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Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

 

Metodický pokyn CREPČ č. 1 pre vykazovacie obdobie 2012  
(doplnený a upravený) 

          

 

1. Nastavenie vykazovacieho obdobia 2012 

Vykazovacie obdobie 2012 trvá od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013. V rámci tohto obdobia je potrebné 

zaregistrovať do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) všetky publikácie 

s rokom vydania 2012, ako aj publikácie s rokom vydania 2011, ktoré neboli zaregistrované vo 

vykazovacom období 2011.  

Nie je možné exportovať do CREPČ záznamy s rokom vydania 2011, ktoré už boli zaevidované vo 

vykazovacom období 2011, resp. v predchádzajúcich vykazovacích obdobiach.  

Po uzatvorení vykazovacieho obdobia 2012 (31. 3. 2013) už nie je možné do CREPČ ďalšie záznamy 

exportovať.  

 

2. Export dát do CREPČ 

 

Export dát do CREPČ sa počas vykazovacieho obdobia 2012 bude realizovať vždy posledný štvrtok 

v mesiaci. Ak sa z opodstatneného dôvodu pristúpi k odloženiu exportu,  Oddelenie pre hodnotenie 

publikačnej činnosti (ďalej OHPČ)  - CVTI SR bude akademické knižnice o tejto skutočnosti informovať 

e-mailom ako aj prostredníctvom aktualít na portáli www.crepc.sk . Prvý export dát vykazovacieho 

obdobia 2012 bude posledný štvrtok v mesiaci september 2012 – t.j. 27.9.2012. Pred exportom dát 

do CREPČ je VŠ povinná skontrolovať si v spolupráci so svojím dodávateľom KIS pre EPC  exportnú 

dávku v XML. 

Do CREPČ je vo vykazovacom období 2012 povinné exportovať všetky údaje bibliografického 

záznamu, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 - Prehľad povinných údajov CREPČ – vykazovacie obdobie 

2012. Do CREPČ sa neexportujú: 

-  prázdne (nevyplnené) polia v záznamoch,  

- záznamy s nekompletnými bibliografickými údajmi, 

- záznamy publikácií, ktoré ešte nevyšli, 

- záznamy publikačnej činnosti zamestnancov VŠ s menším ako 100% pracovným úväzkom,  

- záznamy publikačnej činnosti externých zamestnancov VŠ a externých doktorandov, 

- záznamy nespadajúce do vykazovacieho obdobia 2012. 

 

 

http://www.crepc.sk/
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3. ID záznamu 

 

ID záznamu exportovaného do CREPČ musí byť pre každý záznam jedinečné a neopakovateľné. Jedno 

ID záznamu možno použiť len 1 raz. ID záznamu, ktorý už bol exportovaný do CREPČ, nie je možné 

prepisovať a meniť. Publikáciu je možné zaevidovať len 1 raz. Nie je možné vykazovať súčasne jednu 

publikáciu aj ako celok aj ako časti z celku (napr. aj vedecká monografia aj kapitoly vo vedeckej 

monografii tej istej publikácie).  

Uvedené skutočnosti sa nevzťahujú na prípady zlučovania záznamov v zmysle Smernice MŠ SR č. 

13/2008-R zo 16. októbra 2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, 

umeleckej činnosti a ohlasov (ďalej Smernica), napr. ak sa jedná o zlúčenie záznamov abstraktu 

a plného textu príspevku v časopise, zborníku a pod. 

 

4. Podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 

Podklady k publikáciám skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) je nevyhnutné poskytnúť  na 

posúdenie OHPČ - CVTI SR priebežne počas celého vykazovacieho obdobia 2012 hneď po jednotlivých 

exportoch záznamov do CREPČ. Podklady poskytnuté viac ako 1 mesiac po uzatvorení vykazovacieho 

obdobia 2012, t.j. po 30. 4. 2013, nebudú akceptované a záznamy k nim budú z CREPČ vymazané.  

Z každej publikácie skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) zaregistrovanej v CREPČ vo 

vykazovacom období 2012 je potrebné poskytnúť  CVTI SR – OHPČ nasledovné podklady: 

- Publikácia ako celok (AAA, AAB):  

líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž, použitú literatúru (ak nie je 

použitá literatúra uvedená v publikácii súhrnne na konci, ale na konci každej kapitoly, je potrebné 

zaslať použitú literatúru aspoň z prvých troch kapitol publikácie), 

-  Časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD):  

líce a rub titulného listu, úvod/predslov, záver/doslov, obsah, tiráž celej publikácie, použitú 

literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie, prvú a poslednú stranu 

štúdie alebo kapitoly. 

Podklady musia byť dobre čitateľné a kompletné; možno ich sprístupniť 3 spôsobmi: 

I. Upload oskenovaných súborov s podkladmi vo formáte PDF priamo do CREPČ prostredníctvom 

portálu www.crepc.sk – funkcia Upload súborov. Meno a heslo pre prihlásenie je rovnaké ako pre 

vstup VŠ do privátnej sekcie VŠ.  

II. Upload oskenovaných súborov s podkladmi vo formáte PDF v lokálnom systéme VŠ a následný 

export dát spolu s naviazanými linkami pripojených podkladov k záznamom. Požiadavkami pre 

tento spôsob zasielania podkladov sú:  

- ID záznamu musí byť v čase nemenné;  

http://www.crepc.sk/
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- linka, ktorá obsahuje súbor s podkladmi musí byť špeciálne označená v XML dávke:   

<ine_url url_typ=”ezp_hlavny_text”>linka</ine_url> 

- linka musí byť dostupná prostredníctvom externého servera VŠ, aby bolo možné ju v rámci 

importu dát do CREPČ naimportovať. 

III.  Zasielanie podkladov poštou do OHPČ - CVTI SR týka sa len  VŠ, ktoré nemajú technické 

zabezpečenie na skenovanie podkladov.  

 

5. Posúdenie publikácií skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 

Publikácie zaregistrované do CREPČ vo vykazovacom období 2012 posudzuje po formálnej stránke  

OHPČ – CVTI SR, po obsahovej stránke Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR (ďalej HK MŠVVaŠ SR). 

V prípade potreby je VŠ povinná dodať plný text posudzovanej publikácie.  

V prípade, že je nevyhnutné zaregistrovanú publikáciu skupiny A1 prednostne posúdiť z dôvodu 

blížiaceho sa habilitačného konania, je možné OHPČ – CVTI SR  požiadať o jej prednostné posúdenie. 

Žiadosť o prednostné posúdenie musí byť do CVTI SR doručená aspoň 2 mesiace pred habilitačným 

(alebo iným) konaním. 

 

6. Zasielanie stanovísk  autorov  a doplňujúce stanoviská k posúdeniu vedeckých publikácií   

Stanoviská autorov s preradením publikácie do inej kategórie EPC a ďalšie doplňujúce stanoviská je 

potrebné zasielať  OHPČ – CVTI SR e-mailom vo formáte PDF. V stanovisku je potrebné uviesť úplný 

názov publikácie, mená autorov, kategóriu EPC, rok vykazovania a vyjadrenie stanoviska autora 

k návrhu na zmenu kategórie. Stanoviská musia byť dobre čitateľné a ku každej publikácii zaslané 

v samostatnom súbore.  

7. Periodicita pre zaradenie príspevku do časopisu  

 
Pre zaradenie príspevku  do  časopisu  je určujúca periodicita publikácie. Pravé periodiká vychádzajú 

pravidelne minimálne 2x ročne.  

Ostatné publikácie s nepravidelnou periodicitou sa zaraďujú do kategórie zborníkov (napr. zborníky, 

ročenky, občasníky a pod.). 

 

8. Zjednotenie kategórií EPC v rámci CREPČ 

Počas vykazovacieho obdobia 2012 bude naďalej prebiehať zjednotenie kategórií záznamov 

publikácií, u ktorých bude zistená rozdielnosť zaradenia. Zjednotenie bude prebiehať na základe 

procesu posúdenia publikácií v OHPČ - CVTI SR, formálnych kontrol počas a po ukončení 

vykazovacieho obdobia 2012, na základe podnetov od VŠ počas celého vykazovacieho obdobia 2012, 

ako aj odporúčaní HK MŠVVaŠ SR. Zjednotenie kategórií publikácií v CREPČ sa dotýka všetkých 

vykazovacích období CREPČ (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012). 
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9. Povinné údaje CREPČ 

Pre potreby formálnej kontroly záznamov zaevidovaných v CREPČ je povinné uvádzať 

v bibliografických záznamoch všetky údaje, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Prehľad povinných údajov 

CREPČ – vykazovacie obdobie 2012. Povinné údaje sa neodporúča zapisovať  do poznámkových polí, 

pretože tieto sa do CREPČ neexportujú. Vysoké školy môžu vo svojich záznamoch uvádzať aj ďalšie 

údaje, ktoré nie sú uvedené v Prílohe č. 1 Prehľad povinných údajov CREPČ – vykazovacie obdobie 

2012. V prípade zapisovania povinných údajov CREPČ do poznámkových polí je potrebné, aby si 

akademická knižnica v spolupráci so svojím dodávateľom KIS pre EPC dohodla spôsob, ako údaje 

z poznámok preniesť do XML schémy a následne exportovať do CREPČ. 

Prehľad a špecifikácia vybraných povinných údajov a príklady zobrazenia záznamov v CREPČ: 

Autorská rola: 

Vo všetkých záznamoch zaevidovaných v CREPČ vo vykazovacom období 2012 je povinné uvádzať 

autorské roly pri menách a priezviskách autorov (napr. autor, recenzent, zostavovateľ a pod.). Kódy 

jednotlivých autorských rolí sa môžu líšiť v dôsledku použitia rozličných systémov evidencie 

publikačnej činnosti (EPC) a rozličných formátov (Unimarc, Marc21). 

Príklad: 

Regionálny rozvoj / Čierna Jana (aut), Novák Peter (aut), Vojtek Peter (zost), Majtán Ondrej (rec), 

Chajdiak Ján (rec) - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 374 s. - ISBN 978-50-3353-256-9. 

Recenzenti: 

V kategóriách AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, BEC, BED je povinné 

uvádzať v  zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. Recenzenti musia mať v  zázname 

uvedenú rolu – recenzent. V prípade publikácií s veľkým počtom recenzentov stačí do záznamu uviesť 

mená a priezviská prvých 2 recenzentov. V prípade potreby vysokej školy je možné zapísať do 

záznamu všetkých recenzentov publikácie (ak má publikácia väčší počet recenzentov). Údaje 

o recenzentoch sa odporúča zapisovať do sekundárnych autorských záhlaví. V prípade, že mená 

a priezviská recenzentov sú uvedené aj v publikáciách zaradených v ostatných kategóriách EPC, 

v ktorých recenzenti nie sú požadovaní ako povinný údaj, odporúča sa tento údaj v zázname uvádzať. 

Recenzenti – publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách: 

V prípade zahraničných publikácií  kategórií AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, BEC, v ktorých nie sú 

uvedené mená a priezviská recenzentov v publikácii, je možné dokladovať CVTI SR potvrdenie 

o recenznom konaní zo zahraničného vydavateľstva. Na základe potvrdení o recenzovaní, ktoré 

dodali vysoké školy,  od vykazovacieho obdobia 2012 OHPČ - CVTI SR bude viesť  Zoznam vybraných 

zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry. Zoznam bude voľne dostupný a aktualizovaný 1x 

mesačne vždy k prvému dňu v mesiaci  na portáli CREPČ/CREUČ: www.crepc.sk.  

Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých v Zozname vybraných zahraničných 

vydavateľstiev vedeckej literatúry, nie je potrebné opätovne dokladovať recenzné konanie.    Ak 

http://www.crepc.sk/
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v publikácii nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov, je povinnosťou vysokej školy overiť, či sa 

zahraničné vydavateľstvo nachádza v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej 

literatúry. Ak zahraničné vydavateľstvo nie je uvedené v zozname, je potrebné zaslať doklad, 

potvrdenie z vydavateľstva o recenznom konaní OHPČ – CVTI SR. 

Záznamy týchto publikácií bez uvedených mien a priezvisk recenzentov je potrebné označiť v XML 

schéme rovnako ako v prípade domácich publikácií (bližšie pozri XML schéma). 

Recenzenti – publikácie vydané v domácich vydavateľstvách: 

V prípade, že mená a priezviská recenzentov nie sú uvedené v domácich publikáciách, avšak 

v publikáciách je zreteľne uvedené, že boli recenzované, je potrebné uviesť túto skutočnosť  pre dané 

záznamy v exportnej XML schéme(bližšie pozri XML schéma).  

V prípade, že mená a priezviská recenzentov nie sú v domácich publikáciách uvedené, ani nie je 

v publikáciách uvedená žiadna zmienka o recenzovaní, nemôžu byť takéto publikácie registrované 

v kategóriách AAB, ABB,  ABD, ACB, ACD, AED, BED. Môžu byť vykázané v kategóriách EPC, v ktorých 

sa recenzenti nevyžadujú. 

Rok vydania: 

Rok vydania publikácie je povinný údaj a je potrebné tento údaj vyplniť pri každom zázname. Údaj 
o roku vydania musí byť vyčlenený v XML schéme osobitne. 

Poradové číslo  a druh vydania: 

V záznamoch, v ktorých sa podľa Prílohy č. 1 - Prehľad povinných údajov CREPČ – vykazovacie obdobie 

2012 vyžaduje údaj o vydaní, je potrebné uvádzať  poradové číslo (1., 2., 3., ...) a druh vydania 

publikácie (rozšírené, prepracované, doplnené, ...). Pre potreby CREPČ odporúčame uvádzať aj prvé 

vydanie. Ak nebude v zázname uvedené číslo vydania (v zmysle dodržiavania katalogizačných 

pravidiel), bude v systéme CREPČ automatizovane upravené na prvé vydanie.  

Príklad: 

Regionálny rozvoj / Čierna Jana (aut), Novák Peter (aut). - 1. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 374 s. 

- ISBN 978-50-3353-256-9. 

Regionálny rozvoj / Čierna Jana (aut), Novák Peter (aut). - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 

374 s. - ISBN 978-50-3353-736-7. 

ISBN/ISSN: 

V prípade, že ide o zborník, ktorý v publikácii nemá uvedené ISBN/ISSN, avšak spĺňa všetky ostatné 

formálne a obsahové  požiadavky na zaradenie do kategórie AEC, AED, AEE, AEF, AFA, AFB, AFC, AFD, 

AFE, AFF, AFG, AFH, AFI, AFJ, AFK, AFL, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, BFB, môže sa do týchto kategórií 

zaradiť. 
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Pracovisko autora: 

V záznamoch všetkých kategórií EPC evidovaných v CREPČ vo vykazovacom období 2012 je povinné 

uvádzať pracovisko (kód pracoviska) pri tých autoroch, ktorí sú zamestnancami danej vysokej školy. 

Akademická knižnica môže uvádzať aj kódy pracovísk autorov, ktorí sú z inej vysokej školy. 

Percentuálny podiel autorov: 

V záznamoch publikácií v kategóriách AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, BAA, BAB, 

BBA, BBB, BCB, BCI, BCK, CAA, CAB, EAI, EAJ, FAI je povinné uvádzať percentuálny podiel autorov. 

Percentuálny podiel autorov na jednej publikácii tvorí spolu 100% bez ohľadu na to, či ide o domácich 

alebo zahraničných autorov. Uvádza sa v celých číslach. Ak nebude percentuálny podiel v zázname 

uvedený, automaticky sa rovnomerne rozráta systémovo v CREPČ. Uvádzanie percentuálneho 

podielu autorov  na publikáciách sa týka uvedených kategórií EPC a kódov rolí nasledovne: 

Kategória EPC Autorská rola 
Unimarc: 
kód roly 

Marc21: 
kód roly 

AAA, AAB, ABA, ABB, 
ABC, ABD, ACA, ACB, 
ACC, ACD, BAA, BAB, 
BBA, BBB, BCB, BCI, 
BCK, EAI Autor 070 aut 

CAA, CAB 
Autor (ak ide o umeleckú monografiu alebo autorský katalóg)                                                                     
Prekladateľ (ak ide o preklad) 

070 
730 

aut 
trl 

EAJ Prekladateľ 730 trl 

FAI 

Zostavovateľ, kompilátor (ak ide o zostavovateľské práce knižného 
charakteru) 
Vedecký redaktor, editor, zodpovedný redaktor (ak ide o redakčné práce 
knižného charakteru) 

220 
 
340 
 

com 
 
edt,  
lso 

Príklad:  

Regionálny rozvoj / Čierna Jana [50] (aut), Novák Peter [50] (aut), Majtán Ondrej (rec), Chajdiak Pavol 

(rec) - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 374 s. - ISBN 978-50-3353-256-9. 

V prípade potreby vysoké školy môžu uvádzať  percentuálne podiely na publikáciách aj v záznamoch 

ostatných kategórií EPC. 

Údaje o konferencii: 

V záznamoch kategórií AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BEC, BED, BEE, BEF, BFA, 

BFB je povinné uviesť názov konferencie, miesto a dátum konania konferencie. Tieto údaje sa môžu 

uviesť do hlavného záznamu (časť celku) alebo do väzby na zdrojový dokument. 

Rozsah publikácií: 

Ak rozsah publikácie podľa stránkovania nevyhovuje požiadavke rozsahu pre kategóriu EPC v zmysle 

Prílohy č. 1 Smernice, v ktorej má byť publikácia zaradená, je potrebné uviesť v poli pre rozsah 

publikácie: rozsah strán a v hranatých zátvorkách prepočet strán na požadované autorské hárky (AH). 

1 AH - 36.000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana = 1800 znakov), pri básňach 620 

veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 
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6.900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), audio, video alebo audiovizuálny záznam zverejnený na 

internete alebo na fyzickom nosiči v rozsahu aspoň 60 minút. 

Príklad: 

Regionálny rozvoj / Čierna Jana (aut), Novák Peter (aut). - 2. dopl. vyd. - Bratislava : Ekonóm, 2012. - 

52 s. [3,08 AH]. - ISBN 978-50-3353-256-9. 

Pri publikáciách, ktoré vyšli v elektronickej forme (CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blue-ray, 

online) a nemajú uvedené stránkovanie, je povinné uviesť približný počet strán publikácie alebo 

prepočet na AH v hranatých zátvorkách. 

Elektronická forma publikácie: 

Ak publikácia vyšla v elektronickej forme a má všetky potrebné údaje ako tlačená publikácia, zaradí sa 

do príslušnej kategórie podľa obsahových a formálnych požiadaviek EPC. Skutočnosť, že ide o 

publikáciu v elektronickej forme, sa vyjadrí prostredníctvom výrazu „elektronický zdroj“ v hranatých 

zátvorkách (Unimarc – 200$b, Marc21 – 245$h) a súčasne sa v poli pre rozsah publikácie uvedie 

fyzický nosič: CD-ROM, DVD-ROM, USB kľúč, FDD, Blue-ray, online.   

Príklad: 

Regionálny rozvoj [elektronický zdroj] / Čierna Jana (aut), Novák Peter (aut). - 2. dopl. vyd. - 

Bratislava : Ekonóm, 2012. - CD-ROM, 69 s. - ISBN 978-50-3353-256-9. 

 

Baktérie v našom tele? / Navrátilová Ingrid (aut), Navrátil Pavol (rec), Režný Ján (rec), 2012. 

In: Prevencia civilizačných ochorení [elektronický zdroj]. - Bratislava : Veda, 2012. - ISBN 978-80-

7698-258-4. - USB kľúč, s. 62-71. 

 
 
Bratislava, 24. 9. 2012                                                                                                     Mgr. Ľudmila Hrčková 
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