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Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  
(CREPČ)(CREPČ)

•• Myšlienka vytvorenia CREPČ Myšlienka vytvorenia CREPČ - zabezpečiť komplexnú evidenciu 
publikačnej  činnosti VŠ v SR v automatizovanej podobe

•• VznikVznik - rozvojový projekt koordinovaný UKF v Nitre a 
konzorciom  vybraných  VŠ 

•• RealizáciaRealizácia – od mája 2007

•• Cieľ:Cieľ: zabezpečenie efektívneho zberu podkladov o výstupoch •• Cieľ:Cieľ: zabezpečenie efektívneho zberu podkladov o výstupoch 
publikačnej činnosti pre hodnotenie vysokých škôl, následnej 
kontroly a prezentácie údajov

•• Pravidlá pre zber a evidenciu údajov  Pravidlá pre zber a evidenciu údajov  o publikačnej činnosti  VŠ –
Smernica MŠ SR č. 13/2008-R

•• Zber údajov:Zber údajov:

� začiatok november 2006

� rok 2010 (k 31. 10. 2010) – ukončenie štvrtého vykazovacieho 
obdobia  



Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  
(CREPČ)(CREPČ)

•• CREPČ predstavuje:CREPČ predstavuje:

– unikátny zdroj informácií o výstupoch publikačnej činnosti VŠ, 
slúži na prezentáciu, porovnávanie a získavanie objektívnych 
podkladov na mapovanie vedeckovýskumných a odborných 
aktivít VŠ,

– bibliografickú databázu s obsahom 165 933 záznamov          – bibliografickú databázu s obsahom 165 933 záznamov          
(2007 - 2010) verejne dostupnú na: www.crepc.sk

•• Prispievatelia: Prispievatelia: 

– 25 VŠ (verejné: 20, štátne: 2, súkromné: 3)

•• Softvérové riešenie a prevádzka: Softvérové riešenie a prevádzka: 

– knižnično-informačný systém DAWINCI od firmy SVOP, s. r. o.

– od decembra 2009 CVTI SR CVTI SR poverené MŠ SR prevádzkou registra



Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  
(CREPČ)(CREPČ)

• CVTI SR je z poverenia MŠ SR  hodnotiteľským pracoviskom      hodnotiteľským pracoviskom      
a rozhoduje o zaradení publikácií získaných zo zberu pre 
evidenčné účely  a s konečnou platnosťou  rozhoduje 
o preradení publikácie evidovanej na  VŠ (vedeckej inštitúcii), 
ak nespĺňa požiadavky pre zaradenie do kategórie podľa príloh 
Smernice MŠ SR č. 13/2008-R (čl. 14, ods. 5)Smernice MŠ SR č. 13/2008-R (čl. 14, ods. 5)

• z poverenia MŠ SR 2.9.2008 - zriadené Oddelenie pre Oddelenie pre 
hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ)hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) – personálne 
zabezpečené pracovníkmi z odboru knižnično-informačných 
služieb

•• Od 1. 4. 2010 Od 1. 4. 2010 – personálne obsadenie s hlavnou pracovnou  
náplňou



Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  
(CREPČ)(CREPČ)

•• Činnosti OHPČ:Činnosti OHPČ:

• spracovanie a verifikácia údajov o publikačnej činnosti VŠ v SR,

• kontrola formálneho popisu bg. záznamov, správnosti zaradenia 
výstupov do jednotlivých kategórií,

• komunikácia s VŠ z hľadiska kontroly, chybovosti a realizácie 
potrebných oprávpotrebných opráv

• skvalitňovanie procesu hodnotenia a vykazovania publikačnej 
činnosti,

• koordinácia činností spojených s evidenciou publikačnej               
a umeleckej činnosti,

• spolupráca na hodnotení vedy a výskumu VŠ v SR,

• príprava podkladov ohľadom problematiky zaradenia publikácií 
pre Hodnotiteľskú komisiu MŠVVaŠ SR (HK MŠVVaŠ SR).



Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  Centrálny register evidencie publikačnej činnosti  
(CREPČ)(CREPČ)

• CVTI SR v zmysle Smernice MŠ SR č. 13/2008-R 
iniciovalo zriadenie komisie odborných 
garantov pri HK MŠVVaŠ SR,

• dňa 6.9.20106.9.2010 menovanie odborných expertov 
ministrom MŠVVaŠ SR,

• dňa 4.11.20104.11.2010 spoločné pracovné stretnutie 
zástupcov OHPČ CVTI SR a HK MŠVVaŠ SR.



Proces prehodnotenia výstupov publikačnej činnosti                                Proces prehodnotenia výstupov publikačnej činnosti                                
v  skupine A1 v  skupine A1 –– 884 vedeckých publikácií                                                         884 vedeckých publikácií                                                         

v rámci vykazovacieho obdobia 2008 v rámci vykazovacieho obdobia 2008 –– 2009:             2009:             

– posudzuje formálnu a sleduje obsahovú stránku vedeckých 
publikácií,

– povinnosť VŠ zasielať relevantné podklady (líce a rub 
titulného listu, obsah, predslov/úvod, doslov/záver, použitá 
literatúra, tiráž) k vedeckým publikáciám – od januára 2010,literatúra, tiráž) k vedeckým publikáciám – od januára 2010,

– posúdenie vyselektovaných 308 publikácií so sporným 
zaradením,

– 96 vedeckých publikácií preradených do inej kategórie so 
súhlasom VŠ a autorov,

– 212 vedeckých publikácií predložených HK MŠVVaŠ SR.





Oznámenie o výsledkoch posúdenia vedeckých Oznámenie o výsledkoch posúdenia vedeckých 
publikácií HK publikácií HK MŠVVaŠMŠVVaŠ SRSR

ID kategória autor názov rok Odporúčanie HK

Skratka VŠ. číselný kód AAA 2009 Kategória sa nemení

AAA 2009 Zmena kategórie na ACA

AAA 2009 Zmena kategórie na ACA

AAA 2009 Kategória sa nemení

AAA 2009 Zmena kategórie na BAA

AAA 2009 Kategória sa nemení



Proces prehodnotenia výstupov publikačnej činnosti v Proces prehodnotenia výstupov publikačnej činnosti v 
rámci vykazovacieho obdobia 2009 rámci vykazovacieho obdobia 2009 -- 20102010

•• Fáza1Fáza1 – kontrola formálneho popisu 43 423 záznamov v 
sledovaných kategóriách, automatizovaná kontrola 1 712 
publikácií v karentovaných časopisoch, kontrola duplicitného 
vykazovania a oprava zistených chýb a kategorizácie 
publikácií na VŠ,

•• Fáza2Fáza2 – kontrola realizácie opráv najmä v kategórii •• Fáza2Fáza2 – kontrola realizácie opráv najmä v kategórii 
karentovaných časopisov a zmien v kategorizácii publikácií v 
CVTI SR,

• vygenerovanie štatistiky publikačných výstupov VŠ za rok 
2010 pre MŠVVaŠ SR.

•• Proces prehodnotenia Proces prehodnotenia 821 vedeckých publikácií v skupine A1 
a vyselektovanie 268 sporných publikácií – aktuálny stav 
prípravy pre HK MŠVVaŠ SR.





Možnosti využitia CREPČ      Možnosti využitia CREPČ      

• údaje o výstupoch publikačnej činnosti – podklad pre každoročný 
výpočet a rozdeľovanie štátnej dotácie verejným VŠ,

• bezpečné uloženie a jednotná prezentácia informácií a výsledkov

• vyhľadávanie záznamov publikačnej činnosti podľa definovaných 
kritérií,kritérií,

• možnosť kontroly dát, priame výstupy a štatistiky pre potreby 
manažmentu finančných prostriedkov,

• mapovanie výsledkov vedy a výskumu VŠ v SR.



Ďalšie možnosti využitia CREPČĎalšie možnosti využitia CREPČ

• prehľad publikačnej činnosti VŠ pri predkladaní a hodnotení 
projektov (min. 5 vykazovacích období),

• podklad pre hodnotenie publikačnej činnosti pre účely 
akreditácie VŠ,

• retrospektívne doplnenie záznamov publikačnej činnosti VŠ,

• sledovanie citačných ohlasov na publikačnú činnosť VŠ,• sledovanie citačných ohlasov na publikačnú činnosť VŠ,

• rozdelenie slovenských periodík na vedecké a odborné,

• štatistické výstupy podľa vedných odborov,

• štatistické výstupy podľa kalendárnych rokov,

• obohatenie bibliografickej databázy o plné texty,

• začlenenie vedeckých, výskumných a odborných pracovísk v 
SR medzi prispievateľov CREPČ.



Ďalšie možnosti využitia CREPČĎalšie možnosti využitia CREPČ

• analytická štúdia 

Hodnotenie potenciálu vedeckých pracovísk v oblasti Hodnotenie potenciálu vedeckých pracovísk v oblasti 
výskumu, vývoja a transferu technológií s využitím výskumu, vývoja a transferu technológií s využitím 
Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti            Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti            
v rámci implementácie národného projektu Národná v rámci implementácie národného projektu Národná 

infraštruktúra pre podporu transferu technológií na 

Slovensku – NITT SK



Zmeny v evidencii publikačnej činnostiZmeny v evidencii publikačnej činnosti

• Zmena vykazovacieho obdobia – podľa kalendárnych rokovpodľa kalendárnych rokov,

• Doplnenie evidencie publikačnej činnosti za rok 2009,

• Doplnenie evidencie publikačnej činnosti za rok 2010,

• Nastavenie záväzných termínov na doplnenie,

• Otvorenie evidencie roku 2011

• Prehodnotenie vedeckých publikácií v skupine A1

•• Potreba odbornej garancie za vykazované výstupy Potreba odbornej garancie za vykazované výstupy 
publikačnej činnosti už na úrovni VŠpublikačnej činnosti už na úrovni VŠ



Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.

Mgr. Ľudmila Hrčková

ludmila.hrckova@cvtisr.sk


