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• Stručná genéza spracovania publikačnej činnosti,

• Pripomienky a návrhy k Smernici MŠ SR                
č. 13/2008-R,

• Problémové okruhy - všeobecne,• Problémové okruhy - všeobecne,

• Problémové okruhy – kategorizácia publikácií,

• Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny.



• 90-te roky minulého storočia – začiatok 
systematického spracovania publikačnej činnosti      
na väčšine vysokých škôl, 

publikačná činnosť = jedno z kritérií pri akreditácii 

Spracovanie publikačnej činnosti – stručná genéza

• publikačná činnosť = jedno z kritérií pri akreditácii 
vysokých škôl,

• Akreditačné komisie – rôzny prístup pri vykazovaní 
publikačných aktivít, vlastné definície typov 
dokumentov, potrebné konverzie a rôzne úpravy.



Spracovanie publikačnej činnosti – stručná genéza

• Požiadavka systémového prístupu, vysvetlenia 
a zjednotenia základných pojmov,

• Publikácie prof. Š. Kimličku:
– Publikačná činnosť : evidencia, vykazovanie                         

a informačné systémy o publikačnej činnosti                        
a citáciách podľa medzinárodných štandardov. Bratislava : 
STIMUL, 1997. 95 s.

– Spracovanie zoznamov publikačnej činnosti, ohlasov a 
aktivít. Bratislava : STIMUL, 1998. 56 s.

– metodické materiály v rámci projektu Pro Scientia.



Spracovanie publikačnej činnosti – stručná genéza

• Zákon č. 183/2000 o knižniciach – definoval postavenie a úlohy knižníc               
na akademickej pôde, § 8 - Akademická knižnica

• (1) Akademická knižnica je knižnica vysokej školy a knižnica fakulty zriadená 
podľa osobitného predpisu.

• (2) Akademická knižnica v rámci svojho zamerania
• a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským 

pracoviskom vysokej školy alebo fakulty,
• a) je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským 

pracoviskom vysokej školy alebo fakulty,
• b) uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce,
• c) je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, 

vedeckých pracovníkov a doktorandov vysokej školy alebo fakulty,
• d) poskytuje knižnično-informačné služby najmä učiteľom, vedeckým 

pracovníkom, doktorandom a študentom vysokej školy alebo fakulty,
• e) poskytuje knižnično-informačné služby verejnosti za podmienok určených 

zriaďovateľom,
• f) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 

knižníc.



Spracovanie publikačnej činnosti – stručná genéza

• návrh smernice iniciovaný zo strany SAK – po legislatívnom postupe 
prijatý MŠ SR
– Smernica MŠ SR č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti a ohlasov z 31. augusta 2005,

• novelizácia spolupráca SAK + MŠ SR - doplnenie cieľa bibliografickej 
registrácie, komu sa EPC registruje, doplnenie audiovizuálnych registrácie, komu sa EPC registruje, doplnenie audiovizuálnych 
dokumentov, rozsahov u máp, počtu veršov, úprava časti o  organizácii 
a deľbe práce, doplnenie príloh
– Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica o 

bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov,

• novelizácia MŠ SR – doplnenie o umeleckú činnosť, Certifikačný úrad –
CVTI SR, Hodnotiteľská komisia
– Smernica MŠ SR č. 13/2008 zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii 

a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov



Spracovanie publikačnej činnosti Spracovanie publikačnej činnosti –– stručná genézastručná genéza

• rok 2007 – vytvorenie CREPČ (Centrálneho registra 
evidencie publikačnej činnosti),

– hlavná úloha – nástroj na objektívne prideľovanie 
dotácie pre VVŠ, dotácie pre VVŠ, 

– väčšia transparentnosť pri hodnotení výsledkov vedy 
a výskumu,

• rok 2008 – EUCA (Evidencia umeleckej činnosti a aktivít) 



Spracovanie publikačnej činnosti Spracovanie publikačnej činnosti –– stručná genézastručná genéza

• rok 2008 – systematická kontrola kvality 
záznamov v CREPČ z hľadiska správnosti 
kategorizácie, úplnosti údajov, karentovanosti,

• rok 2010 – kópie relevantných častí vedeckých • rok 2010 – kópie relevantných častí vedeckých 
monografií a štúdií charakteru vedeckej 
monografie,

• zintenzívnenie komunikácie, „zviditeľnenie“ 
CREPČ na vysokých školách, rôzna interpretácia 
problematiky – požiadavka presnejších definícii, 
úprav kategórií = novelizovanie smernice.



Pripomienky a návrhy k Smernici  MŠ SR č. 13/2008Pripomienky a návrhy k Smernici  MŠ SR č. 13/2008--RR

• Do CVTI SR zaslaných e-mailom spolu viac ako 60 strán s rozsiahlymi 
pripomienkami a návrhmi  k Smernici MŠ SR č. 13/2008-R.

• Prehľad pracovísk (spolu 21), ktorých pedagogickí a knižniční pracovníci zaslali pripomienky a návrhy: 
– Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre,
– Knižnica Výskumného ústavu rastlinnej výroby,
– Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva,
– Výskumný ústav potravinársky,
– Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave,
– Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
– Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,– Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
– Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove,
– Akadémia umení v Banskej Bystrici,
– Knižnica Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
– Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave,
– Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
– Akademická knižnica Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
– Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
– Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene,
– Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene,
– Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre,
– Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,
– Univerzitná knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,
– Centrum vedecko-technických informácií SR,
– Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR.



Problémové okruhy Problémové okruhy -- všeobecnevšeobecne

• Problém percentuálneho podielu autorov 
publikácie (diela viacerých spoluautorov, 
kolektívu autorov)

• Absencia centrálneho registra menných autorít 
MŠVVaŠ SR (možnosť pripojiť do bg.záznamu
domovskú afinitu autora VŠ bez dohadovania 
medzi VŠ)



Problémové okruhy Problémové okruhy -- všeobecnevšeobecne

• Nemožnosť vykazovať publikačnú a umeleckú 
činnosť emeritných profesorov, zamestnancov 
s čiastočným úväzkom (zamestnaných len u 1 
zamestnávateľa z rôznych dôvodov, ...)zamestnávateľa z rôznych dôvodov, ...)

• problém dokladovania recenzného konania   
pri zahraničných aj domácich publikáciách 
(neuvedenie recenzentov v publikácii)



Problémové okruhy Problémové okruhy -- všeobecnevšeobecne

• Problém nejednotnosti terminológie: 

lektor – oponent – posudzovateľ – recenzent

• Absencia zadefinovania pojmov: vedecká • Absencia zadefinovania pojmov: vedecká 
monografia, odborná monografia, vedecký 
zborník, vysokoškolská učebnica, učebný text



Problémové okruhy Problémové okruhy -- všeobecnevšeobecne

• Absencia vykazovania publikácií 
publikovaných ako „online first“

• Požiadavka na povinné vykazovanie • Požiadavka na povinné vykazovanie 
publikačnej činnosti všetkých 
vedeckovýskumných pracovísk v SR



Problémové okruhy Problémové okruhy –– kategorizácia publikáciíkategorizácia publikácií

• Problém nedostatočného rozsahu publikácií    
(kategórie ACA, ACB, BAA, BAB, CAA, CAB, EAI, 
EAJ, BCI) a ich následného preradenia do 
kategórie GII

• Problém vykazovania prác v zborníkoch:  
– Požiadavka na zrovnoprávnenie vedeckých                            

a konferenčných zborníkov,

– Požiadavka na zjednotenie vykazovania pozvaných, 
nepozvaných príspevkov

– Požiadavka na zjednotenie vykazovania domácich                
a zahraničných zborníkov



Problémové okruhy Problémové okruhy –– kategorizácia publikáciíkategorizácia publikácií

• Problém vykazovania abstraktov:
– Ak je v jednom roku vykázaný abstrakt a v ďalšom 

roku plný text
– Požadovaný rozsah abstraktov

• Problém vykazovania karentovaných publikácií:
– začlenenie publikácií registrovaných v CCC, SCOPUS, 

WoK do porovnateľných kategórií
– Požiadavka na vytvorenie kategórií: 

impaktované/neimpaktované časopisy                   
(resp. indexované, neindexované)



Problémové okruhy Problémové okruhy –– kategorizácia publikáciíkategorizácia publikácií

• Problém nestránkovania elektronických 
dokumentov (ako uviesť rozsah publikácie?)

• Nárast publikačnej činnosti v elektronickej • Nárast publikačnej činnosti v elektronickej 
podobe – potreba revidovania kategórií            
z pohľadu rozsahu publikácií

• Požiadavka na vytvorenie novej kategórie pre 
vykazovanie e-learningových kurzov



Návrh na vytvorenie pracovnej skupinyNávrh na vytvorenie pracovnej skupiny

• Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny k príprave 
novelizácie Smernice MŠ SR č. 13/2008-R.

• Navrhovaní členovia:
– za SAK: 

• PhDr. Daniela Džuganová
• PhDr. Daniela Gondová
• PhDr. Beáta Bellérová• PhDr. Beáta Bellérová

– za CVTI SR: 
• Mgr. Ľudmila Hrčková
• Mgr. Terézia Mišovičová
• PhDr. Jana Tlstovičová
• Mgr. Marta Dušková

– Konzultanti: HK MŠVVaŠ SR, PhDr. Mária Žitňanská – CVTI SR

– Ďalšie návrhy ...



Ďakujeme za Ďakujeme za 
pozornosť.pozornosť.

10. marec 2011, CVTI SR


