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Vec 
Doplnenie údajov na zaradenie publikácií 
 
 
Vážená pani rektorka, 
Vážený pán rektor, 

 
 v súvislosti so zaradením publikačnej činnosti vysokých škôl do CREPC podľa 
Smernice č. 13/2008-R zo 16. októbra2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii 

publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov do databáz spravovaných Centrom 
vedeckotechnických informácií (CVTI SR) vyplýva, že podľa čl. 14 c)  
 
spracovanie bibliografických záznamov o publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a 

ohlasov vykonávajú pracovníci akademických knižníc; pred spracovaním overia 

formálnu stránku zaradenia publikácií, umeleckých diel a ohlasov; spracovanie sa 

realizuje zásadne na základe pôvodného dokumentu, príp. jeho kópie, akademická 

knižnica má právo upraviť kategóriu publikácie, umeleckého diela alebo ohlasu, ak nie 

je v súlade s definíciou kategórie, o zmene informuje autora 

 
má akademická knižnica predložiť údaje o pôvodnom dokumente kvôli správnemu zaradeniu 
do príslušných databáz. V priebehu sledovaného obdobia boli pri niektorých publikáciách 
zistené možné nepresnosti ich zaradenia v databázach akademických knižníc. 
. 
 CVTI SR vyžiada za obdobie od 1. novembra 2008 až  do 31. októbra 2009 a  bude 
požadovať aj v budúcom období od akademickej knižnice ku každému záznamu publikácie 
zaradenej v akademickej knižnici do kategórie:    

• AAA, AAB = vedecké publikácie vydané v zahraničných a domácich vydavateľstvách  
• ABA, ABB = štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydaných 

v domácich a zahraničných vydavateľstvách 

vydanú (vytlačenú) publikáciu alebo digitálnu kópiu obsahujúcu najmenej tieto údaje: titulný 

list, tiráž, obsah, použitú literatúru a úvod/predslov, poprípade výpis z edičného 
programu vysokej školy/fakulty/ústavu  (a ak je použitá literatúra uvedená v monografii 
podľa kapitol, potom kópie použitej literatúry z prvých troch kapitol monografie) tak, aby 
bolo možné priznať autorstvo všetkým spoluautorom s ich podielom na publikácii.  Vytlačenú 
publikáciu môžu autori venovať do knižnice CVTI  SR (ak to v zaslanom dokumente 
akademickej knižnice uvedú).  V databáze CVTI SR bude do CREPC-u publikácia zaradená 
až po overení zaslaných výtlačkov alebo digitálnej kópie. Požadované dokumenty sa doručia 



do CVTI SR súčasne so spracovaním záznamu o publikačnej činnosti v CREPČ akademickej 
knižnice. CVTI SR v Bratislave môže, v prípade pochybností dát digitálnej kópie, vyžiadať  
na overenie správnosti zaradenia celú (pôvodnú) publikáciu. 
 V prípade pochybenia na úrovni akademickej knižnice vykoná CVTI SR zaradenie 
overovanej publikácie do príslušnej kategórie podľa smernice.  
 S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdeľovník: 

1. Rektorom VVŠ 
2. Rektorom štátnych vysokých škôl 
 
Na vedomie:: 

3. Rektorom súkromných vysokých škôl 
4. CVTI SR 
5. SAV 
6. MŠ SR – sekcia vysokých škôl 
7. MŠ SR – sekcia informatiky 
 
 
 
 
 
       


