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O čom chceme hovoriť... 

• Ukončenie vykazovacieho obdobia 2011 a 
formálne kontroly záznamov CREPČ a CREUČ 

• Posudzovanie publikačnej činnosti VŠ za 
vykazovacie obdobie 2011 

• Zjednotenie kategórií publikácií vykázaných v 
CREPČ 

• Vykazovacie obdobie 2012 – CREPČ, CREUČ 

• Príprava metodických pokynov pre 
vykazovacie obdobie 2012 

• Príprava nového vizuálu portálu www.crepc.sk  

http://www.crepc.sk/


Ukončenie vykazovacieho obdobia 2011 - CREPČ 

• Vykazovacie obdobie 2011 ukončené 31.3.2012 
• Posudzovanie vedeckých publikácií v skupine A1 naďalej trvá 

(CVTI SR-OHPČ v spolupráci s HKMŠVVaŠ SR) 
• Dodanie podkladov k publikáciám v skupine A1: 

▫ do 25.5.2012 
▫ niektoré podklady stále nedodané 

• Stretnutie s dodávateľmi KIS pre EPC na VŠ – 15.5.2012 
• Formálne kontroly: 

▫ Zo strany VŠ (fáza 2) 
▫ Zo strany CVTI SR (fáza 2) 

• Opravy záznamov: 
▫ Zo strany VŠ – niektoré chyby neboli odstránené 
▫ Zo strany CVTI SR (fáza 3) – prebieha (doteraz opravených viac ako 

1300 záznamov) 
• Výstupy CREPČ 2011 – po oprave záznamov zo strany CVTI 

SR (cca za 2 týždne) 
 
 



Zjednotenie kategórií publikácií v CREPČ 

• Zjednotenie kategórií záznamov za vykazovacie 
obdobie 2011, ale aj spätne (2010, 2009, ...) 

• Zjednotenie na základe: 

▫ posúdenia vedeckých publikácií zo strany 
HKMŠVVaŠ SR, 

▫ formálnych kontrol po ukončení vykazovacieho 
obdobia 2011,  

▫ podnetov od VŠ 

• Opravy: 

▫ Na strane VŠ – lokálna databáza EPC 

▫ Na strane CVTI SR – databáza CREPČ 



Čo ukázala formálna kontrola záznamov?  
• Preklepy: 

▫ v názve, v podnázve, mieste vydania, vydavateľovi a pod. 
• Chýbajúce ISBN/ISSN: 

▫  najmä pri zborníkoch, ale aj pri iných publikáciách, 
• Chýbajúce údaje o konferencii: 

▫ názov konferencie, miesto a dátum konania, 
• Nedostatočný rozsah publikácií: 

▫ na zaradenie do príslušnej kategórie, bez prepočtu na AH, 
• Elektronická forma publikácie: 

▫ bez uvedenia rozsahu, uvedený iba druh nosiča, 
• Percentuálny podiel autorov: 

▫ nesprávny súčet %, 
• Neuvedené vydanie: 

▫ Pri 2. a viac bez dopl., rozš. , preprac. a pod. 
• Vykazovanie príspevkov v dennej tlači: 

▫ v zmysle smernice sa nevykazujú, 
• Exportované nevyplnené polia (napr. 701): 

▫ spôsobujú v zázname zobrazenie N/A. 
 
 



Dodanie chýbajúcich podkladov  

za vykazovacie obdobie 2011 

• Kedy? 

▫ Do konca júna 2012 

• Chýbajúce alebo nekompletné podklady: 

▫ SEVS, STU, TUKE, UPJŠ 

• Ako? 

▫ Cez upload (www.crepc.sk), e-mailom, poštou 

• Podklady k publikáciám v kategórii: 

▫ AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD 

▫ Titulný list (líce aj rub), obsah, úvod/predslov, 
záver/doslov, použitá literatúra, tiráž 

 

http://www.crepc.sk/


Vykazovacie obdobie 2012 - CREPČ 

• Od 1.4.2012 do 31.3.2013 

• EPC sa naďalej riadi Smernicou MŠ SR          
č. 13/2008-R 

• Prvý export dát: september 2012 (posledný 
štvrtok) 

• Pred exportom: kontrola exportnej XML 
schémy 

▫ Na strane VŠ 

▫ Na strane dodávateľov KIS (moduly EPC) 

▫ Na strane SVOP, spol. s r.o. 



Export záznamov do CREPČ -2012 

• Čo exportovať? 
▫ Publikačnú činnosť: zamestnancov VŠ so 100% 

pracovným úväzkom a interných doktorandov, 
▫ Záznamy publikácií s rokom vydania 2012 
▫ Záznamy publikácií s rokom vydania 2011, ktoré 

neboli vykázané vo vykazovacom období 2011 
 

• Čo neexportovať? 
▫ Záznamy vykazovacieho obdobia 2010, 2009, ... 
▫ Záznamy publikácií s rokom vydania 2011, ktoré 

už boli vykázané vo vykazovacom období 2011 
▫ Nevyplnené polia v zázname (napr. prázdne pole 

701) 

 



Dodávanie podkladov vo vykazovacom 

období 2012 

• Priebežne – počas celého vykazovacieho 
obdobia 2012 

• Kategórie: 
▫ AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD 

• Požadované podklady: 
▫ Titulný list (líce aj rub), obsah, úvod/predslov, 

záver/doslov, použitá literatúra, tiráž 
▫ Musia byť čitateľné! kompletné! 

• Forma dodania: 
▫ Upload cez www.crepc.sk, e-mailom, poštou 

http://www.crepc.sk/


Metodické pokyny na vykazovacie 

obdobie 2012 

• Budú zaslané: 

▫ Na vedenie vysokých škôl 

▫ Do akademických knižníc 

▫ Dodávateľom KIS na EPC 

 

• Budú uverejnené: 

▫ Na portále CREPČ (www.crepc.sk) 

http://www.crepc.sk/


Tematické okruhy metodických pokynov 

2012 pre CREPČ 

• Povinné údaje pre CREPČ: 
▫ údaje pre každú kategóriu EPC, ktoré v CREPČ 

vyžadujeme 

• Percentuálny podiel autorov: 
▫ Súčet vždy 100%, zaokrúhlene na celé čísla, 
▫ Ak sa neuvedie, automaticky sa rozráta, 
▫ % sa prideľujú tým autorským roliam, ktoré sú pre 

kategóriu EPC dominantné, napr. AAA – autori 
(070), FAI – zostavovatelia (340) 

• Autorská rola: 
▫ Presne uviesť rolu autora v zázname – autor, 

recenzent, zostavovateľ, prekladateľ a pod. 

 



• Recenzenti: 
▫ Recenzenti uvedení povinne pri kategóriách: AAA, AAB, ABA, ABB, 

ABC, ABD, ACA, ACB, ACC, ACD, AEC, AED, BEC, BED 
▫ Uviesť v zázname aspoň 2 recenzentov, 
▫ Domáce publikácie – mená recenzentov musia byť uvedené v zázname 
▫ Zahraničné publikácie – možnosť dokladovať recenzné konanie 

(potvrdenie z vydavateľstva, recenzné posudky a pod.) 
▫ CVTI SR si bude viesť interný zoznam so zahraničnými 

vydavateľstvami, ktoré majú anonymné recenzné konanie, 
• Údaje o konferenciách: 

▫ Názov konferencie, dátum a miesto konania 
• Prepočet rozsahu na AH: 

▫ Ak má publikácia nedostatočný rozsah strán 
• ID záznamu: 

▫ Pre každý záznam použiť jedinečné ID, 
▫ Neprideľovať záznamom rovnaké ID, 
▫ Neprepisovať ID už exportovaného záznamu do CREPČ 

• Duplicitné záznamy: 
▫ Každú publikáciu vykázať iba raz. 



Ukončenie vykazovacieho obdobia 

2011 - CREUČ 

• Vykazovacie obdobie 2011 ukončené 31.3.2012 

• Verifikácia údajov: 1.4 – 31.5.2012 

• Výstupy CREUČ 2011 - (cca za 1 týždeň) 



Vykazovacie obdobie 2012 - CREUČ 

• Od 1.4.2012 do 31.1.2013 

 

• EUC sa naďalej riadi Smernicou MŠ SR          
č. 13/2008-R 

 



Príprava nového vizuálu portálu 

CREPČ/CREUČ 

• Rovnaká adresa – www.crepc.sk 

• Spoločný portál: 

▫  pre CREPČ aj CREUČ 

• Spustenie ostrej prevádzky: 

▫ 1. september 2012 

• Novinky:  

▫ adresár prispievateľov, aktuality, pokyny, 
kontakty, ... 

http://www.crepc.sk/




Ďakujeme za pozornosť. 

Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK 

marta.duskova@cvtisr.sk 

ludmila.hrckova@cvtisr.sk  
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