
Informácie  - publikačná činnosť od 1.2.2022 

 

• publ. činnosť sa eviduje podľa novej vyhlášky Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky z 5. decembra 2020 o centrálnom registri  evidencie 
publikačnej činnosti a centrálnom registry evidencie umeleckej činnosti. 

http://kniznica.tnuni.sk/fileadmin/obsah_stranky/2020_Pc.pdf 

• materiály pre vykazujúce obdobie 2022 budú evidované do Centrálneho registra publ. 
činnosti CREPČ2, nebudú už evidované do systému Dawinci (online katalóg EPC do roku 
2021 môžete naďalej využívať) 

• máj – jún 2022 konverzia údajov z CREPC1 do CREPČ2  (údaje od r. 2007) – po konverzii Vás 
budeme informovať mailom 

• UK plánuje semináre EPC – vyhľadávanie, možnosti výstupov 
• od r. 2022 bude Uk používať nový systém REPČO  

REPČO 

- umožňuje evidenciu EPC 1:1 s CREPČ 

- možnosť evidovať i záznamy, údaje, ktoré nie sú v CREPČ (pre účely univerzity) 

- viac možností vyhľadávania a výstupov (podľa projektov, bibliometria IF, kvartil...) 

- budú dotiahnuté i citácie z Dawinci 

 

Možnosti CREPČ a REPČO 

Bibliometria 

- keď si nájdete evidovaný článok, príspevok, ktorý je evidovaný v DB WOS, SCOPUS – kliknite 
najskôr na názov článku a potom na názov časopisu a v popise časopisu nájdete Bibliometria 
– údaje ako IF, SRJ, SNIP – všetky, ktoré sú dostupné (r. 2021 ešte nie je dostupný) 

Kvartil 

- keď si nájdete evidovaný článok, príspevok, ktorý je evidovaný v DB WOS, SCOPUS – kliknite 
najskôr na názov článku a potom na názov časopisu a vpravo máte údaj Kvartil – kliknite naň 
a máte zobrazené všetky dostupné kvartily 

V databáze CREPČ a aj REPČO máte možnosti vyhľadávania a výstupov podľa rôznych hľadísk,                           
na stránke UK nájdete manuály na vyhľadávanie  

http://kniznica.tnuni.sk/fileadmin/obsah_stranky/manual_pre-autorov.pdf 

http://kniznica.tnuni.sk/fileadmin/obsah_stranky/Maunal_Crepc_2.pdf 

- prehľad biliometrie 
https://eiz.cvtisr.sk/bibliometria/ 
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Odovzdávanie publikačnej činnosti do UK TnUAD 

 

• Odovzdávanie 

- priebežne – hneď po zverejnení dokumentu, oddržaní tlačenej publikácie... 

- max. štvrťročne: 03 – 06 - 09 – 12 

 

• Tlačivo – formulár na stránke UK TnUAD 

- uviesť všetky údaje 

- poslať mailom linky na plné texty 

- pri zborníkoch / kapitolách uviesť strany, na ktorých sa kapitola príspevok nachádzajú 

- uviesť počet odkazov, pokiaľ nie sú očíslované 

 

• Posielať plné texty print alebo PDF alebo online 

 

• Monografia, editovaná kniha, kapitola 

- poslať dokumenty v pdf – verzia pred tlačou  

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností, prípadných nezrovnalostí v databázach  

nás neváhajte kontaktovať: 

Mgr. Miroslava Piscová  miroslava.piscova@tnuni.sk  032/7400170 

Miriam Volníková B.S.B.A. miriam.volnikova@tnuni.sk  032/7400171 
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