
Dôležité zmeny v evidencii publikačnej a umeleckej činnosti (v súlade s Metodickými pokynmi CREPČ 2 – 

vykazovacie obdobie 2019, aktualizované dňa 29.04.2019 a novely Zákona o VŠ, č.270/2018) 

K záznamom, ktoré sú označené v Centrálnom registri 2 príznakom Podlieha sú zaradené všetky 

dokumenty určené pre štátnu dotáciu ak spĺňajú nasledovné podmienky: 

- pri monografiách musí ísť o prvé vydanie, alebo upravené, aktualizované, doplnené a pod., 

- pre každú kategóriu EPC musí byť v zázname aspoň jedna vykazujúca osoba z príslušnej VŠ 

(UKF), 

- aspoň jedna z osôb musí mať úväzok na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok), 

alebo je doktorandom v dennej forme štúdia, alebo je doktorandom v externej forme štúdia 

a zároveň je rok vydania záznamu 2019 (publikácie externých doktorandov s rokom vydania 

2018 nebudú zaradené do štatistiky pre štátnu dotáciu príslušnej VŠ na ktorej externí 

doktorandi študujú). 

V zmysle zákona č. 270/2018Z. §108 odsek 5 je k záznamom s kategóriou EPC v skupine A1 (AAA, 

AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) potrebné pripojiť ako podklady plný text publikácie finálnej verzie (bez 

tlačiarenských značiek)  v elektronickej podobe – pdf súbore. Pre záznamy s kategóriami EPC AAA 

a AAB je potrebné priložiť plný text celej publikácie. V prípade záznamov s kategóriami EPC ABA, ABB, 

ABC a ABD (štúdie a kapitoly v monografiách je potrebné priložiť plný text štúdie alebo kapitoly a 

titulný list publikácie (líce aj rub), obsah, úvod, poprípade predhovor, záver alebo doslov, tiráž, 

informácie o autoroch a celú použitú literatúru, ak nie je súčasťou kapitoly alebo štúdie. Bez 

priložených podkladov nie je povolené záznam potvrdiť. Záznamy, ktoré nie sú vstave Potvrdený, nie 

sú určené na verifikáciu a nedostanú sa do štatistiky na štátnu dotáciu. Záznamy v stave Potvrdený s 

kategóriou EPC v skupine A1 za vykazovacie obdobie 2019 sú kontrolované priebežne. Od roku 2019 

sa evidujú v kategóriách vedeckých monografií (AAA, AAB) iba diela, ktoré napísali maximálne traja 

autori.  

Novela Zákona o VŠ uvádza, že publikácií možno zmeniť kategóriu na základe formálneho 

a obsahového posúdenia. Posúdenie z formálneho hľadiska robí pracovisko – Odbor pre 

hodnotenie vedy. Sledujú sa formálne kritériá, ako je napr. rozsah, náklad, recenzovanie, ISBN/ISSN, 

počet autorov monografie , uvádzanie autorov kapitol,  a porovnávajú sa s kritériami uvedenými vo 

Vyhláške 456/2012 MŠVVaŠ. Ak Odbor pre hodnotenie  vedy usúdi, že publikácia nespĺňa formálne 

kritériá pre danú kategóriu, zmení ju. O zmene kategórie e-mailom informuje príslušnú akademickú 

knižnicu, ktorá musí zmenu urobiť aj vo svojej lokálnej databáze a informovať autora. Dôležité je, že 

voči zmene kategórie na základe formálnych kritérií nemožno podať námietku! Posúdenie z 

obsahového hľadiska robí odborný hodnotiteľský orgán CVTI, ktorý je zložený z odborníkov rôzny 

vedných oblastí. Jeho činnosť sa týka najmä posudzovania vedeckých monografií. V prípade zmeny 

kategórie na základe rozhodnutia odborného hodnotiteľského orgánu oznámi CVTI návrh na zmenu 

kategórie. Proti tomuto rozhodnutiu sa autor môže odvolať  prostredníctvom knižnice. Túto 

možnosť mali autori aj v minulosti, zmenili sa však termíny: 

• autor sa môže odvolať do 20 pracovných dní od doručenia návrhu na zmenu kategórie 
(predtým do 15 dní), 

• hodnotiteľský orgán sa k námietke vyjadrí do 60 pracovných dní (predtým do 40 dní). 
• novinkou je, že ak hodnotiteľský orgán námietke nevyhovie, nemožno sa odvolať 

opakovane! 

http://www.slpk.sk/epca/docs/12-z456.pdf

