
Metodika vykazovania publikačnej činnosti MŠVVaŠ SR

podklady k vedeckým monografiám, štúdiám a kapitolám, zoznam 
indexovaných vydavateľstiev, údaje o konferenčných podujatiach, 

zaraďovanie článkov indexovaných v databázach WoS, CCC, Scopus do 
kategórií



Legislatíva

• Vyhláška č. 456 / 2012 Zbierky zákonov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti 
a centrálnom registri umeleckej činnosti + každoročne aktualizované metodické 
pokyny

• Metodické pokyny CREPČ

• Príloha č. 1 k metodickým pokynom CREPČ 2016 - povinné údaje

• Príloha č. 2 k metodickým pokynom CREPČ 2016 - prehľad nových, zrušených, 
zlúčených kategórii EPC v zmysle Vyhlášky

• Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré 
uskutočňujú recenzné konanie

http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc-pre-vykazovacie-obdobie-2016.aspx

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/metodickepokynycrepc2016.pdf
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/priloha1-povinneudaje-crepc2016.pdf
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/priloha2-zmenykategorii-crepc2016.pdf
http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva-3-2017.pdf
http://cms.crepc.sk/pokyny-crepc-pre-vykazovacie-obdobie-2016.aspx


Nastavenie vykazovacieho obdobia 2017

• Vykazovacie obdobie 2017 trvá od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018. V rámci tohto obdobia je 
potrebné zaregistrovať do Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (ďalej len 
CREPČ):

• - všetky publikácie s rokom vydania 2017,

• - publikácie s rokom vydania 2016, ktoré neboli zaregistrované vo vykazovacom období 
2016. 

Pre registráciu publikácií s rokom vydania 2016 a 2017 platí vo vykazovacom období 2017 
Zákon č. 455/2012 o vysokých školách Z.z. a Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom 
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej 
len Vyhláška).

Export dát do CREPČ sa počas vykazovacieho obdobia 2017 realizuje v posledný týždeň v 
mesiaci.

http://www.crepc.sk

Predmetom EPC nie sú: • Osobné blogy a stránky na internete, • E-learningové kurzy, • PPT 
prezentácie a prednášky, • Články v dennej tlači. 

http://www.crepc.sk/


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

• Z každej publikácie skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) zaregistrovanej v CREPČ vo 
vykazovacom období 2016 je potrebné poskytnúť OHPČ – CVTI SR 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/ak je použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte publikácie, 
je potrebné dodať aspoň 20 odkazov na použitú literatúru z danej publikácie), 

• Časť publikácie (ABA, ABB, ABC, ABD): líce a rub titulného listu, úvod/predslov a 
záver/doslov celej publikácie, obsah, tiráž, prvú a poslednú stranu štúdie alebo kapitoly, 
použitú literatúru ku štúdii alebo kapitole alebo použitú literatúru celej publikácie (ak je 
použitá literatúra uvedená len pod čiarou v texte kapitoly, je potrebné dodať aspoň 5 
odkazov na použitú literatúru z danej kapitoly), 

• Rozpis publikácie na kapitoly 

• Ak je na ktoromkoľvek mieste v publikácii (napr. líce alebo rub titulného listu, úvod, obsah, 
atď.) uvedený autorizovaný rozpis kapitol, je povinné publikáciu v zmysle Vyhlášky rozpísať 
na časti a zaevidovať ich ako samostatné časti publikácie. 



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

• K vyššie uvedeným kategóriám je potrebné uviesť 
v dokumente (vedecká monografia, štúdia v 
časopise alebo v zborníku, kapitola v monografii) 
minimálne 2 recenzentov. 

• V prípade, ak je vydavateľ uvedený na zozname 
vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej 
literatúry, ktoré uskutočňujú anonymné recenzné 
konanie recenzenti sa neuvádzajú 

• Podklady je najlepšie pripojiť do prílohy záznamu 
vo forme finálneho pdf súboru od vydavateľa.

http://cms.crepc.sk/Data/Sites/1/pdf/zoznam-vydavatelstva/zoznam-vydavatelstva-2-2017.pdf


Posúdenie publikácií skupiny A1 ( kategórie AAA, AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) 
a odvolací proces 

• Publikácie s rokom vydania 2016 a 2017 zaregistrované do CREPČ vo vykazovacom období 2017 
posudzuje po formálnej stránke Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti – CVTI SR, po 
obsahovej stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR

• V zmysle Zákona č. 455/2012 o vysokých školách Z.z. CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ v prípade 
nesprávnej kategorizácie publikácie zašle písomný návrh na zmenu kategórie publikácie 
doporučene poštou na vedenie vysokej školy a do akademickej knižnice. Vysoká škola alebo autor 
majú právo podať písomne doporučene poštou CVTI SR námietky k návrhu na zmenu kategórie 
publikácie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie. Ak vysoká škola 
alebo autor v stanovenej lehote nepredložia písomne námietky k návrhu CVTI SR na preradenie 
publikácie do inej kategórie, zostáva publikácia zaradená v kategórii, ktorú navrhlo CVTI SR. Ak 
vysoká škola alebo autor podajú písomné námietky k návrhu na zmenu kategórie, CVTI SR 
postúpi námietky vysokej školy alebo autora odbornému hodnotiteľskému orgánu riaditeľa CVTI 
SR, ktorý sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa odborný 
hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie zostáva v 
kategórii navrhnutej a zapísanej vysokou školou do CREPČ. Vyjadrenie odborného 
hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR oznamuje doporučene poštou CVTI SR vysokej škole 
(rektorátu), akademickej knižnici a MŠVVaŠ SR. Vysoká škola alebo autor majú právo podať CVTI 
SR námietky k vyjadreniu odborného hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR doporučene 
poštou do 15 pracovných dní odo dňa doručenia. 



Prednostné posúdenie publikácie skupiny A1

• V prípade, že je potrebné zaregistrovanú publikáciu skupiny A1 s rokom vydania 2015 alebo 
2016 prednostne posúdiť z dôvodu blížiaceho sa habilitačného (alebo iného) 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. Žiadosť je potrebné zaslať emailom vedúcej OHPČ v CVTI SR Mgr. Ľudmile 
Hrčkovej na: ludmila.hrckova@cvtisr.sk.

• Prihlásiť do privátnej zóny - zmena názvu katedry, 

Privátna zóna

Vysoká škola je povinná v prípade zmeny názvu alebo kódu vysokej školy, fakulty, katedry 
upraviť kódovník svojej vysokej školy prostredníctvom webového rozhrania na: www.crepc.sk –

privátna sekcia danej vysokej školy, záložka Úprava organizačnej štruktúry. Do kódovníka je 
potrebné pridať všetky nové kódy a názvy pracovísk (novovytvorené, premenované, zlúčené 

pracoviská) a zároveň ponechať v kódovníku staré kódy pracovísk s označením obdobia 
platnosti kódu. 

mailto:ludmila.hrckova@cvtisr.sk
http://www.crepc.sk/portal?fn=*dedicatedLogin


Aktualizácia Zoznamu vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej 
literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie 

• Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré 
uskutočňujú recenzné konanie (ďalej len Zoznam vydavateľstiev) slúži ako 
pomôcka pre spracovateľov EPC na vysokých školách. Zoznam vydavateľstiev je 
voľne dostupný a aktualizovaný 1x mesačne.

• Predmetom zoznamu sú len tie zahraničné vydavateľstvá, ktoré uskutočňujú 
anonymné recenzné konanie, to znamená, že v publikácii nie sú uvedené mená a 
priezviská recenzentov ani žiadne iné informácie o recenzovaní publikácie. Do 
Zoznamu vydavateľstiev sú na základe podnetov z vysokých škôl zaraďované len 
tie vydavateľstvá, ktorých potvrdenie sa vzťahuje na celú vydavateľskú produkciu 
(nielen na 1 publikáciu). 

• Potvrdenie o recenznom konaní musí obsahovať: názov a sídlo zahraničného 
vydavateľa, informáciu o recenzovaní, meno a priezvisko zodpovednej osoby z 
vydavateľstva a jej podpis, dátum vystavenia potvrdenia. Akceptované budú aj 
potvrdenia zaslané vo forme screenshotov webovej stránky vydavateľa, na ktorej 
je deklarované, že publikácie vydavateľstva sú podrobené recenznému konaniu. 



Konferenčné údaje a údaje o výstave 

• Pod konferenciou sa rozumie akékoľvek podujatie (napr. konferencia, seminár, kolokvium, 
valné zhromaždenie a pod.), ktorého výstupom pre evidenciu publikačnej činnosti je 
zborník abstraktov/príspevkov z konferencie. 

• V záznamoch kategórií AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AFK, AFL, BEE, BEF, BFA, 
BFB je povinné uviesť názov konferencie, miesto a dátum konania konferencie. 

• V záznamoch kategórií CIA, CIB, CJA, CJB, CKA, CKB je povinné uviesť názov výstavy 
(prípadne aj podnázov, ak existuje), dátum a miesto konania výstavy, názov 
vystavovateľskej organizácie. Tieto údaje sa zapisujú obdobne ako konferenčné údaje do 
sekundárnych autorských záhlaví. Uvedenie údajov o výstave ako súčasť názvu publikácie 
nie je postačujúce. V dátume konania výstavy je potrebné uviesť deň, mesiac a rok konania 
výstavy. 



Rozsah publikácie a prepočet na autorské hárky 

• Ak má publikácia z pohľadu stránkovania nedostatočný rozsah, je potrebné uviesť 
prepočet na autorské hárky (AH). Autor si ho môže prepočet na AH vyžiadať 
priamo od vydavateľa publikácie. Norma STN ISO 690 definuje, čo spadá do 
rozsahu publikácie. 

• Ak rozsah publikácie podľa stránkovania nevyhovuje požiadavke rozsahu pre 
kategóriu EPC v ktorej má byť publikácia zaradená, je potrebné uviesť v poli pre 
rozsah publikácie rozsah strán a v hranatých zátvorkách prepočet strán na 
autorské hárky. Prepočet na AH sa uvádza na 2 desatinné miesta (napr. [1,25 
AH]). 

• 1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana 
= 1 800 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 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm), 

• audio, video alebo audiovizuálny záznam v rozsahu aspoň 60 minút. 



Vykazovanie publikácií v kategóriách ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD 
Vykazovanie publikácií v kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN 

• Podmienkou pre zaradenie publikácie do kategórie ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, 
CDC, CDD je skutočnosť, že záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze 
Current Contents Connect. Zaradenie publikácie v databáze Current Contents Connect
je potrebné zo strany vysokej školy overiť na úrovni záznamu článku, štúdie, 
abstraktu. Záznamy článkov, štúdií, abstraktov, ktoré sa nenachádzajú v databáze 
Current Contents Connect, nesmú byť evidované v uvedených kategóriách EPC. 

• Podmienkou pre zaradenie publikácie do kategórie ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN 
je skutočnosť, že záznam o článku, štúdii, abstrakte je zaradený v databáze SCOPUS 
alebo Web of Science Core Collection. Zaradenie publikácie v databáze SCOPUS, Web 
of Science Core Collection je potrebné zo strany vysokej školy overiť na úrovni 
záznamu článku, štúdie, abstraktu. Záznamy článkov, štúdií, abstraktov, ktoré sa 
nenachádzajú priamo v databáze SCOPUS, Web of Science Core Collection

• V kategóriách ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN sa neevidujú konferenčné príspevky a 
abstrakty uverejnené v časopise alebo v jeho suplementárnom čísle a tiež v 
konferenčnom či nekonferenčnom zborníku hoci sú indexované v databáze Web of
Science Core Collection alebo SCOPUS (registrujú sa ako konferenčné v príslušných 
kategóriách EPC)



Vnútorná legislatíva UKF

Rektor udeľuje cenu rektora za publikačnú a umeleckú činnosť: 

• Vnútorná Smernica UKF č. 17/2016 o oceňovaní zamestnancov UKF a doktorandov 
v dennej forme štúdia za mimoriadne výsledky vo vedeckej  a umeleckej činnosti, 
ktorá nahrádza Smernicu č. 2 / 2012 

• Medzinárodne akceptovateľná publikačná činnosť

• Za originálne vedecké a odborné články evidované v databázach Web of 
Knowledge a Scopus – afinita + registrácia v KIS – ADC, ADD, ADM, ADN

• Konferenčné príspevky registrované v db WoS a Scopus sa už neoceňujú

• Za monografické diela, vysokoškolské učebnice, učebnice, učebné texty – AAA, 
ABA,ABC, CAA

• Umelecký výkon - výtvarné umenie, hudobné a dramatické umenie, literárna 
tvorba (CREUČ)


