budú aj potvrdenia zaslané vo forme screenshotov webovej stránky vydavateľa, na 

ktorej je jasne a zreteľne deklarované, že publikácie vydavateľstva sú podrobené recenznému 

konaniu. Potvrdenia musia byť zaslané príslušnému pracovníkovi OHPČ – CVTI SR emailom formou 

http://www.crepc.sk/
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naskenovaných potvrdení vo formáte PDF alebo screenshotov webovej stránky. Emailová 

komunikácia medzi autorom a vydavateľom sa nepovažuje za potvrdenie o recenznom konaní.  

7.4 Vydavateľské údaje 

Vydavateľské údaje je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný, 

ktorého zvolená kategória EPC vyžaduje tieto údaje. V opačnom prípade nie je možné záznam zapísať 

alebo potvrdiť, ale je potrebné zvoliť kategóriu EPC, ktorá vydavateľské údaje nevyžaduje. 

Pri uvádzaní vydavateľstva je povinné používať entitnú formu názvov inštitúcií. Do poľa Názov 

inštitúcie (formulár Inštitúcia) sa zapisuje oficiálny názov inštitúcie, nie preložený názov inštitúcie 

uvedený v publikácii. Ak sú v publikácii uvedené dve vydavateľstvá v spolupráci, nie je povolené 

vytvoriť jednu spoločnú entitu pre obe vydavateľstvá v takom tvare, ako boli uvedené v publikácii, ale 

je potrebné vytvoriť väzbu na entity oboch vydavateľstiev zvlášť. 

Názvy niektorých vydavateľstiev sú v publikácii uvedené podľa krajiny alebo mesta, v ktorých boli 

publikácie vydané. V takýchto prípadoch však stále ide o jedno vydavateľstvo, pričom sa forma názvu 

používa bez dodatku o mieste vydania. Zároveň nie je povolené duplicitne vytvárať vydavateľstvá 

zahrnuté v Zozname vydavateľstiev. 

Niektoré publikácie vydané vydavateľstvom Springer majú ako vydavateľa uvedený Springer Wien, 

Springer Cham a pod. V takýchto prípadoch je však potrebné použiť entitnú formu vydavateľstva 

Springer (ID 27999), bez dodatku o mieste vydania. Vydavateľstva zahrnuté v Zozname vydavateľstiev 

sú spravované pracovníkmi OHPČ – CVTI SR. 

V prípade inštitúcie pochádzajúcej z krajiny používajúcej latinku je názov inštitúcie v danom jazyku. 

Do poľa Preklad názvu (formulár Inštitúcia) je možné uviesť preložený názov v angličtine alebo v 

iných jazykoch. V prípade krajiny používajúcej iný typ písma ako latinka je potrebné názov prepísať do 

latinky. Pre transkripciu sa odporúča norma STN Transliterácia cyriliky. Prepísaný názov inštitúcie je 

potrebné uviesť do poľa Názov inštitúcie a oficiálny názov v inom type písma ako latinka je možné 

uviesť do poľa Preklad názvu. Ďalšie usmernenia ohľadom transliterácie sú uvedené v podkapitole 

7.12.8 Transliterácia menných a názvových údajov. 

Publikácia Libraries in Slovakia napísaná v anglickom jazyku je vydaná Vydavateľstvom Kniha. 

V publikácii je ale uvedená anglická forma názvu vydavateľstva Kniha Publisher a miesto vydania 

Bratislava. Pole Vydavateľ umožňuje vyhľadávanie podľa ľubovoľného slova z názvu, nie je nutné 

dodržiavať slovosled názvu inštitúcie. Po zadaní slova kniha sa vyhľadajú všetky inštitúcie, ktorých 

názov toto slovo obsahuje. Ako vydavateľa je potrebné vybrať inštitúciu Vydavateľstvo Kniha, ktorá 

túto publikáciu vydala.  

Ak hľadané vydavateľstvo nie je v CREPČ 2 vytvorené, je potrebné založiť novú entitu vydavateľstva 

prostredníctvom možnosti Pridať návrh na vytvorenie rozpísanej inštitúcie. Jedinými povinnými 

poľami sú polia Názov inštitúcie, Typ inštitúcie a Krajina sídla. 

Pole Typ inštitúcie je opakovateľné pole. Okrem typu vydavateľ je možné uviesť aj ďalšie typy, napr. 

vysoká škola (napr. v prípade zahraničných univerzít), vedecko-výskumný ústav alebo iné. 

Vytváranie neregistrovaných inštitúcií nie je žiadúce. Ak je nájdená inštitúcia neregistrovaná, 

odporúča sa jej rozpísanie prostredníctvom ikony ceruzka a možnosti Rozpísať v ľavom hornom rohu 

formulára Inštitúcia. 
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CREPČ 2 umožňuje v prípade potreby uviesť viacerých vydavateľov s rôznymi miestami vydania 

v jednom zázname. 

Po pridaní vydavateľa je nutné uviesť miesto a krajinu vydania. Miesta vydania sa uvádzajú 

v slovenskom jazyku. Krajina vydania sa vyberá z preddefinovaného výberu krajín kvôli vnútornej 

kontrole. Na základe vybranej krajiny vydania sa pri zapísaní alebo potvrdení kontroluje správnosť 

zvolenej kategórie EPC. V prípade krajiny vydania Slovensko a  kategórie EPC pre zahraničné vydanie 

vnútorná kontrola upozorní na nesprávne zvolenú kategóriu EPC. Rovnako reaguje vnútorná kontrola 

na kategóriu EPC pre domáce vydanie a inú krajinu vydania, ako je Slovensko. Ak sú v publikácii 

uvedení viacerí vydavatelia s rôznymi krajinami vydania (Slovensko aj zahraničie), vnútorná kontrola 

nie je aktívna. 

Ak nie je miesto vydania známe, je možné do hranatých zátvoriek uviesť pravdepodobné miesto 

vydania alebo [S.l.]. Krajina vydania sa následne určuje podľa krajiny sídla vydavateľa. Pre záznamy 

s ISBN je možné určiť krajinu vydania pomocou zoznamu skupín identifikátora ISBN, ktorý je dostupný 

na https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISBN_identifier_groups. 

Ak vydavateľ nie je známy, uvádza sa entita inštitúcie [s.n.] s ID 28052. Ak publikácia nemá 

vydavateľa, ale vyšla vlastným nákladom, ako vydavateľ sa uvádza entita inštitúcie [vlastným 

nákladom] s ID 41052. Hranaté zátvorky je možné zadať kombináciou kláves Alt + 91 a Alt + 93 alebo 

pravý Alt + F a pravý Alt + G. 

Rok vydania je povinný údaj pre záznamy so zvolenou kategóriou EPC.  

7.5 Poradie a druh vydania  

Poradie a druh vydania je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený 

a Verifikovaný, ktorého zvolená kategória EPC vyžaduje tieto údaje. V opačnom prípade nie je možné 

záznam zapísať alebo potvrdiť, ale je potrebné zvoliť kategóriu EPC, ktorá poradie a druh vydania 

nevyžaduje. 

Pre záznamy, ktoré podliehajú štátnej dotácii, je povinné uviesť poradie a druh vydania. V takýchto 

záznamoch je akceptované len prvé vydanie a ďalšie vydania, ktoré sú upravené, doplnené 

aktualizované a pod. Ak vydanie nie je prvé a zároveň nebolo žiadnym spôsobom zmenené voči 

prvému vydaniu, je možné takéto záznamy v CREPČ 2 evidovať ako záznamy nepodliehajúce štátnej 

dotácii. 

Do poľa Poradie vydania je možné zapisovať len číslice, bodky za číslom nie sú akceptované. Pri ich 

použití sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce na nesprávnu formu zápisu.  

Ak sú na publikácii uvedené viaceré druhy vydania, napr. doplnené a aktualizované vydanie, do 

záznamu sa uvádza len prvý spomenutý typ, v tomto prípade doplnené. 

7.6 Jazyk dokumentu 

Jazyk dokumentu je povinné uviesť vo všetkých záznamoch so zvolenou kategóriou EPC. Záznamy bez 

kategórie EPC nemusia mať jazyk dokumentu uvedený. V každom zázname je možné uviesť viacero 

jazykov dokumentu, pole Jazyk dokumentu je opakovateľné. 

Okrem jazyka dokumentu je možné prostredníctvom príslušných polí uviesť aj jazyk originálu a jazyk 

resumé. Jazyk originálu sa uvádza len v prípade evidencie prekladov. Jazyk resumé sa uvádza, ak je 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISBN_identifier_groups
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resumé v inom jazyku, ako hlavný text. Ak publikácia obsahuje resumé v jazyku hlavného textu aj 

v ďalšom jazyku, uvedú sa oba jazyky resumé, nie len jazyk odlišný od jazyka hlavného textu. 

7.7 Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky 

Rozsah publikácie je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný, 

ktorého zvolená kategória EPC vyžaduje tieto údaje. Ak má publikácia z pohľadu stránkovania 

nedostatočný rozsah, je potrebné uviesť prepočet na autorské hárky (AH).  Autor si môže prepočet na 

AH vyžiadať priamo od vydavateľa publikácie. 

Podľa Prílohy č. 4 k vyhláške č. 456/2012 Z. z. je: 

1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana = 1 800 znakov), pri 

básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 

cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), audio, video alebo audiovizuálny záznam v rozsahu 

aspoň 60 minút. Notový materiál sa prepočítava na plochu – obdobne ako obrázky a grafy. 

Ak rozsah publikácie nie je dostatočný ani po prepočte na autorské hárky, je potrebné zvoliť 

kategóriu EPC, ktorej rozsah publikácia spĺňa. 

Počet strán publikácie je možné zadať v arabskom tvare, v rímskom tvare alebo ako slovné vyjadrenie 

čísla. Rímske číslo je možné zapísať priamo do príslušného poľa, prepočet na číslo v arabskom tvare 

prebieha automaticky. Slovné vyjadrenie čísla je nutné zapísať do poľa Slovné vyjadrenie čísla, ktoré 

sa zobrazí po kliknutí na ikonu ceruzka. Za slovné vyjadrenie čísla sa považuje aj číslovanie, ktoré 

obsahuje písmena, napr. E200-E203. V takom prípade sa do poľa Číslo v arabskom tvare zapíše 

hodnota bez písmena. 

V prípade nestránkovanej publikácie je povinné zadať približný počet strán do hranatých zátvoriek. 

Počet strán je potrebné zadať do poľa Počet strán a počet strán s hranatými zátvorkami do poľa 

Slovné vyjadrenie čísla. V prípade rozsahov strán (napr. pre analytické rozpisy) sa rozsah strán 

v hranatých zátvorkách uvádza nasledovne: 

Začiatok aj koniec rozsahu musí byť uvedený zvlášť v samostatných poliach nasledovne: 

Začiatok rozsahu článku (od) - pole Číslo v arabskom tvare: 15 

Začiatok rozsahu článku (od) - pole Slovné vyjadrenie čísla: [15 

Koniec rozsahu článku (do) - pole Číslo v arabskom tvare: 19 

Koniec rozsahu článku (do) - pole Slovné vyjadrenie čísla: 19] 

V ISBD záznamu sa zobrazí obsah poľa Slovné vyjadrenie čísla, napr. [15-19]. 

Article number sa zapisuje do poľa Špecifikácia rozsahu vo forme art. no., napr. art. no. 165.  

Počet autorských hárkov sa zadáva bez hranatých zátvoriek. 

Ak je rozsah analytického rozpisu neštandardný, napr. článok je v časopise publikovaný na strane 8 až 

9 a na strane 13, rozsah strán sa uvedie nasledovne: 

Začiatok rozsahu článku (od) - pole Číslo v arabskom tvare: 8 

Začiatok rozsahu článku (od) - pole  Slovné vyjadrenie čísla: 8 

Koniec rozsahu článku (do) - pole Číslo v arabskom tvare: 9 

Koniec rozsahu článku (do) - pole Slovné vyjadrenie čísla: 9, 13 

V ISBD záznamu sa zobrazí obsah poľa Slovné vyjadrenie čísla, napr. 8-9, 13. 
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V prípade evidencie multimediálnej publikácie (zvukový dokument, video/film) sa odporúča uviesť 

minutáž do poľa Špecifikácia rozsahu. Zároveň je potrebné pre záznamy s kategóriou EPC uviesť aj 

počet strán, poprípade aj počet autorských hárkov. Vydavatelia na multimediálne publikácie zapisujú 

počet autorských hárkov. Do poľa Počet strán sa uvedie prepočítaná hodnota z autorských hárkov 

podľa Prílohy č. 4 k vyhláške č. 456/2012 Z. z., podľa ktorej je 1 autorský hárok 20 strán. 

7.8 Oblasť výskumu 

Oblasť výskumu je povinné uviesť vo všetkých záznamoch so zvolenou kategóriou EPC. V každom 

zázname je možné uviesť viacero oblastí výskumu, pole Oblasť výskumu je opakovateľné. Záznamy 

bez kategórie EPC nemusia mať oblasť výskumu uvedenú. Nie je povolené mazať oblasti výskumu 

pridané spracovateľmi z iných vysokých škôl. 

7.9 Podujatie – konferenčné údaje 

Podujatie je povinné uviesť v každom zázname v stave Zapísaný, Potvrdený a Verifikovaný, ktorého 

zvolená kategória EPC (AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BEE, BEF, BFA, BFB a CIA, 

CIB, CJA, CJB, CKA, CKB) vyžaduje konferenčné údaje. V opačnom prípade nie je možné záznam 

zapísať alebo potvrdiť, ale je potrebné zvoliť kategóriu EPC, ktorá konferenčné údaje nevyžaduje. 

Za podujatie sa považuje akýkoľvek kongres, sympózium, konferencia, seminár, workshop, 

kolokvium, ale aj študentská vedecko-odborná činnosť, výstava a iné, ktorého výstupom je 

konferenčný zborník príspevkov alebo abstraktov. 

Konferenčné údaje sa do záznamu pridávajú prostredníctvom väzby vytvorenej cez pole Podujatie na 

karte Doplňujúce údaje vo formulári záznamu. Pri vytváraní väzby je povinné používať entitnú formu 

názvov podujatia.  

V prípade názvu podujatia v inom type písma ako latinka je potrebné názov prepísať do latinky. 

Prepísaný názov podujatia je potrebné uviesť do poľa Názov (formulár Podujatie) a oficiálny názov 

v inom type písma ako latinka je možné uviesť do poľa Preklad názvu (formulár Podujatie). Ďalšie 

usmernenia ohľadom transliterácie sú uvedené v podkapitole 7.12.8 Transliterácia menných 

a názvových údajov. Pri zakladaní nového podujatia sa odporúča uviesť všetky dostupné podnázvy, 

preklady názvov, skrátené názvy a ďalšie formy názvu do poľa Variantný názov. 

Pole Podujatie vo formulároch pre záznamy umožňuje vyhľadávanie podľa ľubovoľného slova 

z názvu, podnázvu alebo skráteného názvu podujatia, nie je nutné dodržiavať poradie. Preto sa 

odporúča vyhľadávať najmä podľa kľúčových slov z názvu podujatia. 

Ak hľadané podujatie nie je v CREPČ 2 vytvorené, je potrebné založiť novú entitu podujatia 

prostredníctvom možnosti Pridať návrh na vytvorenie podujatia. Povinnými údajmi sú najmä názov 

podujatia, dátum, miesto a krajina konania, typ podujatia a forma účasti. V prípade výstavy 

priväzovanej do záznamov v kategóriách EPC CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB je povinné uviesť aj názov 

vystavovateľskej organizácie do poľa Organizátor podujatia. Ak bolo podujatie s osobnou aj 

virtuálnou formou účasti, vyberá sa primárne možnosť osobná. 

Pokračujúce podujatia je povinné previazať prostredníctvom hlavného záhlavia. Ak hlavné záhlavie 

nie je vytvorené, je potrebné ho vytvoriť ihneď po dokončení práce na konferenčnom príspevku. Pod 

nové hlavné záhlavie je potrebné zaradiť všetky podujatia, ktoré na seba nadväzujú. 
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Väzba medzi zdrojovým dokumentom a podujatím sa nededí na príspevky ako v prípade 

recenzovanosti. Niektoré zborníky obsahujú konferenčné aj nekonferenčné príspevky, z toho dôvodu 

je nutné podujatie jednotlivo priväzovať aj na konferenčné príspevky. V prípade časopisov sa 

podujatie priväzuje na konferenčné články, nie je možné vytvoriť väzbu na celý časopis. 

Pri vytváraní zdrojového dokumentu pre príspevky z podujatí je dôležité dbať na rozlišovanie názvov 

zdrojového dokumentu a podujatia. Uvedenie konferenčných údajov ako súčasť názvu publikácie nie 

je žiadúce. Nie je povolené zadať ako názov zdrojového dokumentu názov podujatia.   

V niektorých prípadoch je nutné názov podujatia odvodiť z názvu zdrojového dokumentu. Napr. 

v prípade zborníka nazvaného ako Zborník z desiatej konferencie knihovníkov a priateľov knižníc. 

Entita podujatia sa následne vytvorí pod názvom Desiata konferencia knihovníkov a priateľov knižníc, 

nie ako Zborník z desiatej konferencie knihovníkov a priateľov knižníc. 

Ak je na titulnej strane konferenčného zborníku uvedený názov publikácie, jej podnázov, názov 

konferencie, dátum konania konferencie a poprípade aj názov inštitúcie, ktorá podujatie organizuje 

a vydáva zborník, je potrebné rozlišovať údaje zapisované do záznamu pre zborník a do entity 

podujatie. Do záznamu zborníka sa v takomto prípade zapisuje len názov publikácie, jej podnázov 

a inštitúciu ako vydavateľa. Do entity podujatia sa z titulnej strany zapíše názov podujatia, dátum 

konania podujatia a organizátor.  

Na titulnej strane zborníka je uvedené: 

Zborník z tretieho kongresu astrofyzikov pri CERN 

Čierne diery a ich potenciál pre čistú energiu 

3. kongres astrofyzikov pri CERN, 25.4.2018 – 28.4.2018, Ženeva, CERN 

Správny zápis: 

Formulár Zborník – pole Názov: Zborník z tretieho kongresu astrofyzikov pri CERN 

Formulár Zborník – pole Podnázov: čierne diery a ich potenciál pre čistú energiu 

Formulár Podujatie – pole Názov: Kongres astrofyzikov pri CERN 

Formulár Podujatie – pole Poradie/ročník podujatia: 3 

Formulár Podujatie – pole Dátum konania: 25.4.2018 – 28.4.2018 

Formulár Podujatie – pole Miesto konania: Ženeva 

Formulár Podujatie – pole Krajina konania: Švajčiarsko 

Formulár Podujatie – pole Organizátor: European Organization for Nuclear Research 

Nesprávny zápis: 

Formulár Zborník – pole Názov: Zborník z tretieho kongresu astrofyzikov pri CERN 

Formulár Zborník – pole Podnázov: čierne diery a ich potenciál pre čistú energiu 

Formulár Zborník – pole Podnázov: 3. kongres astrofyzikov pri CERN 

Formulár Zborník – pole Podnázov: 25.4.2018 – 28.4.2018, Ženeva, CERN 

Dátum konania podujatia musí obsahovať deň, mesiac a rok. 

Pri voľbe kategórie EPC je dôležité brať do úvahy aj skutočnosť, či ide o pozvaný alebo nepozvaný 

príspevok. Pre určenie kategórie EPC je rozhodujúce miesto konania podujatia, nie miesto vydania 

publikácie. Ak sa podujatie konalo na viacerých miestach, je potrebné zvoliť len jedno miesto 

konania. V prípade virtuálneho podujatia je rozhodujúca krajina sídla organizátora podujatia. Krajinu 

sídla organizátora podujatia je potrebné zvoliť aj v poli Krajina konania, do poľa Miesto konania sa 

uvádza miesto, kde organizátor sídli. Ak toto miesto nie je známe, do poľa Miesto konania je 
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potrebné uviesť [s.l.]. Ak nie je známa ani krajina sídla organizátora, v entite inštitúcia v poli Krajina 

sídla a v entite podujatie v poli Krajina konania je potrebné zvoliť hodnotu Virtuálny priestor. Ak má 

virtuálne podujatie viacerých organizátorov, pričom jeden je domáci a ostatní sú zahraniční, krajinu 

konania určuje autor.  

Ako zdroj informácií pre zápis údajov o podujatí, najmä názvu, miesta a dátumu konania podujatia sa 

odporúča program konferencie dodaný autorom. 

7.10 Projekt 

Príslušnosť publikácie k projektu je možné uviesť prostredníctvom poľa Projekt na karte Doplňujúce 

údaje. Projekty sa odporúča hľadať primárne podľa čísla projektu. Pri vytváraní väzby medzi 

záznamom a projektom je povinné používať entitnú formu názvu projektu.  

V prípade názvu projektu v inom type písma ako latinka je potrebné názov prepísať do latinky. 

Prepísaný názov projektu je potrebné uviesť do poľa Názov (formulár Projekt) a oficiálny názov 

v inom type písma ako latinka je možné uviesť do poľa Preklad názvu (formulár Projekt). Ďalšie 

usmernenia ohľadom transliterácie sú uvedené v podkapitole 7.12.8 Transliterácia menných 

a názvových údajov. Pri zakladaní nového projektu sa odporúča uviesť všetky dostupné preklady 

názvov a skrátené názvy. 

Jediným povinným údajom pre vytvorenie entity projektu je názov projektu. Okrem neho sa 

odporúča vyplniť aj číslo projektu, grantovú schému a grantovú agentúru. 

Do poľa Číslo projektu sa uvádza len samotné číslo projektu okrem projektov APVV a ITMS, pre ktoré 

je skratka APVV a ITMS súčasťou čísla projektu. Do poľa Grantová schéma sa uvádzajú grantové 

schémy vo forme VEGA, KEGA, APVV, COST, VISEGRAD FUND, ITMS, HORIZONT 2020 alebo 7. RP. Ak 

ide o projekt vysokej školy, do poľa Grantová schéma je potrebné zapísať prefix čísla projektu, 

poprípade skratku vysokej školy, napr. pre projekt UK/4/2018 je grantová schéma UK, pre projekt 

FaF-05-17 je grantová schéme FaF UK. Pole Grantová agentúra slúži na vytvorenie väzby 

s inštitúciami ako sú, napr. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (ID 41737) alebo Kultúrna a 

edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (ID 42157), ktoré sú v CREPČ 2 vytvorené. V prípade 

projektu vysokej školy je možné ako grantovú agentúru uviesť danú vysokú školu. Pre projekty 

štrukturálnych fondov (napr. HORIZONT 2020, 7. PR) v rámci operačných programov Vzdelávanie 

a Výskum a vývoj je grantová agentúra inštitúcia Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ID 43113). Za grantovú agentúru možno považovať aj 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ID 38088) a ďalšie inštitúcie. 

Ak nie je názov projektu z publikácie známy, je možne do poľa Názov uviesť grantovú schému a číslo 

projektu. Zároveň je potrebné toto číslo projektu a grantovú schému uviesť samostatne do polí Číslo 

projektu a Grantová schéme. Pole Projekt vo formulároch záznamov vyhľadáva projekty podľa 

názvov aj ich čísel a grantových schém.  

V prípade článkov v časopisoch sa väzba na projekt vytvára priamo v článku, nie v časopise. 

7.11 Vykazovanie publikácií registrovaných v databázach Current 

Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus 

V kategóriách EPC ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN, CDC, CDD 

môžu byť evidované len tie publikácie, ktoré sú indexované v databázach Current Contents Connect, 
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Web of Science Core Collection a Scopus na úrovni analytického rozpisu (abstrakt, článok) a mena 

a priezviska autora. 

Pre evidovanie záznamov v kategóriách EPC ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, 

BDM, BDN, CDC, CDD je potrebné previazať záznam s danou databázou alebo databázami. Všetky 

záznamy s väznou aspoň na jednu z databáz Current Contents Connect, Web of Science Core 

Collection a Scopus sú kontrolované na prítomnosť v daných databázach. Bez úspešného overenia nie 

je možné záznam zapísať alebo potvrdiť.  

Overenie je možné vykonať dvoma spôsobmi: 

1. Overenie podľa názvu publikácie, prvého autora, ISBN, ISSN alebo DOI. 

2. Overenie podľa manuálne zapísaného identifikátora z danej externej databázy. 

Overenie podľa názvu publikácie, prvého autora, ISBN, ISSN alebo DOI je odporúčaný spôsob, pretože 

umožňuje overenie záznamu na prítomnosť vo všetkých troch externých databázach naraz. Po 

overení záznamu v externých databázach je potrebné previazať všetky vyhľadané identifikátory 

z týchto externých databáz, nie len tie, ktoré sú potrebné pre povolenie zvolenej kategórie EPC. Ak je 

napr. zvolená kategória EPC ADC a overenie našlo identifikátory v externých databázach Current 

Contents Connect a Web of Science Core Collection, je potrebné previazať identifikátory z oboch 

externých databáz.  

Rozličné preklady názvov, skryté znaky, rozdielne formáty zápisu alebo rôzne formy mena autorov 

môžu znemožniť nájdenie zhody s externými databázami (Current Contents Connect, Web of Science 

Core Collection a Scopus). V takom prípade sa odporúča vyradiť z overovacieho procesu kritérium 

Autor a odstrániť pomlčky, bodkočiarky a ďalšie znaky interpunkcie z názvu v okne overovania. 

Následne je potrebné zopakovať overovací proces. 

Po previazaní identifikátora z externej databázy sa na karte Doplňujúce údaje, v poli Príslušnosť 

v databázach automaticky vytvorí väzba na danú externú databázu. Zároveň sa naimportuje z tejto 

databázy previazaný identifikátor a poprípade aj URL adresa. 

V prípade overenia podľa manuálne zapísaného identifikátora z danej externej databázy je potrebné 

prostredníctvom poľa Príslušnosť v databázach na karte Doplňujúce údaje vytvoriť väzbu na danú 

externú databázu. Následne je potrebné do poľa Id v databáze zapísať identifikátor z externej 

databázy a overiť ho. Odporúča sa vyhľadať evidovaný záznam vo všetkých troch databázach Current 

Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus a následne na ne vytvoriť väzbu, doplniť 

identifikátor a overiť ho. 

V prípade, že publikácia ešte nie je registrovaná v externej databáze, je možné vytvoriť väzbu na túto 

externú databázu a záznam označiť ako čakateľa prostredníctvom poľa Čakateľ na databázu. Takto 

označené záznamy nie je možné evidovať v kategóriách EPC vyžadujúcich overenie na prítomnosť 

v daných databázach. CREPČ 2 ale umožňuje vyhľadávanie záznamov, ktoré sú čakateľmi na databázu 

podľa jednotlivých databáz. Po zaradení publikácie do danej databázy je možné v zázname zrušiť 

označenie čakateľ na databázu a vykonať overenie jedným zo spôsobov. Nie je povolené namiesto 

označenia záznamu ako čakateľa ponechať záznam v stave Uložený, aby nebola spustená vnútorná 

kontrola voči kategóriám EPC ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN, 

CDC, CDD. V takom prípade nie je záznam dostupný pre ostatné vysoké školy a nie je ani 
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zaradený štatistík pre štátnu dotáciu. Viac informácií o overovacom procese je uvedených v manuáli 

Overovaní záznamov v externých databázach.  

Okrem vytvárania záznamov s kategóriou EPC ADC, ADD, ADM, ADN, AEG, AEH, AEM, AEN, BDC, 

BDD, BDM, BDN, CDC, CDD priamo v CREPČ 2 prostredníctvom formulárov je možné tieto záznamy 

importovať do CREPČ 2 z externých databáz (Current Contents Connect, Web of Science Core 

Collection a Scopus) a podľa potreby danej kategórie EPC upraviť. V takom prípade sa identifikátor 

z danej databázy importom doplní automaticky. Napriek tomu sa odporúča vykonať overenie 

záznamu pre zvyšné dve databázy. 

Vnútorná kontrola neumožní evidenciu záznamu v kategóriách EPC ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, 

CDC a CDD, ak nie je publikácia registrovaná v databáze Current Contents Connect.  

V kategóriách EPC ADM, ADN, AEM, AEN, BDM a BDN nie je možné evidovať záznamy publikácií, 

ktoré nie sú registrované v databázach Web of Science Core Collection alebo Scopus. Okrem toho nie 

je povolené v týchto kategóriách EPC evidovať: 

 konferenčné príspevky a abstrakty (uvedené v programe konferencie) uverejnené v časopise 

alebo v jeho suplementárnom čísle a indexované v databáze Web of Science Core Collection 

alebo Scopus; takéto publikácie sa evidujú ako konferenčné v príslušných kategóriách EPC, 

 príspevky a abstrakty uverejnené v konferenčnom alebo nekonferenčnom zborníku, ktoré sú 

indexované v databáze Web of Science Core Collection alebo Scopus.  

V prípade, že vysoká škola nemá priamy prístup k databázam Current Contents Connect, Web of 

Science Core Collection a Scopus, môže požiadať prostredníctvom poverenej osoby (fyzická osoba) 

o vzdialený prístup k e-zdrojom CVTI SR. 

Ak sa záznam článku, štúdie, abstraktu nenachádza v databáze Current Contents Connect, Web of 

Science Core Collection alebo Scopus, môže si vysoká škola alebo autor overiť u prevádzkovateľa 

databázy Current Contents Connect, Web of Science Core Collection alebo Scopus dôvody nezaradenia 

publikácie do databázy. 

7.12 Ďalšie metodické usmernenia pre evidenciu publikačnej činnosti 

Na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny, Odporúčania pre evidenciu sú uverejnené príklady evidencie 

konkrétnych problematických publikácií. V prípade potreby budú dopĺňané a aktualizované ďalšie 

odporúčania pre evidenciu publikácií s nejednoznačným zápisom.  

7.12.1 Evidovanie plného textu a abstraktu 

V prípade plného textu a jeho abstraktu sa vytvára samostatný záznam pre plný text aj pre abstrakt. 

Oba záznamy môžu mať pridelenú kategóriu EPC, v prípade abstraktu však nesmie záznam podliehať 

štátnej dotácii. Záznam pre abstrakt môže podliehať štátnej dotácii, kým nie je vykazovaný záznam 

plného textu. Záznamy musia byť previazané väzbou Súvisí s ako iné súvisiace dielo. 

7.12.2 Rozpis publikácie na analytické časti 

Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, atď.) 

uvedený autorizovaný rozpis kapitol, je povinné v zmysle Vyhlášky publikáciu rozpísať na časti 

a zaevidovať ich ako samostatné časti publikácie. Rozpisovať je povinné autorizované kapitoly 

vedeckých monografií a odborných knižných publikácií vrátane vysokoškolských učebníc, skrípt 

http://cms.crepc.sk/odpor%c3%ba%c4%8dania-pre-evidenciu.aspx
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a učených textov. Rozpis na kapitoly sa v rámci jednej publikácie realizuje jednotne. Odporúča sa 

rozpis podľa hlavných kapitol publikácie. 

Pri rozpisovaní publikácie je potrebné dbať na správnu voľbu formulára pre zdrojový dokument. 

Dôležité je riadne odlišovať knihy a zborníky najmä ako zdrojové dokumenty pre príspevky 

v kategóriách EPC ABC a ABD. Pre jednoznačnejšie rozlíšenie knihy a zborníka sa odporúča sa riadiť  

Prílohou č. 4 k Vyhláške č. 456/2012 Z. z. 

7.12.3 Evidovanie dokumentov priemyselného vlastníctva 

Ak je v CREPČ 2 evidovaná prihláška dokumentu priemyselného vlastníctva (patentová prihláška, 

prihláška úžitkového vzoru a pod.), ochranný dokument priemyselného vlastníctva (patent, úžitkový 

vzor a pod.) sa už neeviduje ako samostatný záznam. V zázname prihlášky je potrebné doplniť 

identifikátory dokumentu priemyselného vlastníctva. 

Ak k jednému predmetu priemyselného vlastníctva (vynálezu, úžitkovému vzoru) podajú pôvodcovia 

viacero prihlášok (predmet prihlášky je ten istý), napr. národnú a medzinárodnú, alebo viac 

národných prihlášok, v CREPČ 2 sa eviduje len jedna prihláška s  kategóriou EPC a príznakom štátnej 

dotácie Podlieha. Ostatné prihlášky je možné evidovať s príznakom štátnej dotácie Nepodlieha, 

pričom je na rozhodnutí pôvodcov, ktorú prihlášku budú evidovať pre štatistiku štátnej dotácie. 

Takéto prihlášky je potrebné previazať prostredníctvom poľa Súvisí s ako iné súvisiace dielo. 

7.12.4 Nejednotná evidencia publikačnej činnosti 

V spoločných záznamoch v prípade nezhody kategórie EPC alebo percentuálnych podielov autorov sa 

neodporúča prepisovať pôvodné hodnoty zadané spracovateľom z inej vysokej školy. 

Prostredníctvom komentárov, návrhov na úpravu alebo inými prostriedkami mimo CREPČ 2 je 

potrebné sa dohodnúť na správnej kategórii EPC alebo percentuálnych podieloch. 

Ak sa nezhoda objaví v zázname v stave Potvrdený, je možné požiadať príslušného pracovníka OHPČ 

– CVTI SR, aby zmenil stav záznamu na Zapísaný. Vďaka tomu nebude záznam určený na kontrolu 

OHPČ – CVTI SR a verifikáciu. 

Ak nedôjde k dohode pri voľbe kategórie EPC, jej určenie prebehne na základe procesu posúdenia 

publikácií OHPČ – CVTI SR (formálne kontroly), na základe podnetov od vysokých škôl, ako aj 

rozhodnutí Odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR. Pri nezhode v percentuálnych 

podieloch autorov budú percentá prerozdelené rovnomerne. 

Počas vykazovania publikačnej činnosti v CREPČ 2 bude naďalej prebiehať zjednocovanie kategórií 

EPC záznamov evidovaných za staršie vykazovacie obdobia. Zjednotenie kategorizácie publikácií 

v CREPČ 1 sa týka všetkých vykazovacích období CREPČ 1 (2007 - 2017). Vysoká škola je povinná 

uskutočniť zmeny vo svojom lokálnom KIS, zmeny v CREPČ 1 zabezpečí OHPČ – CVTI SR. 

7.12.5 Úprava verifikovaných záznamov 

CVTI SR bude záznamy v stave Potvrdený priebežne verifikovať. Vo verifikovaných záznamoch nie je 

možná zmena vykazujúceho pracoviska alebo kategórie EPC.  

V prípade, ak je potrebná zmena ktorejkoľvek kategórie EPC verifikovaného záznamu alebo záznamu 

za predošlé vykazovacie obdobia, je možné požiadať OHPČ – CVTI SR o prehodnotenie kategórie EPC. 

Žiadosť s odôvodnením a ID záznamu je potrebné zaslať emailom príslušnému pracovníkovi OHPČ – 
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CVTI SR. Pri zmene kategórie EPC z odbornej (B) na vedeckú (A) je povinné k žiadosti o zmene 

kategórie EPC pripojiť plný text publikácie.  

Zároveň, v prípade nesprávneho zaradenia publikácie do kategórie EPC, môže CVTI SR požiadať 

vysokú školu z dôvodu overenia správnosti zaradenia o pripojenie plného textu publikácie 

v elektronickej podobe. 

Plný text publikácie sa nepredkladá pri zmene kategórie EPC na ADC, ADD, ADN, ADM, AEG, AEH, 

AEM, AEN, BDC, BDD, BDM, BDN, CDC a CDD z dôvodu zaradenia príspevkov do databáz Current 

Contents Connect, Web of Science Core Collection a Scopus. V žiadosti na zmenu kategórie musí byť 

uvedený názov databázy, v ktorej je príspevok evidovaný. 

Ak vysoká škola zistí nezrovnalosti v záznamoch, je povinná tieto nezrovnalosti opraviť v CREPČ 2 a vo 

svojom lokálnom KIS-e (napr. prostredníctvom exportu z CREPČ 2). V prípade verifikovaných 

záznamov je vysoká škola povinná kontaktovať príslušného pracovníka OHPČ – CVTI SR a informovať 

o potrebnej úprave záznamu, poprípade požiadať o odomknutie záznamu. Zmeny v záznamoch sa 

vzťahujú aj na predchádzajúce vykazovacie obdobia (2007 - 2017). 

7.12.6 Elektronická forma publikácií 

Elektronická forma publikácie je rovnocenná tlačenej forme publikácie. Ak publikácia vyšla len 

v elektronickej forme a má všetky potrebné údaje pre evidenciu publikačnej činnosti, je možné ju 

zaevidovať do príslušnej kategórie EPC podľa obsahových a formálnych požiadaviek v zmysle 

Vyhlášky.  

V CREPČ 2 sa pre tlačenú formu a elektronickú formu vytvára jeden záznam. Ak publikácia vyšla 

v jednej forme a neskôr aj v druhej forme, je možné zmeniť všeobecné označenie typu dokumentu 

a nosič podľa reálneho stavu prostredníctvom polí Všeobecné označenie typu dokumentu a Druh 

nosiča. Ak sa tieto polia vo formulári nenachádzajú, nie je potrebné údaj o forme publikácie uvádzať. 

Pri evidencii oboch foriem v jednom zázname je dôležité rozlišovať jednotlivé formy identifikátorov, 

ako je ISBN a ISBN online, poprípade ISSN a ISSN online.  

Skutočnosť, že ide o publikáciu aj v elektronickej forme, je potrebné vyjadriť.  

7.12.7 Časopis ako zdrojový dokument pre evidenciu publikačnej činnosti  

V rámci metodických pravidiel je pre tlačenú a elektronickú formu časopisu vytvorený jeden záznam. 

Forma vydania článku sa musí zhodovať s formou vydania časopisu. Ak v CREPČ 2 nie je časopis 

označený správnou formou vydania, je možné daný časopis upraviť a pridať požadované všeobecné 

označenie typu dokumentu a nosič. 

Rôzne formy vydania mávajú odlišné ISSN. Pri pridaní formy vydania časopisu je nutné doplniť aj ISSN 

pre danú formu. 

Prílohy jednotlivých čísel časopisov a suplementárne čísla sa vytvárajú v rámci pôvodného záznamu 

časopisu, ak majú rovnaké ISSN ako daný časopis. Pri vytváraní prílohy čísla a suplementárneho čísla 

je možné zadať samostatný názov a podnázov pre prílohu aj suplementárne číslo. 

Ak príloha časopisu alebo suplementárne číslo časopisu má iné ISSN ako pôvodný časopis, poprípade 

majú ISBN, je potrebné ich založiť ako samostatné záznamy prostredníctvom vhodného formulára 

(Kniha, Zborník alebo Časopis). Následne je potrebné záznam prílohy previazať s pôvodným 
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časopisom cez väzbu Príloha. Suplementárne číslo ako samostatný záznam sa preväzuje cez väzbu 

Súvisí s ako iné súvisiace dielo. Nie je povolené ako suplementárne číslo časopisu vytvárať napr. 

konferenčný zborník, aj keď má rovnaké ISSN. 

Pri vytváraní čísiel časopisu zahraničných časopisov je dôležité správne rozlišovať označenie ročníkov 

a čísiel. Volume sa niekedy používa na označenie ročníka a niekedy na označenie zväzku. O označenie 

ročníka ide vtedy, ak sú v jednom roku vydania maximálne dva ročníky alebo je okrem ročníka (Vol.) 

uvedené aj číslo (no.). V takom prípade sa do poľa Ročník zapisuje hodnota Volume a do poľa Číslo je 

možné zapísať number. V prípade, že za jeden rok vydania vyšlo viac ako dve čísla označené len 

Volume, táto hodnota sa zapíše do poľa Číslo, do poľa Ročník sa nezapíše žiadna hodnota. 

Časopis Applied Surface Sciecne vyšiel v roku 2017 v 41 číslach označených Volume 391 až Volume 

426. V tomto prípade Volume slúži na označenie zväzku, nie ročníka, preto sa hodnota Volume pre 

jednotlivé čísla časopisu zapíše do poľa Číslo.  

V prípade nejednoznačného označenia ročníka alebo číslovania časopisov (napr. časopis Slovenské 

pohľady) kontaktujte e-mailom príslušného pracovníka OHPČ – CVTI SR. 

7.12.7.1 Teritoriálne rozdelenie časopisov 

Za domáci časopis sa považuje periodikum, ktoré má pridelené slovenské ISSN. Časopis sa tak 

nachádza v databáze Slovenskej národnej agentúru ISSN a vychádza pravidelne minimálne 2x ročne (v 

zmysle Zákona č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch) bez ohľadu na miesto vydania, doma alebo 

v zahraničí. 

Ostatné domáce periodické publikácie s periodicitou vydávania 1x ročne alebo s nepravidelnou 

periodicitou (ročenky, zborníky, občasníky) sú kategorizované v príslušnej kategórii EPC, napr. 

príspevok zo zborníka, kapitola v monografii a pod. 

Skutočnosť, či ide o domáci alebo zahraničný časopis, je možné preveriť v Slovenskej národnej 

databáze ISSN - http://issn.issn.sk. 

7.12.8 Transliterácia menných a názvových údajov 

Mená osôb alebo názvy entít a záznamov v inom type písma, ako je latinka, je potrebné prepísať do 

latinky. Prepis je potrebný najmä kvôli vyhľadávaniu podľa názvových údajov a podpore použitého 

typu písma v hlavných názvových poliach. 

Pre transliteráciu z cyriliky sa odporúča norma STN Transliterácia cyriliky. V prípade iných typov 

písma sa na transliteráciu odporúčajú použiť Pravidlá slovenského pravopisu, kapitola 7. Za iné typy 

písma ako latinka sa považujú aj rôzne modifikácie latinky, ako je napr. latinka používaná 

v Rumunsku.  

7.12.9 Vytváranie väzieb a ohlasov 

V CREPČ 2 je možné vytváranie väzieb na karte Väzby prostredníctvom väzbových polí, ako sú 

Súvisí s, Príloha, Ohlas na a História názvov. 

Vytváranie väzieb je povinné pre recenzie v kategórii EPC EDI prostredníctvom poľa Ohlas na, pričom 

kategória ohlasu môže byť 05 Recenzie v zahraničných publikáciách alebo 06 Recenzie v domácich 

publikáciách. V prípade potreby je nutné pre recenzovanú publikáciu vytvoriť záznam. Ak 

recenzovaným dokumentom nie je publikácia, ale film, divadelné predstavenie a pod., nie je 

http://issn.issn.sk/
http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf
http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf#%5B%7B%22num%22%3A40%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C56.7%2C747.2%2C0%5D
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potrebné pre ne vytvárať záznamy a preväzovať ich s recenziami. Rovnako je povinné preväzovať 

prílohy s publikáciami, ktoré prílohy obsahujú. Ak tieto záznamy nie sú v CREPČ 2 vytvorené, je 

potrebné ich vytvoriť. 

Ak sú v CREPČ 2 založené nasledujúce vydania, jazykové mutácie a pod., je potrebné ich navzájom 

preväzovať. Pri evidencii napr. druhého upraveného vydania ale nie je povinné vytvoriť prvé vydania 

len pre potreby preväzovania. Ak takýto záznam ale existuje, vytvorenie väzby je povinné. 

V prípade, že sú v CREPČ 2 evidované viaceré časti alebo diely publikácií, je potrebné ich previazať 

prostredníctvom väzby Súvisí s – sada/celok. Údaje o časti alebo diele sa do jednotlivých záznamov 

zapisujú do skupiny polí Údaje o diele na karte Názvové údaje. 

Ohlasy (citácie, recenzie a umelecké kritiky) sa evidujú prostredníctvom poľa Ohlas na (formulár 

citujúceho záznamu) alebo v detailoch preväzovaných záznamov, poprípade importom ohlasov 

z externých databáz (Web of Science Core Collection a Scopus). Nie je povolené importovať jeden 

ohlas viackrát z rôznych externých databáz. Prostredníctvom kontroly na duplicity je potrebné 

rovnaký ohlas z ďalšej externej databázy previazať len pomocou doplnenia nového identifikátora. 

Importovanie ohlasov je možné len na záznamy, ktoré obsahujú ID z danej externej databázy. 

V opačnom prípade je potrebné ohlasy z týchto databáz vytvoriť manuálne alebo naimportovať ako 

bežné záznamy a dodatočne previazať ako ohlasy. Evidencia autocitácií je povolená, každú 

autocitáciu je ale potrebné označiť príslušným poľom Autocitácia. Autocitácie je možné zo štatistík 

a výstupov vylúčiť. Ak je citovaný zdrojový dokument a nie je možné jednoznačne identifikovať 

citovanie konkrétnej časti, ohlas sa priväzuje na tento zdrojový dokument, nie na jeho analytické 

rozpisy. Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej bola prevzatá informácia alebo 

parafrázovaná informácia. Zároveň ak je v jednom výstupe publikačnej činnosti viackrát citovaná tá 

istá zdrojová publikácia, eviduje sa ako jedna citácia. 

Za ohlasy sa považujú len citácie, recenzie a umelecké kritiky, ktoré sú definované vo Vyhláške 

č. 456/2012 Z. z.  

Za ohlasy sa nepovažujú citácie ešte nepublikovaných prác a citácie v rámci jednej publikácie. Do 

kategórie ohlasu 01 a 02 je možné zaradiť len tie citácie, ktoré sa nachádzajú v databázach Web of 

Science Core Collection a Scopus. Citovaný dokument nemusí byť v danej databáze indexovaný. 

Recenzie v databázach Web of Science Core Collection a Scopus sa evidujú ako ohlasy kategórie 05 

a 06. 

7.12.10 Evidovanie publikácii v kategóriách EPC s dvoma okruhmi 

zodpovednosti (CBA, CBB, CDC, CDD, CDE, CDF, CEC, CED) 

V prípade, že si osoba v jednom okruhu zodpovednosti (napr. ako autorský okruh) eviduje publikáciu 

v kategórii EPC CBA, CBB, CDC, CDD, CDE, CDF, CEC alebo CED a zároveň je potrebné vykázať rovnakú 

publikáciu aj v ďalšom okruhu zodpovednosti (napr. prekladateľský okruh) za rovnakú kategóriu EPC, 

je potrebné vytvoriť ďalší záznam. Takto vytvorené záznamy musia byť totožné, rozdiel je len vo 

zvolení vykazujúcich osôb. Oba záznamy je potrebné previazať prostredníctvom väzby Súvisí s ako iné 

súvisiace dielo 

Umeleckú monografiu vo francúzštine Histoire du livre si vykazuje autor v kategórií EPC CAA ako 

záznam s ID 11111. Zároveň si rovnakú publikáciu chce vykázať aj prekladateľ v rovnakej kategórii 

EPC. Pre vykázanie záznamu prekladateľom sa vytvorí druhý záznam s názvom Histoire du livre a s ID 
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22222. V zázname pre autora s ID 11111 budú na karte Zodpovednosť vytvorené väzby na osobu 

autora s vykazujúcim pracoviskom a na prekladateľa bez vykazujúceho pracoviska. Na druhej strane, 

v zázname pre prekladateľa s ID 22222 budú na karte Zodpovednosť vytvorené väzby na osobu 

autora bez vykazujúceho pracoviska a na prekladateľa s vykazujúcim pracoviskom. Záznamy sa 

previažú. 

Ak si záznam vykazuje autor fotografii, ilustrácií atď., nevytvára sa pre nich samostatný záznam 

s kategóriou EPC CBA, CBB, CDC, CDD, CDE, CDF, CEC alebo CED. Osoby v takýchto roliach sa 

považujú za rovnocenných autorov s autormi textu, preto sa uvedú do záznamu, ktorý si vykazujú 

autori textu. Kategória EPC sa vyberá podľa evidovaného dokumentu, nie podľa vykazovanej role, to 

znamená, že ak sa vykazuje príspevok z vedeckého nekonferenčného zborníka, kategória EPC 

záznamu bude AEC alebo AED, nie CEC alebo CED. 

7.12.11 Ostatné 

Rozhovory je možné vykazovať len kategóriách EPC GII a GHG, pričom je možné vykázať rozhovor len 

za rolu Autor interview. Osoba s rolou Autor účastník interview si daný záznam vykazovať nemôže. 

Dizertačné alebo habilitačné práce s prideleným ISBN, v elektronickej alebo tlačenej forme, ktoré nie 

sú prepracované, aktualizované, upravené a pod., sa evidujú v kategórii EPC DAI. Ak má ich autor 

pracovný úväzok na ustanovený týždenný pracovný čas, záznam podlieha štátnej dotácii. Vedecké 

monografie, ktoré sú predkladané ako habilitačné práce, sa neevidujú v kategórii EPC DAI, ale 

v kategóriách vedeckých monografií (AAA alebo AAB). 

8 Aktualizácia kontaktných údajov prispievateľov CREPČ  

Ak nastane zmena v personálnom obsadení osôb poverených evidenciou publikačnej činnosti na 

vysokej škole alebo v ich kontaktoch (email, telefón, adresa), je nevyhnutné nahlásiť emailom zmeny 

príslušnému pracovníkovi OHPČ – CVTI SR.  
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9 Príloha 1 – Vzťah príznaku štátnej dotácie a zaradenia záznamu do 

štatistiky štátnej dotácie pre rok vykazovania 2019 

 
 
Vysvetlenie: 

1. Publikácie vydané v roku 2019 spĺňajúce vyhlášku  

označia sa príznakom štátnej dotácie PODLIEHA, vďaka čomu sa zaradia do štatistiky štátnej dotácie 

2019. 

2. Publikácie vydanie v roku 2018 spĺňajúce vyhlášku a NEBOLI ešte evidované 

označia sa príznakom štátnej dotácie PODLIEHA, vďaka čomu sa zaradia do štatistiky štátnej dotácie 

2019. 

3. Publikácie spĺňajúce vyhlášku a BOLI evidované v CREPČ 1 (povinne uvedené ID z CREPČ 1) 

označia sa príznakom štátnej dotácie PODLIEHA a doplnia sa všetky identifikátory z CREPČ 1  (za 

všetky školy vysoké a všetky kategórie), vďaka čomu sa nezaradia do štatistiky štátnej dotácie 2019.  

4. Publikácie vydané v roku 2017 a skôr spĺňajúce vyhlášku a NEBOLI ešte evidované       

označia sa príznakom štátnej dotácie NEPODLIEHA, vďaka čomu sa nezaradia do štatistiky štátnej 

dotácie 2019. 

5. Publikácie nespĺňajúce vyhlášku  

označia sa príznakom štátnej dotácie NEPODLIEHA, vďaka čomu sa nezaradia do štatistiky štátnej 

dotácie 2019. 
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10 Príloha 2 – Zmena stavov záznamov 
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11 Príloha 3 – Povinné polia v záznamoch podľa stavu a vykazovania 

záznam bez kategórie
záznam s kategóriou 

bez štátnej dotácie

záznam s kategóriou

 a štátnou dotáciou

ULOŽENÝ 

ZÁZNAM
názov názov názov

ZAPÍSANÝ 

ZÁZNAM

názov,

aspoň 1 osoba

(okrem časopisu),

typ dokumentu

(len pre časopis),

zdrojový dokument

(len pre článok a 

kapitolu/príspevok)

povinné údaje podľa 

zvolenej kategórie,

aspoň 1 osoba (okrem 

časopisu)

povinné údaje podľa zvolenej 

kategórie,

aspoň 1 osoba so 100% 

pracovným úväzkom na 

vykazujúcej inštitúcii v 

autorskej, zostavovateľskej 

alebo prekladatelskej role 

(okrem časopisu)

POTVRDENÝ 

ZÁZNAM

názov,

aspoň 1 osoba 

(okrem časopisu),

typ dokumentu

(len pre časopis),

zdrojový dokument 

(len pre článok a 

kapitolu/príspevok)

povinné údaje podľa 

zvolenej kategórie 

(v prípade kategórií A1 

aj podklady),

aspoň 1 osoba 

(okrem časopisu)

povinné údaje podľa zvolenej 

kategórie (v prípade kategórií 

A1 aj podklady),

aspoň 1 osoba so 100% 

pracovným úväzkom na 

vykazujúcej inštitúcii v 

autorskej, zostavovateľskej 

alebo prekladatelskej role 

(okrem časopisu)

VERIFIKOVANÝ 

ZÁZNAM OHPČ

názov,

aspoň 1 osoba

(okrem časopisu),

typ dokumentu 

(len pre časopis),

zdrojový dokument 

(len pre článok a 

kapitolu/príspevok)

povinné údaje podľa 

zvolenej kategórie (v 

prípade kategórií A1 aj 

podklady),

aspoň 1 osoba (okrem 

časopisu)

povinné údaje podľa zvolenej 

kategórie (v prípade kategórií 

A1 aj podklady),

aspoň 1 osoba so 100% 

pracovným úväzkom na 

vykazujúcej inštitúcii v 

autorskej, zostavovateľskej 

alebo prekladateľskej role 

(okrem časopisu)

VERIFIKOVANÝ 

ZÁZNAM OHO

názov,

aspoň 1 osoba 

(okrem časopisu),

typ dokumentu 

(len pre časopis),

zdrojový dokument

(len pre článok a 

kapitolu/príspevok)

povinné údaje podľa 

zvolenej kategórie (v 

prípade kategórií A1 aj 

podklady),

aspoň 1 osoba (okrem 

časopisu)

povinné údaje podľa zvolenej 

kategórie (v prípade kategórií 

A1 aj podklady),

aspoň 1 osoba so 100% 

pracovným úväzkom na 

vykazujúcej inštitúcii v 

autorskej, zostavovateľskej 

alebo prekladateľskej role 

(okrem časopisu)

Povinné údaje podľa stavu záznamu a zvolenej kategórie
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12 Príloha 4 – Formuláre s prislúchajúcimi kategóriami EPC a typmi 

dokumentov 

Formulár Kategórie EPC Typy dokumentov 

Kniha 

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, GHG, 

GII 

všetky celky okrem zborníkov, časopisov, noriem a patentov, 

konkrétne: 

vedecké monografie, vysokoškolské učebnice, správy o vyriešených 

vedeckovýskumných úlohách, priebežné správy, odborné knižné 

publikácie, skriptá a učebné texty 

umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady 

publikácií, autorské katalógy, hudobné diela (partitúry, notové 

materiály), katalógy k výstave, umelecké a architektonické štúdie a 

projekty 

dizertačné a habilitačné práce, prehľadové práce, odborné preklady 

publikácií 

práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a iné 

práce ako celky 

zdrojové dokumenty pre kapitoly vo vedeckých monografiách, 

v odborných knižných publikáciách, vysokoškolských učebniciach a v 

učebniciach a učebných textoch 

Zborník 

EAJ, FAI všetky typy zborníkov, konkrétne: 

periodické 

neperiodické 

konferenčné 

nekonferenčné 

Časopis / časopisy, webové portály 

Článok 

ABA, ABB, ADC, 

ADD, ADE, ADF, 

ADM, ADN, 

AEG, AEH, 

AEM, AEN, 

AFA, AFB, AFC, 

AFD, AFE, AFF, 

AFG, AFH, AFK, 

AFL, BDC, BDD, 

BDE, BDF, 

BDM, BDN, 

BEE, BEF, BFA, 

BFB, CDC, CDD, 

CDE, CDF, EDI, 

analytické časti publikované v časopisoch, konkrétne: 

štúdie charakteru vedeckej monografie 

vedecké práce v karentovaných časopisoch, v časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science Core Collection a Scopus 

a v ostatných časopisoch  

odborné práce v karentovaných časopisoch, v časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science Core Collection a Scopus 

a v ostatných časopisoch  

publikované pozvané aj nepozvané príspevky na vedeckých 

konferenciách, ich abstrakty a abstrakty v karentovaných časopisoch a v 

časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core Collection 

a Scopus, postery z konferencií 

publikované pozvané aj nepozvané príspevky na odborných 
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EDJ, GHG, GII konferenciách a ich abstrakty 

umelecké práce a preklady v karentovaných aj nekarentovaných 

časopisoch 

recenzie v časopisoch 

prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem a odborné preklady 

práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a iné 

analytické časti publikované v časopisoch 

Kapitola / 

Príspevok 

ABA, ABB, ABC, 

ABD, ACC, ACD, 

AEC, AED, AFA, 

AFB, AFC, AFD, 

AFE, AFF, AFG, 

AFH, AFK, AFL, 

BBA, BBB, BCK, 

BDA, BDB, BEE, 

BEF, BFA, BFB, 

CBA, CBB, CEC, 

CED, EDI, EDJ, 

GHG, GII 

analytické časti publikované v knižných publikáciách 

a zborníkoch, konkrétne: 

štúdie charakteru vedeckej monografie 

kapitoly vo vedeckých monografiách, v odborných knižných 

publikáciách, vysokoškolských učebniciach a v učebniciach a učebných 

textoch 

vedecké práce v recenzovaných vedeckých zborníkoch, odborné práce v 

zborníkoch a ich konferenčné abstrakty 

publikované pozvané aj nepozvané príspevky na vedeckých 

konferenciách a ich abstrakty, postery z konferencií 

heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách 

kapitoly v umeleckých monografiách a kapitoly umeleckých prekladov 

publikácií, umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v 

zborníkoch 

recenzie v zborníkoch 

prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem a odborné preklady 

práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a iné 

analytické časti publikované v knižných publikáciách a zborníkoch 

Norma BGG normy 

Patent 

AGJ dokumenty duševného vlastníctva: konkrétne 

patenty, šľachtiteľské osvedčenia, topografie polovodičových výrobkov 

patentové prihlášky, prihlášky šľachtiteľského osvedčenia, prihlášky 

topografie polovodičových výrobkov, úžitkové vzory, dizajny a 

dodatkové ochranné osvedčenia 
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13 Príloha 5 – Vyhľadateľnosť entít a záznamov podľa polí 

Entity a záznamy na priviazanie Vyhľadateľné podľa: 

Osoba Priezvisko, Meno 

Inštitúcia 

Názov inštitúcie 

Skrátený názov 

Preklad názvu 

Kód inštitúcie 

Podujatie 

Názov 

Podnázov 

Skrátený názov 

Variantný názov 

Preklad názvu 

Projekt 

Názov 

Skrátený názov 

Číslo projektu 

Grantová schéma 

Databáza 
Názov 

Skrátený názov 

Záznamy 

Názov 

Podnázov 

Súbežný názov 

Variantný názov 

Polia určené na vytváranie väzieb medzi záznamami a entitami (voľne editovateľné polia s 

vyhľadávaním) vyhľadávajú spôsobom Všetky slová. Pri tomto spôsobe hľadania nie je dôležité 

používať diakritiku, rozlišovať veľké a malé písmená alebo dodržiavať slovosled v názvoch hľadaných 

entít alebo záznamov. Posledné zadané slovo nie je nutné uviesť celé. Pre priviazanie osôb (napr. ako 

autorov v zázname) je možné do príslušného vyhľadávacieho poľa zadať priezvisko aj meno ako jeden 

vyhľadávací dotaz. Medzi priezviskom a menom môže byť uvedená čiarka, vyhľadávanie osôb 

určených na previazanie ale pracuje rovnako aj bez zadanej čiarky.  

V prípade hľadania ostatných entít alebo záznamov je potrebné do príslušného vyhľadávacieho poľa 

zadať hodnotu len z jedného poľa. Nie je možné napr. pre vyhľadanie inštitúcie ako vydavateľa zadať 

do poľa Vydavateľ názov inštitúcie a zároveň skrátený názov. V takomto prípade je pre nájdenie 

požadovanej inštitúcie možné zadať len názov inštitúcie, poprípade len jej kód, skrátený názov alebo 

len preklad názvu. Vyhľadávanie prebieha vždy len na základe jedného poľa hľadanej entity alebo 

záznamu. 
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14 Príloha 6 – Prehľad povinných údajov CREPČ 2 v jednotlivých 

kategóriách EPC 

Kategórie 
EPC Povinné údaje CREPČ 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracoviska autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov vedeckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- počet strán vedeckej monografie, resp. prepočet na AH. 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov vedeckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  resp. ISSN, 
- počet strán vedeckej monografie, resp. prepočet na AH. 
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ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných 
vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov štúdie,  
- rozsah strán štúdie v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov vedeckého zborníka,  
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- v prípade vedeckého časopisu ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich 
vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov štúdie, 
- rozsah strán štúdie v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov vedeckého zborníka, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
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- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- v prípade vedeckého časopisu ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov kapitoly, 
- názov vedeckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii  
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov kapitoly, 
- názov vedeckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 
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ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách) 

- názov vysokoškolskej učebnice,  
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania, 
- ISBN,  
- počet strán vysokoškolskej učebnice, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov vysokoškolskej učebnice,  
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania, 
- ISBN,  
- počet strán vysokoškolskej učebnice, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
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- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 
väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 

- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 
ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov kapitoly, 
- názov vysokoškolskej učebnice, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov kapitoly, 
- názov vysokoškolskej učebnice, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN,  
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. minutáž, prepočet na AH. 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov karentovaného časopisu,  
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo,  
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- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov časopisu,  
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
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- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov časopisu,  
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku alebo štúdie, 
- názov časopisu,  
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov vedeckého zborníka alebo vedeckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
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- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov vedeckého zborníka alebo vedeckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán vedeckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 
- kategória EPC, 
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- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of 
Science alebo SCOPUS 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov pozvaného príspevku, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán príspevku v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
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- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov pozvaného príspevku, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán príspevku v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika,  
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzent (neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané vydavateľstvami, 

ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých školách), 
- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 

alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov publikovaného príspevku, 
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- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 
účasti, 

- rozsah strán príspevku v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika,  
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

AFD Publikované  príspevky na domácich vedeckých konferenciách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov publikovaného príspevku, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán príspevku v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika,  
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN, resp. iné štandardné číslo. 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
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- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu pozvaného príspevku, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu pozvaného príspevku, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 



Metodické pokyny pre CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 

Strana | 55 

 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu  príspevku,  
- názov konferencie, miesto a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma účasti, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu  príspevku,  
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AFK Postery zo zahraničných konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov posteru, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 
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účasti, 
- rozsah strán posteru v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AFL Postery z domácich konferencií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov posteru, 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán posteru v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného vedeckého zborníka ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov konferenčného vedeckého zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- v prípade bežného alebo suplementárneho čísla vedeckého časopisu ako zdrojového 

dokumentu aj: 
- názov vedeckého časopisu, 
- typ podujatia, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN. 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- recenzenti (aspoň dvaja, neplatí pre publikácie so zmienkou o recenzovaní alebo vydané 

vydavateľstvami, ktoré sú v zozname podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o vysokých 
školách), 

- príznak pre označenie recenzovanej publikácie (v prípade zmienky o recenzovaní v publikácii 
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alebo publikácie vydanej vo vydavateľstve zo zoznamu podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 
455/2012 o vysokých školách), 

- názov správy, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán správy, resp. prepočet na AH. 

AGJ Patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných 
známok, žiadosti o udelenie dodatkových ochranných osvedčení, prihlášky topografií 
polovodičových výrobkov, prihlášky označení pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisných 
označení výrobkov, prihlášky na udelenie šľachtiteľských osvedčení: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov patentovej prihlášky, prihlášky úžitkového vzoru, prihlášky dizajnu, prihlášky ochrannej 

známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky topografie 
polovodičového výrobku, prihlášky označenia pôvodu výrobku, prihlášky zemepisného 
označenia výrobku, prihlášky na udelenie šľachtiteľského osvedčenia, 

- typ dokumentu priemyselného vlastníctva,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov zdroja zverejnenia (vydavateľ),  
- počet strán dokumentu priemyselného vlastníctva, resp. prepočet na AH. 

BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov odbornej knižnej publikácie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- počet strán odbornej knižnej publikácie, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

BAB Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),   
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
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- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov odbornej knižnej publikácie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- počet strán odbornej knižnej publikácie, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

BBA Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly, 
- názov odbornej knižnej publikácie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BBB Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly, 
- názov odbornej knižnej publikácie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BCB Učebnice pre stredné a základné školy: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
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- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov učebnice, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán učebnice, resp. prepočet na AH. 

BCI Skriptá a učebné texty: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),   
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov skripta alebo učebného textu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán skrípt, učebného textu, resp. prepočet na AH. 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly,  
- názov učebnice alebo učebného textu, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v zahraničných 
vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
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- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov hesla, 
- názov odborného terminologického slovníka alebo encyklopédie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán hesla v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich 
vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov hesla, 
- názov odborného terminologického slovníka alebo encyklopédie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán hesla v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku, štúdie, state alebo abstraktu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie, state alebo abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
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- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 
väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 

- názov článku, štúdie, state alebo abstraktu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie, state alebo abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDM Odborné práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
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- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 
SCOPUS 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov článku, štúdie alebo state, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán článku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

BEE Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov príspevku, štúdie alebo state, 
- rozsah strán príspevku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- názov konferenčného zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- v prípade nekonferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov nekonferenčného zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania. 

BEF Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných): 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
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- názov príspevku, štúdie alebo state, 
- rozsah strán príspevku, štúdie alebo state v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- názov konferenčného zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- v prípade nekonferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov nekonferenčného zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania. 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...): 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov),názov abstraktu 
(podnázov), 

- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 
účasti, 

- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného zborníka, 
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- v prípade odborného časopisu ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov odborného časopisu,  
- podnázov odborného časopisu (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania. 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...): 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov abstraktu (podnázov), 
- názov konferencie, miesto, krajina a dátum konania konferencie, typ podujatia a forma 

účasti, 
- rozsah strán abstraktu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade konferenčného zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov konferenčného zborníka, 
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- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- v prípade odborného časopisu ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov odborného časopisu,  
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania. 

BGG Normy: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov normy, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- krajina vydania, 
- miesto vydania,  
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán normy, resp. prepočet na AH. 

CAA Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské 
katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- v prípade umeleckých monografií, dramatických diel, scenárov a autorských katalógov:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),   
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
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- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 
autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade umeleckých prekladov:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania,  
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckého prekladu, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

CAB Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií, autorské 
katalógy vydané v domácich vydavateľstvách: 
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- v prípade umeleckých monografií, dramatických diel, scenárov a autorských katalógov:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
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- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade umeleckých prekladov:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckého prekladu, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

CBA Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných 
v zahraničných vydavateľstvách 
- v prípade kapitoly v umeleckej monografii: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
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- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 
autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 

- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž,  
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž,  
- v prípade kapitoly umeleckého prekladu publikácie: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 
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CBB Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií vydaných 
v domácich vydavateľstvách 
- v prípade kapitoly v umeleckej monografii: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán kapitoly v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž,  
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov kapitoly, 
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- názov umeleckej monografie,  
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- počet strán umeleckej monografie, dramatického diela, scenára alebo autorského katalógu, 

resp. prepočet na AH alebo minutáž,  
- v prípade kapitoly umeleckého prekladu publikácie: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov kapitoly, 
- názov umeleckej monografie, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

CAI Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v zahraničných vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov hudobného diela, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISMN, 
- počet strán hudobného diela, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

CAJ Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané v domácich vydavateľstvách: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 
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väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov hudobného diela, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISMN, 
- počet strán hudobného diela, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

CDC Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch: 
- v prípade umeleckej práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 
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- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade umeleckého prekladu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CDD Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch: 
- v prípade umeleckej práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
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- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej práce, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade umeleckého prekladu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu, 
- názov karentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch: 
- v prípade umeleckej práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
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- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade umeleckého prekladu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
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- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch: 
- v prípade umeleckej práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej práce, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckej práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
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- v prípade umeleckého prekladu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu, 
- názov nekarentovaného časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CEC Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách 
a skupinových katalógoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách: 
- v prípade umeleckej práce, dramatického diela, scenára v zborníku, v knižnej publikácii, 

v skupinovom katalógu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- rok vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania,  
- názov vydavateľa,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela, scenára v rozmedzí od-do, resp. prepočet 

na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov) 
- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
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- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela alebo scenára v rozmedzí od-do, resp. 

prepočet na AH alebo minutáž.  
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela alebo scenára v rozmedzí od-do, resp. 

prepočet na AH alebo minutáž.  
- v prípade umeleckého prekladu v zborníku, v knižnej publikácii, v skupinovom katalógu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu,  
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- rok vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CED Umelecké práce, dramatické diela, scenáre a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách 
a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách: 
- v prípade umeleckej práce, dramatického diela, scenára v zborníku, v knižnej publikácii, 

v skupinovom katalógu: 
- kategória EPC, 
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- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- rok vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela, scenára v rozmedzí od-do, resp. prepočet 

na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela, scenára v rozmedzí od-do, resp. prepočet 

na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej práce, dramatického diela, scenára, 
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
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- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN,  
- rozsah strán umeleckej práce, dramatického diela, scenára v rozmedzí od-do, resp. prepočet 

na AH, 
- v prípade umeleckého prekladu v zborníku, v knižnej publikácii, v skupinovom katalógu: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov umeleckého prekladu,  
- názov zborníka, knižnej publikácie, skupinového katalógu, 
- rok vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- rozsah strán umeleckého prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

CGC Umelecké a architektonické štúdie a projekty – v zahraničí: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- názov vydavateľa, 
- krajina vydania, 
- rok vydania, 
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
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- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH.  

CGD Umelecké a architektonické štúdie a projekty – doma: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania, 
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH. 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  



Metodické pokyny pre CREPČ 2 – vykazovacie obdobie 2019 

Strana | 81 

 

- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH,  
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov umeleckej monografie, dramatického diela, scenára, autorského katalógu, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania,  
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán umeleckej štúdie, architektonickej štúdie alebo projektu, resp. prepočet na AH. 

CIA Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná v zahraničí: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
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- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH. 

CIB Skladačka k výstave (menej ako 8 s.) vydaná doma: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 
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autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov skladačky k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán skladačky k výstave, resp. prepočet na AH.  

CJA Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný v zahraničí: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
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- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 
vykazujúcich autorov fotografií, 

- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH.  

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1 AH) vydaný doma: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
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- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH.  

CKA Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný v zahraničí: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
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- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH.  

CKB Katalóg k výstave (viac ako 1 AH) vydaný doma: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
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- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade fotografií:  
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor fotografií (autori fotografií),  
- rok narodenia autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

autorov fotografií, 
- vykazujúce pracovisko autora fotografií (autorov fotografií) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov fotografií, 
- pracovisko autora fotografií uvedené v publikácii, 
- % podiel autora fotografií (autorov fotografií) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre 

autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH, 
- v prípade ilustrácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor ilustrácií, grafiky (autori ilustrácií, grafiky),  
- rok narodenia autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- vykazujúce pracovisko autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – povinne sa 

uvádza len pre vykazujúcich autorov ilustrácií, grafiky, 
- pracovisko autora ilustrácií, grafiky uvedené v publikácii, 
- % podiel autora ilustrácií, grafiky (autorov ilustrácií, grafiky) – pridelený len pre autorský 

okruh (neplatí pre autorské kolektívy väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový 
počet autorov), 

- názov katalógu k výstave, 
- názov výstavy, miesto, krajina a dátum konania výstavy, typ podujatia a forma účasti, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajiny vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- počet strán katalógu k výstave, resp. prepočet na AH.  

DAI Dizertačné a habilitačné práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor,  
- rok narodenia autora – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh, 
- názov dizertačnej alebo habilitačnej práce, 
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- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania, 
- počet strán dizertačnej alebo habilitačnej práce, resp. prepočet na AH. 

EAI Prehľadové práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori), 
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov prehľadovej práce, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN,  
- počet strán prehľadovej práce, resp. prepočet na AH. 

EAJ Odborné preklady publikácií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov odborného prekladu publikácie, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN,  
- počet strán odborného prekladu publikácie, resp. prepočet na AH. 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
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- názov recenzie, 
- rozsah strán recenzie v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade časopisu ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania,  
- ISSN,  
- v prípade zborníka ako zdrojového dokumentu aj:  
- názov zborníka,  
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN. 

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch 
a zborníkoch: 
- v prípade prehľadovej práce, odbornej práce: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov prehľadovej práce, odbornej práce, 
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania, 
- ISBN, resp. ISSN, 
- počet strán prehľadovej práce, odbornej práce, resp. prepočet na AH, 
- v prípade prekladu normy v časopise: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov prekladu normy, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán prekladu normy v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade prekladu normy v zborníku: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
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- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov prekladu normy, 
- názov zborníka, 
- miesto vydania, 
- krajina vydania,  
- názov vydavateľa,   
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN alebo iné štandardné číslo, 
- rozsah strán prekladu normy v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH,  
- v prípade odborného prekladu v časopise: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov odborného prekladu, 
- názov časopisu, 
- typ periodika, 
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo, rok vydania, 
- ISSN, resp. iné štandardné číslo, 
- rozsah strán odborného prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH, 
- v prípade odborného prekladu v zborníku: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- prekladateľ (prekladatelia),  
- rok narodenia prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- vykazujúce pracovisko prekladateľa (prekladateľov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich 

prekladateľov, 
- pracovisko prekladateľa uvedené v publikácii, 
- % podiel prekladateľa (prekladateľov) – pridelený len pre prekladateľský okruh (neplatí pre 

prekladateľský kolektívy väčšie ako 25 prekladateľov, vtedy je nutné uviesť celkový počet 
prekladateľov), 

- názov odborného prekladu, 
- názov zborníka, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,   
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN alebo iné štandardné číslo, 
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- rozsah strán odborného prekladu v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH. 

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, 
zborníky, atlasy...): 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- zostavovateľ, editor (zostavovatelia, editori),  
- rok narodenia zostavovateľa, editora (zostavovateľov, editorov) – povinne sa uvádza len pre 

vykazujúcich zostavovateľov, editorov, 
- vykazujúce pracovisko zostavovateľa, editora (zostavovateľov, editorov) – povinne sa uvádza 

len pre vykazujúcich zostavovateľov, editorov, 
- pracovisko zostavovateľa, editora uvedené v publikácii, 
- % podiel zostavovateľa, editora (zostavovateľov, editorov) – pridelený len pre 

zostavovateľský okruh (neplatí pre zostavovateľské kolektívy väčšie ako 25 zostavovateľov, 
editorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet zostavovateľov, editorov), 

- názov zostavovateľskej práce knižného charakteru,  
- poradové číslo a druh vydania,  
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN,  
- počet strán zostavovateľskej práce knižného charakteru, resp. prepočet na AH. 

GAI Správy: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov správy, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,  
- rok vydania,  
- počet strán správy, resp. prepočet na AH. 

GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov práce, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
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- rok vydania, 
- počet strán práce, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade časopisu ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov časopisu, 
- typ periodika,  
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo (uvádza sa v prípade, ak je 

uvedený v dokumente), rok vydania, 
- rozsah strán práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade zborníka ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov zborníka, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,   
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN (uvádza sa v prípade, ak je uvedené v dokumente), 
- rozsah strán práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich 
kategórií: 
- kategória EPC, 
- oblasť výskumu, 
- jazyk dokumentu, 
- autor (autori),  
- rok narodenia autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- vykazujúce pracovisko autora (autorov) – povinne sa uvádza len pre vykazujúcich autorov, 
- pracovisko autora uvedené v publikácii, 
- % podiel autora (autorov) – pridelený len pre autorský okruh (neplatí pre autorské kolektívy 

väčšie ako 25 autorov, vtedy je nutné uviesť celkový počet autorov), 
- názov práce, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania, 
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa, 
- rok vydania, 
- počet strán práce, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade časopisu ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov časopisu, 
- typ periodika,  
- ročník (uvádza sa v prípade, ak je uvedený v dokumente), číslo (uvádza sa v prípade, ak je 

uvedený v dokumente), rok vydania, 
- rozsah strán práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž, 
- v prípade zborníka ako zdrojového dokumentu aj: 
- názov zborníka, 
- poradové číslo a druh vydania, 
- miesto vydania,  
- krajina vydania, 
- názov vydavateľa,   
- rok vydania,  
- ISBN, resp. ISSN (uvádza sa v prípade, ak je uvedené v dokumente), 
- rozsah strán práce v rozmedzí od-do, resp. prepočet na AH alebo minutáž. 
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