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1 Úvod 

Cieľom metodického usmernenia je poukázať na niektoré chyby evidencie, ktoré sa vyskytli 

v záznamoch zaevidovaných v rámci vykazovacieho obdobia 2018. Popis každej chyby obsahuje 

screenshot záznamu alebo entity z CREPČ 2 a správny zápis v zmysle metodiky publikačnej činnosti. 

V prípade potreby bude metodické usmernenie doplnené o ďalšie príklady. 

2 Zápis article number 

Popis chyby: Article number je nesprávne zapísané v poli Číslo (hodnota). 

 

Správny zápis: Article number (číslo článku) sa zapisuje vo formulári Článok do poľa Špecifikácia 

rozsahu. Zápis Article number do polí pre rozsah článku nie je povolený. Forma zápisu pre Article 

number je art. no., napr. art. no. 26.  
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3 Zápis ISBN do nesprávneho poľa 

Popis chyby: ISSN je zapísané ako ISBN v poli DOI. 

 

Správny zápis: Štandardizované identifikátory ISBN a ISSN je povolené zapisovať len vo formulároch 

pre zdrojové dokumenty, teda Kniha, Zborník a Časopis do polí identifikátorov. Pri zápise je potrebné 

vybrať správny typ identifikátora: ISBN, ISBN online, ISBN chybné, ISBN zrušené, ISSN, ISSN online, ISSN 

chybné a ISSN zrušené. Samotný názov identifikátora „ISBN“ alebo „ISSN“ sa nezapisuje, pretože je 

doplnený automaticky. Výnimkou je identifikátor ISMN, ktorý sa zapisuje do poľa Ďalšie identifikátory. 

Aj v prípade ISMN je však nutné rozlišovať printovú, online, chybnú alebo zrušenú formu identifikátora. 
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4 Zápis neexistujúcich údajov 

Popis chyby: Neexistujúce ISBN je zapísané v poli Ďalšie identifikátory. 

 

Správny zápis: Štandardizované identifikátory ISBN a ISSN je povolené zapisovať len do polí 

identifikátorov. Ak publikácia neobsahuje ISBN, ISSN alebo iný údaj, nie je potrebné túto skutočnosť 

do záznamu zaznamenávať. 

5 Neúplný názov podujatia 

Popis chyby: Názov podujatia nie je úplný a dostatočný. 

 

Správny zápis: Podujatie, ale aj ostatné entity je potrebné zakladať komplexne a v úplnosti, aby ich 

bolo možné jednoznačne vyhľadávať a identifikovať. Nie je povolené zakladať entity s neúplnými 

názvovými alebo inými údajmi potrebnými pre riadnu evidenciu publikačnej činnosti. V prípade, ak 

v publikácii nie sú uvedené všetky potrebné údaje o podujatí, odporúča sa ako zdroj informácií použiť 

program podujatia dodaný autorom. 

6 Zápis viacerých podujatí ako jednu entitu 

Popis chyby: Viacero súvisiacich podujatí je založených ako jedna entita. 
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Správny zápis: Nie je povolený zápis viacerých podujatí ako jednej entity, aj keď sú príspevky z týchto 

podujatí uverejnené v spoločnom zborníku. Každé podujatie je potrebné založiť ako samostatnú entitu 

previazanú so súvisiacimi podujatiami prostredníctvom poľa Súvisiace podujatie. Rovnako nie je 

povolené zakladať viacero inštitúcií uvedených v publikácii ako spolupracujúce vydavateľstvá ako 

jednu entitu. 

7 Oprava úväzkov a neoprávnené vykazovanie 

Popis chyby: Autor bez 100% úväzku si vykazuje záznam pre štátnu dotáciu. 

 

Správny zápis: Podľa platnej legislatívy si publikačnú činnosť pre štátnu dotáciu môže vykazovať len 

zamestnanec s pracovným úväzkom na ustanovený týždenný pracovný čas (100%), interní doktorandi 

a od roku vydania 2019 aj externí doktorandi. CREPČ 2 umožňuje evidenciu záznamov, ktoré nespĺňajú 

podmienky platnej legislatívy, potrebné je však zvoliť príznak štátnej dotácie Nepodlieha. Vnútorná 

kontrola CREPČ 2 nepovolí zapísať alebo potvrdiť záznam, ktorý si vykazujú len autori bez 100% úväzku 

alebo iným spôsobom nespĺňajú platnú legislatívu, s príznakom štátnej dotácie Podlieha. V prípade, ak 

je pôvodne 100% pracovný úväzok dodatočne upravený na skrátený úväzok, sa však autorove záznamy 

naďalej vykazujú pre štátnu dotáciu. Po úprave rozsahu úväzku je preto vždy potrebné skontrolovať 

všetky autorove záznamy a v prípade potreby zmeniť príznak štátnej dotácie. Takto neupravené 

záznamy sa vďaka nastaveniam CREPČ 2 nedostanú do štatistík štátnej dotácie, napriek tomu sú ale 

založené nesprávne a je potrebné ich patrične upraviť. 
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8 Zápis názvových údajov 

Popis chyby: Publikácia je založená duplicitne kvôli nesprávne zapísaným názvovým údajom. 

 

Správny zápis: Názvové údaje publikácií je potrebné zapisovať vo forme, v akej sú uvedené na titulnom 

liste, resp. v tiráži publikácie. Výnimkou je zápis rímskych čísel, ktoré sa prepisujú na arabský tvar, 

okrem ustálenej formy zápisu, ako sú napr. čísla súvisiaceho s menom (Alžbeta II. alebo Ľudovít XIV.). 

Dátumové údaje v názvoch sa zapisujú vo formáte DD.MM.RRRR bez medzier za bodkami. Ak názov 

obsahuje apostrof, je potrebné ho zapísať správne a nenahrádzať ho dĺžňom. Apostrof je možné zapísať 

kombináciou kláves ľavý Alt+39 alebo pravý Alt+P. 


