
Novela Zákona 
o vysokých školách 

č. 270/2018 Z.z. - §§§§ 108 a, b, 108 a, b, 108 a, b, 108 a, b, cccc

ĽUDMILA HRČKOVÁ

MARTA DUŠKOVÁ



Obdobie evidencie v zmysle zákona
oCREPČ: 
o od 1.1 aktuálneho roka do 31.1. nasledujúceho roka

o A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) = plné texty publikácií elektronicky (podklady publikácie sú 
nedostačujúce)

§ 108 a, ods. 5: „Vysoká škola zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie publikačnej

činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
Vysoká škola k zaznamenaným údajom o druhoch výstupov publikačnej činnosti vymedzených v
metodike podľa odseku 8 pripája aj výstup publikačnej činnosti v elektronickej podobe; ak ho

vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety, príslušný záznam nebude overený podľa § 108 c,

ods. 1 a vysoká škola túto skutočnosť vyznačí v centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti.“



Obdobie evidencie v zmysle zákona
oCREUČ: 
o od 1.1 aktuálneho roka do 31.1. nasledujúceho roka

o Všetky kategórie: dokumentácia elektronicky

§ 108 b, ods. 5: „Vysoká škola zaznamenáva údaje do centrálneho registra evidencie umeleckej

činnosti za predchádzajúci kalendárny rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roku.
Vysoká škola k zaznamenaným údajom o druhoch výstupov umeleckej činnosti vymedzených v
metodike podľa odseku 8 pripája dokumentáciu o príslušných umeleckých dielach a umeleckých
výkonoch v elektronickej podobe; ak ju vysoká škola nepripojí v lehote podľa prvej vety,

prevádzkovateľ centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti príslušný výstup umeleckej

činnosti z centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti vyradí.“



Komu sa eviduje publikačná a umelecká činnosť:
o CREPČ:

§ 108 a, ods. 1: „V centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti sa zaznamenávajú údaje o
výstupoch publikačnej činnosti zamestnancov a študentov študijného programu tretieho stupňa
verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl a publikované ohlasy na
tieto výstupy publikačnej činnosti.“

oCREUČ:

§ 108 b, ods. 1: „V centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti sa zaznamenávajú údaje o
zverejnených umeleckých dielach a umeleckých výkonoch a publikované ohlasy na umelecké diela a
umelecké výkony:

a, zamestnancov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl, ktorí 
zabezpečujú výučbu predmetu, ktorý obsahuje umeleckú činnosť,  a

b, študentov verejných vysokých škôl, štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl zapísaných na 
študijný program tretieho stupňa, ktorý obsahuje umeleckú činnosť.“



Hodnotenie výstupov a odvolací proces

oHodnotenie výstupov po formálnej stránke:
o Realizuje: OHPČ, OHUČ, CVTI SR

oOdvolací proces: nie

§ 108 c, ods. 2: „Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je zaradený v správnej
kategórii evidencie z formálneho hľadiska, prevádzkovateľ príslušného registra vykoná zmenu kategórie
evidencie; vykonanie takej zmeny nie je možné namietať. O zmene kategórie evidencie prevádzkovateľ
príslušného registra informuje vysokú školu a zmenu zdôvodní.“



Hodnotenie výstupov a odvolací proces

oHodnotenie výstupov po obsahovej stránke:
o Realizuje: Hodnotiteľský orgán

o Zrušená Osobitná komisia MŠVVaŠ SR

oOdvolací proces: áno

§ 108 c, ods. 3: „Ak výstup publikačnej činnosti alebo výstup umeleckej činnosti nie je na základe
vyjadrenia hodnotiteľského orgánu zaradený v správnej kategórii evidencie z obsahového hľadiska,
prevádzkovateľ príslušného registra navrhne vysokej škole zmenu kategórie evidencie. V odôvodnení
návrhu na zmenu kategórie evidencie prevádzkovateľ uvedie najmä, aké skutočnosti boli podkladom pre
návrh na zmenu kategórie evidencie. Návrh na zmenu kategórie evidencie oznamuje prevádzkovateľ
registra vysokej škole.“



Hodnotenie výstupov a odvolací proces
oOdvolací proces pri hodnotení výstupov po obsahovej stránke:
o Administruje: Akademická knižnica VŠ

o Lehota na odvolanie: 20 pracovných dní

o Lehota na vyjadrenie hodnotiteľského orgánu: 60 pracovných dní

§ 108 c, ods. 4: „Vysoká škola má právo prostredníctvom svojej akademickej knižnice podať
prevádzkovateľovi príslušného registra námietky k návrhu na zmenu kategórie evidencie podľa odseku 3
do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia; tieto námietky prevádzkovateľ príslušného registra postúpi
na vyjadrenie hodnotiteľskému orgánu. Hodnotiteľský orgán sa k námietke podľa prvej vety vyjadrí do 60
pracovných dní od jej doručenia; ak sa hodnotiteľský orgán v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu
publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a
zaznamenanej vysokou školou do príslušného registra. Ak hodnotiteľský orgán vyhovie námietkam vysokej
školy, odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné, inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli
podkladom pre vyjadrenie a ako sa vysporiadal s námietkami.“



Metodika CREPČ a CREUČ
o posilnenie pozície (vyššia váha)

oMetodika ukotvená v zákone

§ 108 a, ods. 8 + § 108 b, ods. 8:

Na účely evidencie a kategorizácie výstupov ministerstvo školstva vedie a aktualizuje na návrh 
prevádzkovateľa:

b, metodiku evidencie publikačnej činnosti

b, metodiku evidencie umeleckej činnosti



Ďakujeme za vašu 
pozornosť.
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