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Súčasný stav CREPČ 

• 33 vysokých škôl, 

• 7 rôznych systémy, 

• 2 formáty, 

• Viac ako 370 000 záznamov, 

• Rôzna úroveň a kvalita spracovania záznamov, 

• Offline databáza, 

• Exporty dát každý mesiac... 
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Problémy – offline databáza, exporty dát, 
vykazovacie obdobia 

• Príčina problémov: dávkový systém 

• Exporty dát každý mesiac 

• Uzatváranie vykazovacích období (konzervácia dát) 

• Neumožňuje retrospektívne dopĺňanie záznamov 

• Práca so záznamami neprebieha v reálnom čase 

• Strnulosť, nepružnosť databázy 
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Problémy – multiplicita záznamov 

• Pri spoluautorstve VŠ 

• Počet spoluautorov z rôznych VŠ = počet záznamov   
v CREPČ (koľko VŠ – toľko záznamov) 

• Rozdiely: 

– v zápise 

– v kategorizácii 

– na úrovni spracovania 
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Problémy – kontroly záznamov 

• Kontrola: 

– zo strany CVTI SR 

– zo strany VŠ 

• Rôzne druhy výstupov 

• Stále sa opakujúce záznamy vo výstupoch, ktoré už 
boli opravené, prípadne nie sú a neboli chybné 

• Mnoho neriešiteľných problémov 
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Problémy – opravy záznamov 

• Oprava na strane VŠ: 
– počas aktuálneho vykazovacieho obdobia  
 

• Oprava na strane VŠ + aj na strane CVTI SR: 
– po ukončení vykazovacieho obdobia (aj za staršie záznamy spätne) 
 

• Koľko záznamov opraví VŠ, toľko opraví aj CVTI SR: 
– Napr. autority, zdrojové dokumenty – VŠ opraví raz, CVTI SR musí 

opraviť XY krát 
 

• Opravy zo strany VŠ treba nahlasovať do CVTI SR: 
– komunikácia a byrokracia navyše 
 

• Nesúlad medzi dátami                                                                                       
(a ich opravami v CREPČ a lokálnych KIS na VŠ) 

Digitálna knižnica, 10.-12.11.2014, Jasná 



Problémy – nesúlad kategórií, zjednocovanie 
záznamov, zlučovanie záznamov 

• Publikácie z jedného zdrojového dokumentu 
kategorizované rozdielne: 

– falošné aj pravé duplicity 

• Rovnaké publikácie z rovnakého zdrojového dokumentu 
kategorizované rozdielne - pravé duplicity 

• Zlučovanie záznamov medzi vykazovacími obdobiami: 

– napr. abstrakt/plný text 

• Neustály proces zjednocovania, sledovania záznamov 
(častokrát na úrovni detektíva) 
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Problémy – pracovisko autora 

• Záznamy bez uvedenia kódu pracoviska autora, 

• Záznamy s chybným kódom pracoviska, 

• Nesúlad kodovníka v KIS a na portáli CREPČ 

• Neaktualizácia kodovníka na portáli CREPČ zo strany VŠ 

• Problém s prípravou štatistiky pre MŠVVaŠ SR (dotácia) 
podľa pracoviska a % podielu 
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Problémy – % podiel 

• Nesprávny súčet % podielu na jednej publikácii 

• Pridelenie % podielu len: 

– svojim autorom 

– niektorým autorom publikácie 

– nikomu 

• Problém s prípravou štatistiky pre MŠVVaŠ SR 
(dotácia) podľa pracoviska a % podielu 
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Problémy – absencia autorít 

• CREPČ nemá autoritné záznamy (dôsledok 
offline databázy, fungujúcej na princípe 
zhrávania dát do CREPČ prostredníctvom 
exportov z VŠ) 

• Nesúlad mien a priezvisk medzi záznamami VŠ 
(rozpis/nerozpis krstných mien, priezviská – 
vydatá, rozvedená, generačné rozdiely – otec a 
syn s rovnakým menom a priezviskom, 
menovci) 
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Problémy – podklady 

• Podklady k publikáciám skupiny A1: 

– Nekompletné 

– Nečitateľné 

– Pootáčané v rôznych smeroch 

– Nedodané elektronicky 

– Nedodané vôbec 
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Problémy – zmena legislatívy 

• Zmena legislatívy: 

– Smernica 

– Vyhláška + Zákon 

• nové, zrušené, zlúčené kategórie EPC 

• Zmeny v EPC 

• Nový odvolací proces 

Digitálna knižnica, 10.-12.11.2014, Jasná 



Ako vyriešiť súčasné 
problémy??? 

Nový systém: 

CREPČ II.  
(centrálna online databáza pre všetky VŠ) 
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Vízia CREPČ II. 
• Prečo nová databáza? 

– Vyrieši väčšinu súčasných problémov CREPČ (dávkový systém, 
exporty, výstupy, duplicita, absencia autorít a ohlasov, ...) 

 

• Spoločná online databáza publikačnej činnosti a ohlasov pre 
všetky VŠ: 
– online riešenie s okamžitým prejavom činnosti 
 

• Jednotné rozhranie, metodika, evidencia 
• Viacstupňový systém schvaľovania a kontroly záznamov 
• Systém notifikácií zmien, rôzne druhy sociálnych práv 

(rôzne roly používateľov) 
• Viacúčelové využitie 
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Štruktúra CREPČ II. 

• Dátové entity pre jednotlivé typy dokumentov: 

– Kniha, kapitola z knihy, zborník, príspevok zo zborníka, 
časopis, článok z časopisu, patentový dokument 

• Dátové entity pre autority: 

– Autor, inštitúcia, projekt, databáza 

 

• Ohlasy ako samostojace záznamy 

• Prepojenie všetkých entít navzájom 

• Bez duplicít = vždy len 1 záznam publikácie spoločný       
pre všetky VŠ 
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Využiteľnosť CREPČ II. 

• Rôzne druhy výstupov podľa potrieb VŠ, MŠVVaŠ SR, 
Akreditačnej komisie, ... 

• Prepojenie na iné systémy (SK-CRIS, VEGA, KEGA, 
SOFIA, ...) 

• Štatistické prehľady o publikačnej činnosti podľa 
autora, pracoviska, %  podielu, oblasti výskumu, ... 

• Automatizované kontroly WoS, SCOPUS, CCC, 
pracovné úväzky, ... 
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Základom musí byť spolupráca! 

VŠ 1 

VŠ 2 

VŠ 3 

VŠ 4 

VŠ 5 

VŠ 6 
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CVTI SR 
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