
 

Metodické poznámky knižnice k registrácii PČ vo vykazovacom období 2014 

 

V oblasti spracovania publikačnej činnosti (PČ) došlo na úrovni jej riadenia v poslednom období 

k dôležitým zmenám s priamym dopadom na povinnosti akademických knižníc aj zamestnancov 

vysokých škôl. Predkladáme informáciu o aktuálnom stave a požiadavkach, ktoré sa budú 

uplatňovať pri registrácii PČ vo vykazovacom období 2014 (1.4.2014-31.3.2015).  

 

Povinnosť registrovať PČ a výstupy umeleckej činnosti svojich zamestnancov vyplýva vysokým 

školám zo Zákona č. 131/2012 o vysokých školách. Podrobnosti upravuje Vyhláška MŠVVaŠ SR 

č. 456/2012 o Centrálnom registri publikačnej činnosti a Centrálnom registri umeleckej činnosti. 

MŠVVaŠ ako zriaďovateľ poveril správou a prevádzkou CREPČ a CREUČ Centrum 

vedeckotechnických informácií SR, Odbor pre hodnotenie vedy (CVTI SR, OHV
1
), ktoré 

v polovici mája 2014 distribuovalo akademickým knižniciam metodické pokyny CREPČ pre 

vykazovacie obdobie 2014. Pre registráciu PČ v podmienkach ŽU platí naďalej Smernica č. 

92/2010.  

 

Platné predpisy sú k dispozícii na webovej stránke UK ŽU, považujeme však za užitočné upozorniť 

autorov na najdôležitejšie zmeny a novinky v registrácii PČ a na niektoré oblasti, kde v dôsledku 

neustálených pravidiel môže dôjsť k nepresným, resp. rôznym výkladom.   

 

Nová vyhláška stanovuje pri všetkých kategóriách Skupiny A1 (vedecké monografie, kapitoly vo 

vedeckých monografiách, štúdie charakteru vedeckej monografie) náklad min. 100 kusov. Vedecká 

monografia, ktorá je dielom viacerých spoluautorov sa môže registrovať ako celok len vtedy, ak 

v nej nie je vyznačené autorstvo jednotlivých častí (na ktoromkoľvek mieste v publikácii). 

V opačnom prípade je možné registrovať len jednotlivé časti. Pokiaľ však nedosahujú požadovaný 

rozsah (1 AH = 20 normostrán), nemôžu byť zaradené do kategórie ABC/ABD (kapitoly 

v monografiách), ale len do kategórie AEC/AED (vedecké práce v recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách).  Publikácie Skupiny A1podliehajú osobitnej kontrole zo strany 

MŠVVaŠ (prostredníctvom CVTI SR). Odporúča sa preto zohľadniť túto skutočnosť už pri tvorbe  

publikácie a v príslušných pasážach (úvod, predslov, záver) sa vyhnúť formuláciám, ktoré by mohli 

želané zaradenie spochybniť (napr.: „publikácia je určená študentom“, príp. „odborníkom z praxe“ 

a pod.). 

Po formálnej stránke kontroluje publikácie Skupiny A1 OHPČ CVTI SR, po obsahovej stránke 

odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI SR. Námietky voči rozhodnutiu tohto orgánu rieši 

osobitná komisia MŠVVaŠ - konkrétny postup určujú Metodické pokyny. 

 

Pre registráciu článkov vo vedeckých a odborných časopisoch bolo vytvorených 6 nových 

kategórií. Ide o kategórie článkov v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science Core 

Collection a Scopus (ADM, ADN, AEM, AEN, BDM, BDN). V štatistických výstupoch pre 

                                                 
1 Odbor má dve oddelenia: Oddelenie pre hodnotenie publikačnej činnosti (OHPČ) a Oddelenie pre hodnnotenie 

umeleckej činnosti (OHUČ). 



MŠVVaŠ SR sú nové kategórie zaradené v skupine N. Publikácia môže byť zaradená do 

uvedených kategórií až po tom, čo sa záznam o nej objaví v databáze Web of Science Core 

Collection alebo Scopus.  

V uvedených kategóriách sa neevidujú: 

 konferenčné príspevky a abstrakty z konferencií uverejnené v časopise zaradenom vo Web 

of Science Core Collection alebo Scopus; 

 príspevky a abstrakty zo zborníkov (konferenčných, nekonferenčných), ak keď sú zaradené 

v databáze Web of Science Core Collection alebo Scopus. 

 

Pri všetkých dokumentoch vydaných v domácich vydavateľstvách a zaradených do kategórie 

„vedecké“ (AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED, AFB, AFD, AGI) sa vyžaduje uvedenie mien 

najmenej dvoch recenzentov, prípadne údaj o recenzovaní priamo v publikácii. Pri dokumentoch 

vydaných v zahraničných vydavateľstvách a zaradených v kategórii „vedecké“ (AAA, ABA, ABC, 

ACA, ACC, AEC, AFA, AFC) postačuje meno jedného recenzenta, prípadne písomný doklad 

vydavateľstva o recenzovaní (formu potvrdenia stanovujú Metodické pokyny). Ak je dokument 

vydaný v renomovanom zahraničnom vydavateľstve (priebežne aktualizovaný Zoznam vybraných 

zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie sa nachádza 

na webovej stránke www.crepc.sk), údaje o recenzovaní sa nevyžadujú. Do zoznamu sú zaradené 

len tie vydavateľstvá, ktoré uskutočňujú recenzné konanie pri celej vydavateľskej produkcii.  

Nevyhnutnou súčasťou publikácií vo „vedeckých“  kategóriách a vo väčšine „odborných“ kategórií 

sú štandardné čísla (ISBN, ISSN). Publikácie bez štandardného čísla sú preraďované do 

príslušných nižších kategórií, kde sa tento údaj nevyžaduje.  

Novým povinným údajom v zázname každého dokumentu je oblasť výskumu, ktorú autor vyberá 

z určeného kódovníka. Kódovník je súčasťou nových formulárov na evidenciu PČ. 

PČ sa registruje zamestnancom ŽU s plným pracovným úväzkom a študentom doktorandskéjho 

štúdia v dennej forme. Na podnet niektorých katedier začala UK ŽU od roku vykazovania 2014 

registrovať aj PČ externých doktorandov, táto sa však do CREPČ neexportuje. Rovnako sa do 

CREPČ neexportujú záznamy PČ zamestnancov s menším ako 100%-ným úväzkom. Údaje sú 

verifikovateľné v registri zamestnancov VŠ na http://www.portalvs.sk/regzam/.   

Súčasťou bibliografického záznamu je v súlade s Vyhláškou aj rok narodenia autora.   

 

Kompetencie autorov, akademickej knižnice, OHPČ CVTI SR  

Autori poskytujú akademickej knižnici na spracovanie svoju PČ a ohlasy  v podobe dokumentu v 

tlačenej forme, príp. na elektronickom nosiči, alebo vyplnením elektronického formulára. 

Kategóriu dokumentu alebo ohlasu určuje autor a schvaľuje vedúci katedry. V prípade rozporu 

s Vyhláškou má akademická knižnica právo kategóriu upraviť. Ak autor trvá na pôvodnom 

zaradení, o veci rozhoduje prorektor pre vedu a výskum. Záznamy prenesené do CREPČ  priebežne 

kontrolujú pracovníci OHPČ CVTI SR, ktorí v prípade nesprávnej kategorizácie dokumentov dajú 

akademickej knižnici pokyn na vykonanie príslušných zmien. Kontroly sa robia spätne až po rok 

2007, kedy register vznikol.  Ďalšia kontrola sa uskutočňuje po skončení každého vykazovacieho 

obdobia, t.j. po 31.3. príslušného roka. V súčasnosti prebieha kontrola záznamov za vykazovacie 

obdobie 2013.  Záznamy, ktoré OHPČ CVTI SR vyhodnotí ako nesprávne zaradené, budú 

http://www.crepc.sk/
http://www.portalvs.sk/regzam/


v CREPČ preradené a akademická knižnica je povinná uskutočniť rovnaké zmeny vo svojej 

lokálnej databáze.      

Štatistické výstupy PČ (počty v jednotlivých kategóriách a zoznam publikácií) za fakulty, katedry 

a ústavy pošle UK ŽU na jednotlivé fakulty a ústavy po ukončení kontrol zo strany CVTI SR a 

definitívnom uzavretí vykazovacieho obdobia 2013. Priebežné štatistiky poskytne UK ŽU na 

požiadanie kedykoľvek. 

 

V Žiline 28.5.2014, UK ŽU 


