
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA

ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU

A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Z 5. DECEMBRA 2020 
O CENTRÁLNOM REGISTRI

EVIDENCIE PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

A CENTRÁLNOM REGISTRI

EVIDENCIE UMELECKEJ ČINNOSTI



ZMENY OPROTI SÚČASNÉMU STAVU

➢ Spoločná vyhláška pre evidenciu publikačnej 

a umeleckej činnosti

➢ Nová kategorizácia publikácií

➢ Zavádza nové pojmy, definície, úpravy



ZÁKLADNÉ KRITÉRIA KATEGORIZÁCIE

➢ Typ výstupu

• celok (kniha, zborník, časopis, norma, patent)

• časť celku (článok, kapitola, príspevok)

➢ Obsah výstupu 

• vedecký, odborný, pedagogický, umelecký, 

dokument práv duševného vlastníctva, iný. 

• Kategórie V,O,P,U,D,I.



Nové kategórie Staré kategórie

V1  celok AAA,AAB,ABA,ABB,EAJ

V

vedecký výstup

V2 časť celku(kniha/zborník) ABC,ABD,AEC,AED,AFA,AFB,AFC,AFD,

AEG,AEH,AEM,AEN,AFE,AFF,AFG,AFH,AFK,AFL

V3 článok z časopisu ADC,ADD,ADM,ADN,ADE,ADF

O

odborný výstup

O1 celok BAA,BAB,EAI, EAJ,EDI,EDJ

O2 časť  celku BBA,BBB,BFA,BFB,BEE,BEF

O3 článok BDC,BDD,BDE,BDF,BDM,BDN, GII,GHG

P

pedagogický výstup

P1 celok ACA,ACB,BCI

P2 časť učebnice alebo skripta ACC,ACD,BCK

U

Umelecký výstup

U1 celok

U2 časť  celku

U3 článok

D

dokument podliehajúci 

ochrane práv 

duševného vlastníctva

D1 dokument práv duševného 

vlastníctva (patent, úžitkový vzor)

AGJ

I

Iné, popularizačné

I1–celok

I2 časť celku

I3 článok

FAI,GHG,GII



NOVÉ POJMY, DEFINÍCIE A ÚPRAVY

➢ Vedecká monografia  

• jednoznačnosť a sprísnenie definície (môže mať 

najviac  troch autorov bez editora)

➢ Editovaná vedecká kniha

• nový pojem – bez ohľadu na to, koľko má autorov 

a musí mať editora



V NOVEJ VYHLÁŠKE SA ZNÍŽIL POČET

OHLASOV- BUDÚ 3 KATEGÓRIE:

1) Citácia v publikácii registrovaná v citačných 

indexoch 

2) Citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii 

registrovanej v iných databázach okrem citačných 

indexov 

3) Recenzia a umelecká kritika v publikácii



➢ Samotná vyhláška je jednoznačná ale veľmi stručná, 
údaje  sú špecifikované v prílohách.

➢ Spresnenie a konkretizácia údajov bude vysvetlená 
v metodike, ktorú má spracovať CVTI (ešte nie je 
k dispozícii).

➢ Nová vyhláška má umožniť budovať Centrálny 
register evidencie publikačnej činnosti ako národný 
register výstupov vedy a výskumu SR 
s komplexným pohľadom, transparentnosťou 
výkonov, zohľadňujúcou impakty, ohlasy a úplne 
texty, pri efektívnej verifikácii údajov so zvýšeným 
dôrazom na obsah.



ZÁVER

➢ Na záver treba dodať, že táto nová vyhláška má síce 
účinnosť od 1.1.2021, ale tento rok, to znamená 
vykazovacie obdobie od 1.2.2021 do 31.1.2022 sa 
vo vykazovaní publikačnej činnosti nič nemení, 
ide sa podľa doterajších pravidiel a údaje sa vykazujú 
v CREPČ2.

➢ CVTI SR má za úlohu implementáciu vyhlášky a  úpravu 
softvéru databázy CREPČ2.

➢ Tak isto, ak bude chcieť TnUAD prevádzkovať lokálnu 
databázu DAWICI – bude to chcieť úpravu softvéru 
DAWINCI. Bližšie údaje o zavádzaní vyhláška do praxe 
zatiaľ nie sú. 



ĎAKUJEM ZA VAŠU POZORNOSŤ


