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Záväzné pravidlá pre spracovanie 
záznamu do CREPČ

� Smernica MŠ SR č.13/2008-R zo 16. októbra 2008 
o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
� Základné pravidlá bibliografickej registrácie

� Kritériá kategorizácie� Kritériá kategorizácie

�Postupy pri spracovaní publikovaných dokumentov

�Postupy pri spracovaní umeleckej tvorby

�Kritériá kategorizácie ohlasov

�Organizácia a deľba práce pri bibliografickej registrácii 
a spracovaní publikačnej a umeleckej tvorby



Predmet bibliografickej registrácie        
v CREPČ a CREUČ

�Publikačná činnosť – verejne publikované a 
prístupné dokumenty a ohlasy na publikované 
dokumenty (čl. 3). dokumenty (čl. 3). 

�Umelecká činnosť – verejne prístupné 
umelecké diela, umelecké výkony a ohlasy na 
tieto diela alebo výkony (čl.4)



Formálne kritéria kategorizácie 
publikačnej činnosti

� Autor, autori 

čl. 2 ... vysokoškolský učiteľ, výskumný zamestnanec a študent doktorandského 
štúdia,
čl. 7 ...zamestnanec s úplným pracovným úväzkom ... doktorandské štúdium v 
dennej forme ...

� Náklad ... dolná hranica verejného publikovania je 50 exemplárov (čl. 3) � Náklad ... dolná hranica verejného publikovania je 50 exemplárov (čl. 3) 

� ISBN, ISSN (... knižná monografia musí mať ISBN ...)

� Rozsah - v prílohe  č.1 Smernice č.13/2008-R, v rámci kategórií :  

� Monografia - minimálne 3 AH t.j. 60 normostrán,

� ... ak je rozsah diskutabilný, nižší, ako sa požaduje pre tú - ktorú kategóriu, 
potom  uviesť prepočet na AH [...AH] – platí aj pre CD

� Mapa - 1 AH = 2.300 cm2

� Recenzenti

čl. 8 ... pre vedeckú monografiu musia byť v publikácii uvedení minimálne dvaja

� Rok vydania  (vo vzťahu k vykazovaciemu obdobiu) 



Dôvody pre preradenie do inej kategórie: 

� publikácia je zaradená vo vedeckej kategórii (AAA, 
AAB, ABA, ABB) a nie sú uvedení 2 recenzenti.

Obstojí, ak sa doložia  recenzné posudky, doklady 
o recenznom konaní (zahraničné publikácie ...) *o recenznom konaní (zahraničné publikácie ...) *

• odborná publikácia je zaradená ako vedecká  
publikácia (priestor pre Hodnotiteľskú komisiu 
MŠVVaŠ SR ...)

• Nedodržanie podmienky predpísaného 
rozsahu 



Námet do diskusie ?
vedecké práce v odborných, prípadne populárno-náučných časopisoch

� Príklady titulov časopisov, v ktorých publikované  príspevky 
boli zaradené v kategóriách ADE, ADF (vedecké práce v 
nekarentovaných časopisoch):

� Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]

� Územná samospráva : spravodajca
� Manažment priemyselných podnikov� Manažment priemyselných podnikov
� Účtovníctvo - audítorstvo – daňovníctvo v teórii a praxi
� Finančný manažment a controling v praxi
� Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu            

a výučbu jazykov
� Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní 

a mimoškolní, 
� Ošetřovatelství
� Slovenský lekár
� Justičná revue : časopis pre právnu prax 
� Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev 



Námet do diskusie ?
vedecké práce v odborných, prípadne populárno-náučných časopisoch

� Príklady titulov časopisov, v ktorých publikované  príspevky boli zaradené 
v kategóriách ADE, ADF (vedecké práce v nekarentovaných časopisoch):

� Plynár – vodár – kúrenár ...
� Odpady. Odborný časopis ...
� Územná samospráva : spravodajca ...
� Účtovníctvo - audítorstvo – daňovníctvo v teórii a praxi ...� Účtovníctvo - audítorstvo – daňovníctvo v teórii a praxi ...
� Finančný manažment a controling v praxi ...
� Fórum cudzích jazykov : časopis pre jazykovú komunikáciu            

a výučbu jazykov (on-line zdroj) ...
� Lekárske listy. Odborná príloha Zdravotníckych novín ...   
� Spektrum. Periodikum STU v Bratislave ...
� Zisk. Riadenie-marketing-podnikanie ...
� Investor. Financie – investície – poradenstvo ...
� Justičná revue : časopis pre právnu prax ...
� Výber z rozhodnutí Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ...
� Friendship ...



Najčastejšie chyby – zvýšiť výstupnú kontrolu:

�rozsah
ak je predpísaný a nie je zjavne dostatočný, potrebné 
urobiť a uviesť prepočet na AH v [ ],  

� duplicita vo vykazovaní 

� Publikáciu je možné vykázať iba raz v jednom � Publikáciu je možné vykázať iba raz v jednom 
zbernom období, bez ohľadu na počet autorov,

� ďalšie nezmenené vydanie sa nezaraďuje,
� preklepy, vynechané popisné údaje 

(rozsah, ISBN, ISSN, autorská rola ...).
� vročenie mimo vykazovacieho obdobia (staršie vročenie 

sa nevykazuje)



Príklad:

� Duplicita vo vykazovaní: inojazyčné vydanie publikácie, ktorá už bola 
vykázaná v slovenskom jazyku

AAB  Diplomatarium Sancto-Adalbertinum : 

/ Rábik Vladimír, Marsina Richard, Sedlák Vincent. - [1. vyd.]. - Martin : 
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť v spolupráci s Kabinetom 
genealógie Slovenskej národnej knižnice v Martine, 2008. - 359 s. -

stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. 
Vojtecha (1181) 1214-1543stredoveké listiny v Literárnom archíve Spolku sv. Vojtecha (1181) 1214-1543

Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť v spolupráci s Kabinetom 
genealógie Slovenskej národnej knižnice v Martine, 2008. - 359 s. -
(Bibliotheca genealogica Slovaca, 9. zväzok). - ISBN 978-80-968717-9-7. 

AAA Rábik, Vladimír - Marsina, Richard [recenzent] - Sedlák, Vincent 
[recenzent] - Piti, Ferenc[recenzent] - Tóth, Norbert C. [recenzent]: 

Szeged : Szegedi Tudományegyetem Történeti Intézet, 2010. -218 s. -
(Capitulum , VII.). - ISBN 978-963-306-030-8.

Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert
Egyesület Levéltárában (1181) 1214-1543.



Nepresné, neúplné údaje v kategórii AGJ

„Autorské osvedčenia, patenty, objavy“

AGJ Automobilový zvedák : č.18152 / Tvarožek Ján. - Praha : Úrad 
průmyslového vlastnictví, 2007. 

AGJ Frequency TLR2-Pr13-OV 128 Ovis aries / Bhide Mangesh R. 
In: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_viewTable.cgi?type=su

?

www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_viewTable.cgi?type=su
bmitter&handle=LBMI, 2008 : NCBI Single Nucleotide P 
olymorphism.  

AGJ Gulan, Ladislav - Zajacová, Ľudmila [n/a]: Zapojenie 
virtuálnych elektronických prostriedkov na stanovenie 
koeficientu finančnej efektívnosti modulárnych zostáv. , 2009 

AGJ Štofila, Albín : Splynovač uhľovodíkových materiálov. , 2010 

?

?

?



AGJ Vizárová, Katarína - Kirschnerová, Soňa - Kazíková, Jana 
- Považanec, František - Katuščák, Svetozár: Prípravok na 
chemickú modifikáciu starého papiera : Úžitkový vzor č. SK 
5429, dátum nadobudnutia 1.3.2010. Úrad priemyselného 
vlastníctva SR, 2010

AGJ Krkoška, Pavel - Hanus, Jozef - Vrška, Milan - Vizárová, 
Katarína - Mináriková, Jarmila - Kováčová, Martina: 
Prípravok na odkysľovanie a následné zvýšenie pevnosti a 
stálosti papierových nosičov informácií a spôsob jeho 
použitia : Číslo úžitkového vzoru: SK 5527, dátum 
nadobudnutia 27.07.2010. , 2010



�Uvedené: patent (patentový spis), úžitkový 
vzor, dizajn, prihláška vynálezu

�Odporúča sa jednotné vyjadrenie: “patentový 
spis“, „úžitkový vzor“, „dizajn“ 



Kategória BGH Legislatívne dokumenty 

Príklad, čo do nej určite nepatrí: 

� BGH Henriczyová, Terézia - Dovica, Miroslav: 
Príručka kvality pre laboratórium 3D merania 
geometrických veličín ...geometrických veličín ...

� BGH Dovica, Miroslav - Henriczyová, Terézia: 
Príručka kvality pre Technologické centrum 
počítačovej tomografie ...



Sumár na záver (aby bolo menej chýb ...):

� Dôkladná výstupná kontrola spracujúcej inštitúcie pred 
odoslaním záznamov do CREPČ,

� Dodržiavanie obsahových (vecných) kritérií pre  
kategorizáciu (= prílohy smernice ), dôraz najmä na 
„vedecké“ kategórie (A..),„vedecké“ kategórie (A..),

� Rešpektovanie požiadavky formálnych znakov
vyžadovaných pre vybrané kategórie (rozsah, recenzenti, 
prvé/alebo zmenené vydanie, rok vydania súhlasí s 
vykazovacím obdobím atď.) ,

� Zoznam slovenských vedeckých periodík ako pomôcka pre
kategorizáciu záznamov v CREPČ ?



Ďakujeme za pozornosť.

Jana Tlstovičová

jana.tlstovicova@cvtisr.sk

Terézia Mišovičová


