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VÝBER Z METODIKY CREPČ PRE EVIDENCIU 
PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI  

 

Číslovanie kapitol je zachované podľa pôvodného dokumentu. 
 

2.1 Predmet evidencie a štátna dotácia  

Predmetom evidencie publikačnej činnosti je výstup publikačnej činnosti a ohlas na výstup publikačnej 
činnosti. Výstupom publikačnej činnosti v zmysle evidencie je verejne dostupná publikácia, ktorá vznikla 
spravidla ako zamestnanecké dielo, ohlasom na výstup publikačnej činnosti je ohlas na publikáciu.  

Vysokým školám odporúčame vyhnúť sa publikovaniu v časopisoch, zborníkoch a iných druhoch publikácií 
vydávaných vo vydavateľstvách s účelovým správaním. 

Cieľom časopisu, zborníka, konferencie a inštitúcie s účelovým publikačným správaním je najmä dosiahnutie 
finančného zisku. Kontaktné údaje zvyknú byť neúplné a publikácie sa vyznačujú tematickou rôznorodosťou 
príspevkov z rôznych oblastí výskumu. Ich redakčná rada často uvádza mená členov bez ich vedomia a býva 
zložená z odborníkov z odlišných oblastí výskumu. Vydavateľ opakuje rovnaké redakčné rady pri viacerých 
publikáciách, aj keď sú z rôznych oblastí výskumu. Opätovne zasielajú e-maily s ponukou na publikovanie, 
poskytujú nepravdivé údaje o recenznom konaní. Jediným kritériom vydania publ. výstupu je úhrada poplatku 
za publikovanie. Uvádzajú tiež nepravdivé hodnoty rôznych scientometrických ukazovateľov, nepravdivé 
údaje o indexovaní alebo štandardnom čísle. Takýto výstup publikačnej činnosti sa neodporúča evidovať. 

Štátnej dotácii podliehajú záznamy, ktoré spĺňajú všetky podmienky evidencie publikačnej činnosti pre 
vykazovacie obdobie CREPČ 2022: 
• ide o prvé vydanie publikácie alebo upravené/aktualizované/doplnené/prepracované vydanie, 
• aspoň 1 osoba má vykazujúce pracovisko, na ktorom má 100% pracovný úväzok (zamestnanec VŠ alebo 

študent 3. stupňa VŠ štúdia), platný v čase vydania publikácie, 
• publikácia spĺňa všetky formálne a obsahové požiadavky na evidenciu publikačnej činnosti. 

Do CREPČ nie je povolené evidovať vo vykazovacom období CREPČ 2022: 
• normy, ochranné známky, žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia, prihlášky 

ochrannej známky, prihlášky označenia pôvodu výrobkov, prihlášky zemepisného označenia výrobkov, 
prihlášky šľachtiteľského osvedčenia, 

• publikácie dostupné len pre vybranú skupinu používateľov prostredníctvom prístupových údajov, 
• publikácie len študentov prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia, 
• edukačné pomôcky a hry, 
• preprinty a publikácie, ktoré ešte neboli vydané v konečnej tlačenej alebo elektronickej verzii (často 

označené vydavateľom ako first online, early access a pod.) – platí aj pre ohlasy, 
• záverečné a kvalifikačné práce (aj knižne vydané; to neplatí pre vedecké monografie, ktoré boli 

predložené na habilitačné konanie), 
• osobné blogy a stránky na internete, 
• e-learningové kurzy, PPT prezentácie a prednášky, 
• články v dennej tlači a v prílohách dennej tlače, 
• brožúry, prospekty, katalógy produktov a iné propagačné materiály, 
• študijné príručky ako propagačné materiály o štúdiu na vysokých školách, sprievodcovia štúdií a 

podobné materiály, 
• krátke oznámenia o plánovaných alebo už konaných odborných a vedeckých podujatiach a informačné 

letáky ku podujatiam, 
• oznámenia a spomienkové oznamy o výročiach alebo úmrtiach vedeckých pracovníkov, 
• rozhlasové a televízne vysielanie (čítania, rozhovory atď.) 
• verejne dostupné interné dokumenty (interné politiky, stratégie rozvoja, organizačno-metodické 

pokyny, smernice, štandardy a pod.). 
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6.3 Zodpovednosť 

6.3.2 Rok narodenia 

Vnútorná kontrola systému CREPČ nevyžaduje povinne rok narodenia v entite Osoba. Ak má daná osoba 
v zázname zvolené vykazujúce pracovisko vysokej školy, musí mať v entite Osoba uvedený rok narodenia. 

6.3.4 Percentuálne podiely pre autorské kolektívy do 25 autorov 

Percentuálny podiel osoby na publikácii vyjadruje reálny podiel osoby na publikácii v súlade 
s publikačnou/vedeckou etikou, akademickou integritou a Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej integrity 
na Slovensku nezávisle od pracoviska či krajiny pôsobenia osoby. Percentuálny podiel na publikácii, ktorá 
vznikla v spoluautorstve domácich a/alebo zahraničných osôb si všetky osoby pred evidenciou dohodnú a 
predkladajú na evidenciu po vzájomnej dohode jednotne. Percentuálne podiely sa označujú v rámci okruhu 
zodpovednosti zvlášť – autorský, prekladateľský, zostavovateľský. Percentuálne podiely sa neoznačujú 
v okruhoch – školiteľský, recenzentský. V rámci každého okruhu zodpovednosti musí byť súčet percent za 
všetky osoby rovný 100. 

V prípade zistenia účelového a neetického rozdeľovania percentuálnych podielov v prospech autorov 
s vykazujúcim pracoviskom, budú percentuálne podiely v rámci formálnej kontroly rozdelené v systéme 
CREPČ rovnomerne medzi všetkých autorov publikácie. O tejto zmene bude vysoká škola informovaná 
prevádzkovateľom CREPČ. Percentuálne podiely sa manuálne uvádzajú v celých číslach alebo sa 
automaticky dopočítajú. 

6.3.5 Percentuálne podiely pre autorské kolektívy nad 25 autorov 

Pri autorských kolektívoch väčších ako 25 autorov sa povinne vytvára väzba aspoň na prvých 5 osôb v poradí, 
ako sú uvedení v publikácii, a na všetky osoby s vykazujúcim pracoviskom na vysokej škole. Následne sa 
povinne uvádza počet všetkých osôb za daný okruh zodpovednosti a percentuálny podiel sa rovnomerne 
rozpočíta pre všetkých ďalších autorov autorského kolektívu. 

6.3.9 Recenzovanosť publikácie 

Pre vedecké publikácie (záznamy s kategóriou EPC V1, V2 a V3) a pre vysokoškolské učebnice (kategória EPC 
P1, typ dokumentu vysokoškolská učebnica a kategória EPC P2, typ dokumentu kapitola vo vysokoškolskej 
učebnici) je recenzovanie povinné. Recenzovanosť publikácie nie je jediným atribútom pre zaradenie do 
kategórie EPC V1, V2 a V3.  

Za recenzenta sa nepovažuje editor, zostavovateľ, vedecká rada (komisia, výbor a podobne) alebo iný autor 
tej istej publikácie. Recenzenti musia pôsobiť na inom pracovisku (katedre) ako autori publikácie. Ak 
recenzent pôsobí na rovnakom pracovisku ako ktorýkoľvek autor publikácie, do záznamu sa zapisuje, ale nie 
je vnútornou kontrolou považovaný za recenzenta. 

Ak publikácia bola recenzovaná, ale informácia o recenzovaní nie je v publikácii uvedená a vydavateľstvo je 
zaradené v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú 
anonymné recenzné konanie podľa § 108a ods. 8 Zákona č. 455/2012 o VŠ. 

Zoznam vydavateľstiev slúži ako pomôcka pre spracovateľov EPC na vysokých školách. Zoznam vydavateľstiev 
je voľne dostupný a priebežne aktualizovaný na portáli CREPČ/CREUČ v časti Pokyny CREPČ. Zoznam 
vydavateľstiev neplní a nemá funkciu určovania kvality či renomovanosti vydavateľstiev. 

6.3.9.1 Recenzovanosť publikácií vydaných v domácich vydavateľstvách 

Publikácia vydaná v domácom vydavateľstve je považovaná za recenzovanú, ak: 
• sú v publikácii menovite uvedení aspoň 2 recenzenti, pre články stačí uvedený aspoň 1 recenzent,  
• je v publikácii zreteľne uvedená informácia, že publikácia bola recenzovaná.  
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Ak má každá analytická časť (Kapitola / príspevok) uverejnená v Knižnej publikácii, Knihe alebo Zborníku 
svojho vlastného recenzenta, avšak iba jedného a neopakujúceho sa v rámci danej publikácie a zároveň nie 
je uvedené, že bola publikácia recenzovaná ako celok, príspevok sa nepovažuje za recenzovaný. 

 

6.8 Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky 

Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, uvádza sa v zázname prepočet na autorské 
hárky. Autor si môže prepočet na AH vyžiadať priamo od vydavateľstva publikácie.  

Do prepočtu na AH sa počítajú tieto časti publikácie: celky – úvod / predslov / predhovor, hlavný text, záver 
(aj v iných jazykoch), zoznam bibl. odkazov, tabuľky, grafy, obrázky, poznámky pod čiarou a pod. Ak ide 
o analytické časti (článok, kapitola, príspevok)  – hlavný text s tabuľkami, grafmi a obrázkami, abstrakt a 
kľúčové slová, úvod a záver analytickej časti (nie celej publikácie) a zoznam bibliografických odkazov, ak je 
súčasťou analytickej časti, ak je na konci publikácie sumárne, nepočíta sa do rozsahu. 
 

6.9 Oblasť výskumu a študijný odbor 

Pole Oblasť výskumu je opakovateľné, je možné uviesť viacero oblastí výskumu pre jednu publikáciu. Oblasť 
výskumu sa vyberá podľa obsahu a zamerania konkrétnej publikácie, nie podľa akreditácie študijného 
programu, či oblasti pôsobenia autora. V prípade spoločných publikácii sú vysoké školy povinné sa dohodnúť 
na oblastiach výskumu a zápise ich poradia v zázname.  
 

6.10 Skupina študijného odboru a študijný odbor 

Pred výberom študijného odboru sa najskôr určuje skupina študijných odborov. Pole Študijný odbor je 
opakovateľné, je možné uviesť viacero študijných odborov pre jednu publikáciu. Študijný odbor sa vyberá 
podľa obsahu a zamerania konkrétnej publikácie, nie podľa akreditácie študijného programu, či oblasti 
pôsobenia autora. V prípade spoločných publikácií sú vysoké školy povinné sa dohodnúť na študijných 
odboroch a zápise ich poradia v zázname.  
 

6.11 Podujatie 

Za podujatie sa považuje kongres, sympózium, konferencia, seminár, workshop, kolokvium, ale aj študentská 
vedecko-odborná činnosť, výstava a iné podujatie, ktorého výstupom je konferenčná publikácia príspevkov, 
abstraktov alebo posterov; katalóg z výstavy. 

Ak v publikácii nie sú uvedené údaje o podujatí, ale v skutočnosti ide o publikáciu z podujatia (existujú 
informácie o podujatí – názov, miesto a dátum konania), jednotlivé príspevky sa evidujú ako konferenčné. Do 
záznamu zdrojového dokumentu sa ako príloha vloží program podujatia, ktorým sa dokladuje konanie 
podujatia a ktorý sa zhoduje s obsahom publikácie. Ak údaje o podujatí nie sú dostupné, publikácia sa 
eviduje naďalej ako nekonferenčná.  

Ak bolo podujatie zrušené, ale publikácia bola koncipovaná ako konferenčná, jednotlivé príspevky boli vybrané 
alebo posúdené programovým výborom, resp. došlo k inému štandardnému konferenčnému procesu, môžu 
sa takéto príspevky evidovať ako konferenčné. V prípade potreby môžu byť pracovníkmi OHPČ vyžiadané 
podklady takýchto publikácií na kontrolu. 

 

6.13 Evidencia publikácií indexovaných v databázach Web of Science a Scopus 

Systém CREPČ umožňuje vytvoriť väzbu na databázu, ktorá danú publikáciu indexuje. Táto publikácia musí 
byť v previazanej databáze indexovaná na úrovni názvu evidovanej analytickej časti (abstrakt, článok) alebo 
evidovaného celku (monografia) a mena a priezviska autora. V prípade databáz Web of Science a Scopus sa 
po vytvorení väzby vyžaduje overenie publikácie v priviazanej databáze.  
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Bez úspešného overenia indexácie záznamu v konkrétnej databáze nie je možné záznam uviesť do stavu 
Zapísaný, Potvrdený.  

Overenie indexácie sa vykonáva dvoma spôsobmi: 
1. Overenie podľa názvu publikácie, prvého autora, ISBN, ISMN, ISSN alebo DOI. 
2. Overenie podľa manuálne zapísaného identifikátora z databázy. 
 

6.16 Ďalšie metodické usmernenia pre evidenciu publikačnej činnosti 

6.16.4 Rozpis publikácie na analytické časti 

Ako celok sa evidujú: 
• monografia, beletria pre autora a prekladateľa, 
• kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, 

partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, zbierka poviedok a zbierka poézií 
pre autora, zostavovateľa a prekladateľa, 

• zborník a editovaná kniha pre zostavovateľa a prekladateľa, 
• editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti nie sú autorizované. 

Ako samostatné analytické časti sa evidujú: 
• jednotlivé príspevky v zborníku, 
• editovaná kniha pre autorov, ak jednotlivé časti sú autorizované. 

Učebnice, skriptá a ostatné knihy, ktoré majú pri jednotlivých častiach uvedených autorov, sa evidujú po 
dohode autorov ako celok alebo ako samostatné analytické časti. Rozpis na kapitoly sa v rámci jednej 
publikácie realizuje jednotne. V zásade sa rozpis vykonáva podľa hlavných kapitol publikácie, komentáre 
právnych predpisov sa väčšinou rozpisujú podľa hláv. 

6.16.5 Elektronická forma publikácie 

Elektronická forma publikácie je rovnocenná tlačenej forme publikácie. Ak publikácia vyšla len v elektronickej 
forme a má všetky potrebné údaje pre evidenciu publikačnej činnosti, eviduje sa v príslušnej kategórii EPC 
podľa obsahových a formálnych požiadaviek v zmysle Vyhlášky. 

6.16.10 Evidencia zostavovateľských prác knižného charakteru 

Zostavovateľské práce knižného charakteru sa evidujú, ak má publikácia aspoň troch autorov, ktorí nie sú 
zároveň aj zostavovateľmi publikácie. Ak je jeden z autorov zároveň aj zostavovateľom, počet autorov musí 
byť aspoň štyri; to neplatí pre zbierky básní jedného autora. Edičné a redakčné práce v časopisoch nie sú 
považované za zostavovateľské práce knižného charakteru. 

6.16.9 Evidencia fotografií, ilustrácií, grafiky  

Evidencia fotografií, ilustrácií, grafík v publikáciách je povolená, ak sú ich autori súčasťou autorského 
kolektívu a sú zreteľne uvedení na titulnom liste alebo v tiráži publikácie a ich autorstvo je v publikácii jasne 
vyznačené, napr. autorizáciou jednotlivých fotografií alebo ilustrácií, grafiky. Zároveň platí, že:  
• ide o publikácie, ktorých ťažiskom nie sú fotografie, ilustrácie a grafiky  
• obsahujú najmä dokumentačné fotografie, ktoré dopĺňajú text, napr. publikácia venovaná architektúre 

so zámerom komunikovať umeleckú tvorbu architektov a pod.  

Okrem evidencie fotografií a ilustrácií, grafiky v rámci článku je možná evidencia vizuálneho obsahu, ktorý 
nie je publikovaný v rámci žiadneho článku. Ide o tzv. predeľovacie fotografie a ilustrácie, grafiku, ktoré sú 
publikované v rámci časopisov medzi jednotlivými článkami.  

Podmienkou pre evidenciu je zreteľné označenie autorstva v publikácii. Umelecké fotografie, ilustrácie a 
grafiky zverejnené prostredníctvom umeleckých publikácií (napr. fotoknihy, knihy ilustrácií a pod.) sa evidujú 
v CREUČ. 
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6.16.11 Evidencia publikácií vychádzajúcich zo záverečných prác 

Publikácie vychádzajúce zo záverečných prác, v ktorých je možné jednoznačne identifikovať text pôvodnej 
záverečnej práce, sa eviduje s kategóriou EPC O1 a s príznakom Štátna dotácia Podlieha. Takéto publikácie 
musia byť oproti pôvodným záverečným prácam významne prepracované (podstatne rozšírená teoretická 
časť, hodnotne doplnený výskum a pod.). V prípade menšinových úprav (redakčné úpravy, doplnená 
podkapitola, upravený úvod alebo záver a pod.), sa eviduje s kategóriou EPC O1 s príznakom Štátna dotácia 
Nepodlieha. 

Publikácie, v ktorých je možné jednoznačne identifikovať text pôvodnej záverečnej práce a v samotnej 
publikácii nie je uvedená skutočnosť, že ide o upravenú záverečnú prácu, alebo zhodné časti nie sú riadne 
citované, sa považujú za autoplagiát. Evidencia autoplagiátov nie je povolená vzhľadom na rozpor s 
Deklaráciou o posilnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku. 

Knižne vydané záverečné práce sa neevidujú. 
 

7 Posúdenie publikácií a odvolací proces  

Publikácie evidované v CREPČ s pridelenou kategóriou EPC podliehajúce štátnej dotácii posudzuje po 
formálnej stránke OHPČ – CVTI SR, po obsahovej stránke OHO.  
 

7.1 Plné texty publikácií k posúdeniu  

Plné texty publikácií v elektronickej podobe sa povinne prikladajú do záznamov so zvolenou kategóriou EPC 
V1 a typom dokumentu monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické 
dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha (plný text celej publikácie) a kategóriou EPC V2 a typom 
dokumentu kapitola (plný text kapitoly a titulný list publikácie, obsah, úvod, predhovor, záver, doslov, tiráž, 
informácie o autoroch a celá použitá literatúra).  

Bez pripojeného plného textu publikácie nie je možné uviesť záznam do stavu Potvrdený; takýto záznam 
nebude predmetom štátnej dotácie. 

Pripojené plné texty sa akceptujú, ak sú:  
• dobre čitateľné a kompletné, so zobrazením textu v horizontálnej polohe (môžu obsahovať orezové 

značky, ak ide o finálnu a oficiálnu verziu vydavateľa pred tlačou),  
• uložené v jednom samostatnom PDF súbore s veľkosťou max. 50 MB alebo vo forme URL linku,  
• URL linky plného textu publikácie trvalo a verejne dostupné.  

Pripojené plné texty sa neakceptujú, ak sú:  
• nečitateľné a nekompletné so zobrazením textu vo vertikálnej polohe,  
• pripojené do záznamu iba ako linky na webové stránky vydavateľov,  
• autorskými korektúrami publikácií pred tlačou (s poznámkami autorov, editorov, s chýbajúcimi vydava-

teľskými údajmi, bez stránkovania, bez štandardných čísel, s neúplnými citáciami atď.) a nepredstavujú 
finálnu verziu publikácie.  

 

7.2 Posúdenie publikácií a odvolací proces v zmysle Zákona č. 172/2005 Z. z. 

V zmysle Zákona môže CVTI SR na základe formálnej verifikácie publikačnej činnosti upraviť kategorizáciu 
publikácie. O zmene a jej dôvodoch je vysoká škola informovaná prostredníctvom akademickej knižnice. Voči 
zmene kategorizácie na základe formálnej verifikácie publikačnej činnosti v zmysle Zákona nie je možné 
podať opravný prostriedok. 

V zmysle Zákona môže CVTI SR na základe obsahovej verifikácie OHO zaslať vysokej škole návrh na zmenu 
kategorizácie prostredníctvom akademickej knižnice. Návrh na zmenu kategorizácie obsahuje najmä 
odôvodnenie na zmenu kategórie EPC. Vysoká škola má právo prostredníctvom akademickej knižnice podať 
písomnú námietku k návrhu na zmenu kategórie EPC do 20 pracovných dní odo dňa jeho doručenia. 
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7.3 Žiadosť o prednostné posúdenie publikácie alebo prehodnotenie kategorizácie EPC 

V prípade prednostného posúdenia publikácie z dôvodu blížiaceho sa habilitačného (alebo iného) konania, je 
možné OHPČ – CVTI SR požiadať o prednostné posúdenie. Žiadosť o prednostné posúdenie musí byť do CVTI 
SR doručená aspoň 2 mesiace pred habilitačným (alebo iným) konaním. Žiadosť sa zasiela e-mailom 
príslušnému pracovníkovi OHPČ – CVTI SR, k záznamu publikácie v CREPČ musí byť pripojený plný text 
publikácie. 

V prípade potreby kontroly a verifikácie publikácie môže OHPČ – CVTI SR požiadať vysokú školu o pripojenie 
plného textu publikácie v elektronickej podobe ku ktorémukoľvek evidovanému záznamu publikácie v CREPČ. 

 

 

Kompletné pokyny CREPČ nájdete na: http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc.aspx 
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