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Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) – harmonogram kontrol záznamov, opráv 
a exportu opravených dávok po ukončení vykazovacieho obdobia 2012 

 

Po ukončení vykazovacieho obdobia 2012 a exporte záznamov  z lokálnych databáz do CREPČ boli 

dňa 8. 4. 2013 vygenerované štandardné výstupy prístupné na portáli www.crepc.sk  

  Výstupy z CREPČ  2012_CREPC/2012_crepc_davka_2013_04_EXP6/  

  karenty/  

  podobne_cely_CREPC/  

  podobne_rok_vykazovania_2012/  

  uplne_vystupy/ 
 
Do 13. mája 2013 budú prebiehať kontroly záznamov v CVTI SR – Oddelenie pre hodnotenie 

publikačnej činnosti (OHPČ). Protokoly opráv a finálna kontrola karentov budú priebežne zasielané 

riaditeľom akademických knižníc vysokých škôl.  

Ak by sa z opodstatnených dôvodov predĺžil termín zasielania protokolov opráv a finálnej kontroly 

karentov budú riaditelia akademických knižníc o tejto skutočnosti informované prostredníctvom 

aktualít na portáli.   

Do 31. mája 2013 je potrebné, aby vysoké školy realizovali kontrolu a opravy vyplývajúce 
z automatických kontrol (karenty, podobne rok vykazovania 2012, uplne vystupy), z protokolov opráv 
a finálnej kontroly karentov z CVTI SR - OHPČ. Po 31. 5. 2013 budú môcť ďalšie opravy v CREPČ 
realizovať len pracovníci CVTI SR - OHPČ.  
V rámci opráv v žiadnom prípade nie je možné pridávať do dávky za vykazovacie obdobie 2012 nové 
záznamy. Opravené dávky prejdú kontrolou. Ak sa v porovnaní s pôvodne exportovanou dávkou zistia 
nové záznamy, tieto budú z databázy odstránené.   

 
Dňa 31. mája 2013 do 20:00 h. je potrebné zaslať export opravenej dávky vykazovacieho 
obdobia 2012 do CREPČ. V prípade, že budete mať opravenú a skontrolovanú dávku skôr, 
môžete ju exportovať aj v skoršom termíne.  
 

Po importe opravených dávok do CREPČ bude vygenerovaná predbežná štatistika pre potreby 

MŠVVaŠ SR. 

Naďalej bude pokračovať posudzovanie vedeckých publikácií v skupine A1 (kategórie publikácií AAA,  
AAB, ABA, ABB, ABC, ABD), finalizácia relevantných podkladov k publikáciám, príp. ďalších 
doplňujúcich podkladov pre členov HK MŠVVaŠ SR.  

http://www.crepc.sk/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/2012_crepc_davka_2013_04_EXP6/karenty/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/2012_crepc_davka_2013_04_EXP6/podobne_cely_CREPC/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/2012_crepc_davka_2013_04_EXP6/podobne_rok_vykazovania_2012/
http://www.crepc.sk/crepc_vystupy/2012_CREPC/2012_crepc_davka_2013_04_EXP6/uplne_vystupy/


Do 30. 4. 2013 musia byť do CVTI SR doručené všetky podklady k publikáciám skupiny A1, ktoré boli 
zaevidované vo vykazovacom období 2012 (prostredníctvom uploadu, naviazania liniek k záznamom 
v exportnej dávke alebo poštou). Podklady doručené po termíne 30. 4. 2013 nebudú akceptované 
a záznamy publikácií vysokej školy bez dodaných podkladov budú z CREPČ vymazané. 
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