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Záznamy – import z databáz

• pred importom robíme dôkladnú kontrolu na duplicity záznamov

• pred importom skontrolujeme formulár, do ktorého systém záznam naimportuje
(dá sa ľahko zmeniť)

• záznamy nenechávame v uloženom stave

• do záznamov doplníme všetky identifikátory z databáz (WOS CC, Scopus, CCC)

• deduplikujeme, hlavne osoby na slovenských vysokých školách!!! 
• vďaka deduplikácii sa zachovajú ID z databáz a pri ďalšom importe už tieňová osoba 

nevznikne
• ak neexistujú, vytvoríme ich v Crepči a deduplikujeme s naimportovanými tieňovými

• tieňové zdrojové dokumenty treba rozpísať a potvrdiť



Formulár je potrebné zmeniť z Kapitola/príspevok na Článok





Formulár je zmenený:



Záznamy – import z KIS

• pred importom robíme dôkladnú kontrolu aj na duplicity záznamov
• ak záznam, ktorý sa má naimportovať, v CREPČ 2 už existuje, netreba zabudnúť na 

vloženie ID záznamu z vlastného KIS-u

• pred importom skontrolujeme formulár, do ktorého chce systém záznam 
naimportovať (dá sa ľahko zmeniť)

• záznamy nenechávame v uloženom stave

• deduplikujeme osoby aj vydavateľstvá!!!
• ak neexistujú, vytvoríme entitu vydavateľa v Crepči a deduplikujeme s 

naimportovaným tieňovým vydavateľstvom

• odkaz na videomanuál na deduplikáciu

• treba skontrolovať uvedenie pracoviska na dokumente pri autorovi

• tieňové zdrojové dokumenty treba rozpísať a potvrdiť

https://www.youtube.com/watch?v=h8vtp66ZVK4


Ohlasy - import

• pred importom skontrolujeme formulár, do ktorého chce systém ohlas 
naimportovať (dá sa ľahko zmeniť)

• pred importom robíme dôkladnú kontrolu aj na duplicity

• ohlasy nenechávame v uloženom stave, potvrdzujeme ich

• do ohlasov dopĺňame všetky identifikátory z databáz (WOS CC, Scopus, 
CCC)

• tieňové zdrojové dokumenty treba rozpísať a potvrdiť



Databázové záznamy

• v prípade, že záznam ešte v databáze nie je registrovaný, ale už riadne vyšiel, 
odporúčame využívať možnosť „Čakateľ na databázu“, uviesť kategóriu ADE/ADF a 
záznam potvrdiť 

• až po vložení identifikátora z databázy zmeníme kategóriu na 
ADC/ADD/ADM/ADN

• v prípade, že záznam figuruje v databáze alebo na stránke časopisu ako „early
access“, „first online“, „article in press“ a pod., nie je dovolené záznam vôbec 
evidovať



Projekty
• názov slovenských projektov sa uvádza v slovenčine

o anglický preklad sa uvádza v poli „Preklad názvu“

• skratky KEGA, VEGA... sa neuvádzajú v poli „Podnázov“
o uvádzajú sa v špeciálnom poli „Grantová schéma“

• v prípade APVV projektu sa APVV neoddeľuje od čísla, zapisuje sa ako súčasť čísla 
projektu

• nezakladáme duplicitné projekty, prípadne ich deduplikujeme

• ak poznáme iba číslo projektu a jeho názov nie je vyhľadateľný ani na internete, je možné 
do poľa „Názov“ zapísať číslo projektu, to je zároveň nutné uviesť aj v poli „Číslo 
projektu“
• takejto situácii sa však snažíme vyvarovať



Podujatie

• frázy ako „zborník abstraktov“, „zborník príspevkov“, „proceedings“ a pod. sa v 
entite NEUVÁDZAJÚ

• pozor na vytváranie duplicít!

• odporúča sa 

• uvádzať organizátorov podujatia

• pri opakujúcich sa podujatiach vytvoriť hlavné záhlavie



Všeobecné pravidlá

• dôsledná kontrola periodicity v prípade časopiseckých záznamov (časopis vs. 
zborník a ročná periodicita)

• čitateľné podklady v prípade skupiny A1 bez autorských/editorských korektúr

• klasické zborníky s rôznorodými príspevkami a príspevkami v rôznych jazykoch 
neevidovať ako ABC/ABD

• nanovo vydané iba minimálne zmenené záverečné práce neevidovať ako 
AAA/AAB

• poradie autorov sa uvádza podľa podkladov

• uvádzať %-ne podiely autorom v súlade s publikačnou/vedeckou etikou a 
akademickou integritou



Všeobecné pravidlá

• dávať pozor na medzeru/bodku/čiarku za alebo pred názvom

• pri prekladoch sa uvádza aj pôvodný autor (ak je v publikácii uvedený), nie iba 
prekladateľ

• v prípade konferenčných zborníkov treba podujatie dotiahnuť aj do zdrojového 
dokumentu

• pri EDI záznamoch je potrebné vytvoriť väzbu na recenzovaný dokument

• pri online dokumentoch treba vložiť URL odkaz na publikáciu

• DOI sa zapisuje výhradne do poľa DOI v tvare bez https://doi.org

• všeobecné označenie typu dokumentu v zdrojovom dokumente musí byť zhodné s 
označením v jeho analytickej časti! 

• odporúčame uvádzať všetky dostupné ISBN/ISSN uvedené v publikácii (tlačené, online, 
CD a pod.)



Všeobecné pravidlá

• údaje v záznamoch sa neprepisujú, spracovatelia medzi sebou navzájom 
komunikujú

• riadime sa metodikou, manuálmi a odporúčaniami dostupnými na portáli 
www.crepc.sk

• v prípade potreby treba kedykoľvek kontaktovať spracovateľov VŠ alebo 
pracovníkov OHPČ

http://www.crepc.sk/


Ďakujem za pozornosť.


