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Centrálny register v čase

Kontroly (automatické a ručné)

EUČA (СREUČ) 2010, CREPČ 2010 fáza 2

CREPČ 2011, EUČA (СREUČ) 2011

CREPČ 2010 fáza 3 a 4

Obdobie neistoty



Centrálny register EPČ 
(www.crepc.sk)
� Pravideľný zber dát v roku 2010 (poďakova ť)
� Finálne dávky 2010

� Fáza 1: Kontrola dát automatická (duplicity, 
karenty,...)

� Fáza 2: Ručná kontrola � Fáza 2: Ručná kontrola 

� Zabezpečovanie podpory pre komisiu hodnotenia 
publikačnej činnosti (najmä kategórie A1-
monografie a B - karenty)

� Predbežné výstupy pre VŠ a MŠ SR
� Štatistiky pre účely rozpočtu neboli realizované z 

dôvodu zmeny obdobia



Centrálny register UČ

� Priebežný zber dát priamo autormi
� Zastavený k 31.10.2010
� Kontrolovaný radou garantov
� Výstupy pre VŠ vystavené� Výstupy pre VŠ vystavené

� Poznámka o súbornom katalógu CREUČ
PRIPRAVUJE SA



Ako ďalej CREUČ?

� Nový katalóg 
� Príprava (rada garantov)
� Import (CVTI/SVOP)

� Setup databázy 2011� Setup databázy 2011
� Prenos autorít
� Ďalší vývoj?

� Ohlasy
� Súborný katalóg - prehľadávač
� Upresnenia formulárov



Ako ďalej CREPČ?

� Rozpočet pre 2011 sa rieši z čísel 2008 a 2009
� Otvoríme rok vykazovania 2010 a očakávame

� záznamy s rokom vydania 2009, ktoré sa z rôznych 
dovodov nedostali do CREPČ

� záznamy s rokom vydania 2010, ktoré ste do CREPČ už � záznamy s rokom vydania 2010, ktoré ste do CREPČ už 
poslali, ale aj tie ktoré pribudli do Vašich DB po uzávierke 
fázy 2

� záznamy s rokom vydania 2009 aj 2010 musia byť 
označené rokom vykazovania 2010 !!! Tak ale máte 
nastavené aj systémy.

� Za žiadnych okolností neočakávame záznamy s 
rokom vydania 2011

� Odovzdávka bude mať podobne ako v 11/2010 dve
fázy a pre odlíšenie ich označíme fáza 3 a fáza 4



Dôsledky

� Roky vykazovania 2007 až 2010 vždy 
obsahovali záznamy s rovnakým rokom 
vydania, ale aj z roku predošlého

� Rok vykazovania 2011 bude obsahovať � Rok vykazovania 2011 bude obsahovať 
„výhradne“ záznamy s rokom vydania 2011 
� Otvorí sa teraz v mesiaci apríl alebo máj
� Uzatvorí sa v mesiaci apríl alebo máj v roku 2012

� Ďalšie roky analogicky



Dôsledky 2

� Rozpočet 2012 sa bude riešiť z čísel rokov 
vykazovania 2009 a 2010 a analogicky ďalej

� Vysoké školy ktoré čakajú na pripojenie do 
CREPČ a boli by schopné dodať data s rokom 
vydania 2009 a 2010 do termínu, môžu tak urobiť vydania 2009 a 2010 do termínu, môžu tak urobiť 
(po uzatvovorení 2010, bez štatistík, kontroly a 
výstupov)

� Po uzatvorení 2010 sa stane toto:
� ihneď otvoríme dodávanie dávok pre rok vykazovania 

2011 

� začneme riešiť pozastavené žiadosti o pripojenie do 
CREPČ



Kontakt

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Mgr. Ján Grman, PhD.Mgr. Ján Grman, PhD.

SVOP spol. s r.o.
grman @svop.sk , www.svop.sk


