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S nutnosťou publikovať sa stretávajú všetky vysoké školy na
Slovensku, či už štátne, verejné alebo súkromné. Výmena ve-
deckých poznatkov medzi komunitami a aj verejnosťou je
totiž jednou z neodmysliteľných úloh vedeckých či pedago-
gických pracovníkov. Úlohou Centrálneho registra eviden-
cie publikačnej činnosti (ďalej len „CREPČ“) je zhromaž-
ďovať všetky výstupy publikačnej činnosti vysokých škôl na
jednom mieste, v jednej databáze. Podobne Centrálny re-
gister evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „CREUČ“),
ktorý eviduje umelecké výstupy vedeckých pracovníkov vy-
sokých škôl. Cieľom oboch registrov je zhromažďovať údaje
potrebné na hodnotenie verejných vysokých škôl, ako aj po-
skytovať dáta grantovým agentúram a iným inštitúciám. Da-
tabázy sú významným zdrojom informácií, ktoré slúžia na
prezentáciu, porovnanie a na získanie objektívnych podkla-
dov na mapovanie vedeckovýskumnej a odbornej aktivity vy-
sokých škôl, poskytovanie podkladov pre výpočet štátnej
dotácie verejným vysokým školám v SR.

Povinnosť registrácie oboch typov výstupov doposiaľ vyplý-
vala zo Smernice MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej
registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umelec-
kej činnosti a ohlasov, ktorú od 1. 1. 2013 nahradila Vy-
hláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z. o centrálnom re-
gistri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom re-
gistri evidencie umeleckej činnosti.

Prevádzku, technickú i odbornú podporu zabezpečuje Cen-
trum vedecko-technických informácií SR (ďalej len „CVTI
SR“) z poverenia MŠVVaŠ SR. V súčasnosti sa registre na-
chádzajú pod jedným webovým rozhraním www.crepc.sk. Por-
tál prešiel v posledných mesiacoch výraznou zmenou, zmenil
sa dizajn stránky a boli doplnené mnohé informácie i funkcie
prospešné pre používateľov registrov. Je určený najmä vyso-
kým školám, konkrétne predovšetkým akademickým knižni-
ciam, ako aj samotným vedeckým a pedagogickým pracov-
níkom i širšej verejnosti.

Nový portál dodržiava prvky informačnej architektúry, prefe-
ruje informačný dizajn pred grafickým, a preto je orientácia
na sídle veľmi jednoduchá. Dbá sa na logickú organizáciu ob-
sahu. Ten je rozdelený do viacerých viditeľne identifikovateľ-
ných častí, ktoré zodpovedajú zásadám navigácie ako jedného
z pilierov informačnej architektúry. Dominantným prvkom por-
tálu je banner červenej farby, na ktorom sa nachádzajú kli-
kateľné názvy CREPČ a CREUČ odkazujúce vždy na hlavnú
stránku sídla. Hlavnými prvkami sú navigačné systémy – lo-
kálny a globálny navigačný systém.

Globálna navigácia odkazuje na najdôležitejšie podstránky
a funkcie portálu. Sú to sekcie: O registroch, Prispievatelia,
Podujatia, Publicita, Privátna zóna a Kontakty (Obr. 1). Vy-
skytuje sa v hornej i v dolnej časti obrazovky, pričom dolná
časť je doplnená aj o odkaz na dodávateľa systému – spo-
ločnosť SVOP, s. r. o., na prevádzkovateľa – CVTI SR, o ver-
ziu pre tlač a užitočné linky. Globálna navigácia je dostupná
z každej ďalšej podstránky portálu. Niektoré sekcie portálu sú
verejné pre všetkých používateľov, iné len pre obmedzenú
skupinu používateľov.

V sekcii O registroch nájdeme základné informácie o CREPČ
a CREUČ, o vzniku registrov, o ich správcovi a prevádzkova-

teľovi, cieli, počte záznamov v databázach a o legislatívnej
podpore. Sekcia odkazuje aj na niektoré užitočné linky z ob-
lasti legislatívy, na dôležité inštitúcie a podobne orientované
databázy v Česku a v Poľsku.

V ďalšej sekcii s názvom Prispievatelia sa nachádza html
zoznam a aj adresár (v PDF formáte) všetkých vysokých škôl,
štátnych, verejných a aj súkromných, ktoré sú prispievateľmi
do CREPČ/CREUČ. Po kliknutí na každú zo škôl sa jednodu-
cho a rýchlo dostaneme ku kontaktným údajom (telefón
a emailová adresa) na zodpovedné osoby pri evidencii publi-
kačnej činnosti (ďalej len „EPC“) na danej vysokej škole, t. j.
na riaditeľa akademickej knižnice, garanta EPC, všetkých
spracovateľov EPC, prípadne systémového knihovníka, ktorý
má na starosti technickú podporu EPC. Dostupné sú aj we-
bové adresy akademických knižníc. Informácie sú neustále
priebežne aktualizované na základe podnetov zo strany vyso-
kých škôl. V tejto podsekcii možno vyhľadávať aj medzi ško-
lami prostredníctvom lokálnej tematickej navigácie vľavo na
stránke, ktorá školy delí podľa ich typu (Obr. 2).

Sekcia Podujatia poskytuje informácie o všetkých poduja-
tiach a seminároch konaných v SR a v zahraničí od roku 2008
dodnes, ktoré sa zaoberali evidenciou publikačnej a umelec-
kej činnosti formou samostatných seminárov alebo formou
iných knižnično-informačných podujatí vrátane prezentácií
o CREPČ, CREUČ.

Nasledujúca sekcia s názvom Publicita prináša informácie
o oboch registroch, ktoré boli uverejnené v tlači, televízii či
v rozhlase. Tieto informácie sú okrem typu média rozdelené
aj na základe roku uverejnenia, poskytujú hlavné údaje, ako
je názov výstupu, autora, rok a odkaz na pôvodný zdroj.

Sekcia Privátna zóna je určená samotným prispievateľom do
CREPČ/CREUČ na export XML dávky do CREPČ, Hodnotiteľskej

Nový portál CREPČ/CREUČ
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komisii MŠVVaŠ SR, a vpravo na stránke je miesto pre prihlá-
senie administrátora portálu. Všetky podstránky tejto sekcie si
vyžadujú prístupové heslá, nie sú určené pre verejnosť.

Posledná sekcia Kontakty obsahuje kontaktné informácie
(telefón a emailová adresa) na zodpovedné osoby za spraco-
vanie a verifikáciu údajov o publikačnej činnosti vysokých škôl
v rámci oddelenia pre hodnotenie publikačnej činnosti (ďalej
len „OHPČ) v CVTI SR.

Samozrejmosťou je tzv. navigácia podľa cesty, ktorá označuje
cestu, takže návštevník vie, kde na stránke sa nachádza
a ako sa tam dostal, a jednoducho sa vie vrátiť späť o jednu
či viac úrovní (Obr. 3).

Nad červeným bannerom s názvom webovej stránky nájdeme
ďalší prvok navigácie, mapu sídla dostupnú z každej pod-
stránky portálu, ikonu domov, ktorá vráti návštevníka na
hlavnú stranu, a vyhľadávacie pole pre vyhľadávanie v rámci
webového sídla.

Na úvodnej stránke sa lokálna navigácia delí na dve časti, na
oblasť venovanú CREPČ-u a oblasť venovanú CREUČ-u (Obr.
5). V časti CREPČ sú k dispozícii sekcie Vyhľadávanie v
CREPČ, Upload súborov, Pokyny CREPČ a Výstupy z CREPČ.
Vyhľadávanie v CREPČ je najdôležitejšou časťou portálu,
pretože odkazuje na samotnú databázu a základné alebo roz-
šírené vyhľadávanie v nej. Grafický dizajn databázy sa na roz-
diel od portálu nezmenil (Obr. 4).

Sekcie Upload súborov a Výstupy z CREPČ sú prístupné
iba obmedzenej skupine používateľov. Slúžia na upload rele-
vantných podkladov k publikáciám do CREPČ a obsahujú vý-
stupy z CREPČ v PDF formáte pre každú vysokú školu.

V sekcii Pokyny sa nachádzajú odkazy na materiály zhoto-
vené OHPČ najmä pre pracovníkov akademických knižníc pra-
cujúcich s EPC, ako napr. aktuálny Metodický pokyn
k CREPČ-u, Prehľad povinných údajov CREPČ, Zoznam vy-
braných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry,

Technická dokumentácia a CREPČ XML schéma (nedostupná
pre širšiu verejnosť).

Časť CREUČ sa venuje podobným sekciám. Vyhľadávanie
v CREUČ, Vkladanie záznamov, Pokyny CREUČ a Výstupy
z CREUČ. Vyhľadávanie je dostupné verejne, v sekcii Pokyny
je zverejnený Katalóg podujatí a inštitúcií pre potreby katalogi-
zácie zverejnených výstupov umeleckej činnosti, ostatné dve
sekcie sú opäť prístupné iba určeným používateľom.

Okrem toho sa na úvodnej obrazovke nachádzajú Aktuality
CREPČ a Aktuality CREUČ aj s možnosťou dostupného ar-
chívu (Obr. 6). V daných sekciách sa zobrazia vždy posledné
dve aktuality, ostatné sa stanú automaticky súčasťou archívu.
Každá aktualita má svoj názov, pričom sa uvádza prvá veta
z nej. Po kliknutí na odkaz je možné si ju prečítať celú. Archív
je k dispozícii pri každej aktualite, je zoradený podľa mesia-
cov a informuje aj o počte aktualít v každom z nich.

Jednou z ďalších noviniek portálu je možnosť prihlásiť sa na
odber aktualít CREPČ a CREUČ prostredníctvom svojho
emailu (Obr. 7). Táto forma informovania je možná prostred-
níctvom funkcie nachádzajúcej sa na hlavnej strane portálu
vľavo dole, kde je potrebné do okienka zadať a odoslať emai-
lovú adresu záujemcu, ktorému bude následne doručený
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email o prihlásení spolu s potvrdzujúcou linkou, na ktorú je
potrebné kliknúť, aby sa prihlásenie potvrdilo. Vždy, keď bude
uverejnená na portáli nová aktualita CREPČ/CREUČ, príde do
emailovej schránky automaticky oznamovací email s textom
aktuality, ktorá bola na portáli práve uverejnená.

Ak ďalšie slovenské školy (prípadne iné vedeckovýskumné
pracoviská) prejavia záujem prispievať do CREPČ/CREUČ,
treba sa obrátiť na vedúcu OHPČ Mgr. Ľudmilu Hrčkovú. Za
správu portálu sú zodpovedné Mgr. Marta Dušková a Mgr.

Lenka Frankovičová, v prípade akýchkoľvek nejasností, ná-
vrhov a pripomienok nás neváhajte kontaktovať. Veríme, že
nový portál CREPČ, CREUČ bude slúžiť ako cenná pomôcka
pre všetkých záujemcov z oblasti evidencie publikačnej
a umeleckej činnosti.

Lenka Frankovičová
frankovicova.lenka@gmail.com

Marta Dušková
marta.duskova@cvtisr.sk

Úvod
Publikačná činnosť vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl je dôležitou súčasťou hodnotenia ich výkonov v ob-
lasti vedeckej a odbornej činnosti. Publikačná činnosť odzrkadľuje dosiahnutú prácu a jej primárnou funkciou je oboznámenie
vedeckej komunity s výsledkami vedeckovýskumnej činnosti. Významnými komunikačnými kanálmi v rámci publikačnej čin-
nosti vo vedecko-akademickej sfére sú vedecké a odborné periodické publikácie. Pri hodnotení publikačnej činnosti sa použí-
vajú jednak kvalitatívne, ale najmä kvantitatívne metódy. Kvantitatívne spôsoby evaluácie publikačnej činnosti sa používajú
najmä pri predkladaní projektov alebo žiadostí o granty, pri akreditáciách alebo kvalifikačných postupoch akademických pra-
covníkov. Na hodnotenie kvality periodík existuje niekoľko nástrojov, respektíve databázových produktov, patria sem naprík-
lad produkty Thomson Reuters (Journal Citation Reports, Current Contents Connect, Web of Science) alebo databáza SCOPUS
od spoločnosti Elsevier. Tieto databázy sa však sústreďujú najmä na publikácie v anglickom jazyku. Na Slovensku zatiaľ nie
je žiadny adekvátny nástroj na hodnotenie periodických publikácií, pomocou ktorého by sa mohli hodnotiť príspevky publiko-
vané v domácich časopisoch v slovenskom jazyku. Tento problém by mohlo čiastočne vyriešiť vytvorenie databázy slovenských
vedeckých a odborných periodík, ktorá by mapovala a odzrkadľovala vedecké a odborné publikovanie na Slovensku.

Vedecké a odborné periodické publikácie
Základom databázy slovenských vedeckých a odborných časopisov by mali byť aktuálne vychádzajúce periodické publikácie.
Periodické publikácie predstavujú pravidelne vydávané publikácie s rovnakým názvom, ktoré sa vyznačujú komplexnosťou
vydania a nadväznosťou na predchádzajúce a nasledujúce vydania spoločným číslovaním. Periodikum vychádza väčšinou v pra-
videlných intervaloch kratších ako jeden rok a obsahuje rôzne články, recenzie, úvodníky, správy či iné kratšie práce napísané
jedným alebo viacerými autormi.

Pri periodických publikáciách je potrebné rozlišovať tzv. pravé a nepravé periodiká. Pravé periodiká vychádzajú minimálne
dvakrát za rok a dodržuje sa ich presne stanovená periodicita. Ide napríklad o noviny a časopisy. Periodicky vydávané publi-
kácie s menšou periodicitou (1x ročne, raz za 2 roky a pod.) sú označované ako nepravé periodiká. Medzi nepravé periodiká
sa zaraďujú ročenky, zborníky, občasníky a pod. Význam presného určenia typu periodickej publikácie má vplyv na správnu
kategorizáciu príspevku publikačnej činnosti1. Iný charakter z hľadiska hodnotenia publikačnej činnosti predstavujú príspevky
publikované v časopisoch a iný napr. v zborníkoch.

Z hľadiska informačnej hodnoty príspevkov sa rozdielne pristupuje (pri spracovávaní aj pri následnom hodnotení publikačnej
činnosti) k príspevkom publikovaným vo vedeckých a k príspevkom v odborných periodických publikáciách. Práce vedeckého
charakteru sú považované za významnejšie vzhľadom na skutočnosť, že prezentujú nové výsledky vedeckých výskumov. Ve-
decké časopisy predstavujú periodické publikácie zložené prevažne z vedeckých článkov prezentujúcich najnovšie, predtým
nepublikované výsledky vedeckého bádania. Vedecké práce publikované vo vedeckých časopisoch sa môžu charakterizovať ako
práce zverejňujúce originálne, čiže pôvodné výsledky vlastnej práce autora (Kimlička 1998, s. 20). Vedecký článok ako zá-
kladný prvok vedeckých časopisov predstavuje vedecko-náučný celok, ktorý v písanej forme odráža nové a originálne vý-
sledky vedeckovýskumnej činnosti. Formálna stránka vedeckého článku sa postupne menila s rozvojom edičnej praxe
a vedeckej etiky publikovania. Významnú úlohu tu zohráva aj spolupráca medzi autormi, vydavateľmi a tlačiarňami (Meško
2005, s. 106). Z formálneho hľadiska obsahujú vedecké dokumenty zvyčajne približne 3 až 10 tisíc slov a sú písané vedecko-
-náučným štýlom. Všetky články vo vedeckom časopise by mali spĺňať aj ďalšie formálne náležitosti, ako napr. dodržiavanie
presného štýlu citovania, formátu tabuliek, grafov a pod. (Björk 2009).

Databáza slovenských vedeckých a odborných
časopisov / Návrh obsahových a formálnych kritérií

1 Na hodnotenie publikačnej činnosti sa používajú kategórie, ktoré hodnotia publikáciu z hľadiska obsahu, rozsahu, charakteru do-
kumentu atď. – viac informácií o kategóriách publikačnej činnosti pozri Vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky z 18. 12. 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej
činnosti č. 456/2012 Z. z. a zákon č. 455/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení zákon č. 455/2004 Z. z.o zriadení Akadémie ozbro-
jených síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika v Koši-
ciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 144/2008 Z. z.


