Príloha č. 11

Metodické pokyny pre autorov publikácií

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, ako
akademická knižnica Technickej univerzity vo Zvolene v zmysle Vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 456/2012 Z. z. o centrálnom registri
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej
„Vyhlášky“), vykonáva evidenciu publikačnej činnosti a zápis údajov o verejne
publikovaných a dostupných výstupoch publikačnej činnosti a ohlasoch na ne do
Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálneho registra
evidencie umeleckej činnosti (CREUČ).
Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, v zmysle Vyhlášky vydáva
Metodické pokyny CREPČ k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu publikačnej činnosti
a ohlasov a Metodické pokyny CREUČ k evidencii, kategorizácii a vykazovaniu umeleckej
činnosti, platné a aktuálne pre dané vykazovacie obdobie.
Metodické pokyny CREPČ, CREUČ pre dané vykazovacie obdobie, vydané Centrom
vedecko-technických informácií SR v Bratislave sú pre spracovateľské útvary
zodpovedné za registráciu publikačnej činnosti na vysokých školách – akademické
knižnice, záväzné.
Autori publikačnej činnosti sú povinní rešpektovať a akceptovať aktuálne znenie
Metodických pokynov CREPČ, CREUČ, vrátanie zmien pre dané vykazovacie obdobie;
úplné znenie Metodických pokynov je prístupné na portáli CREPČ/CREUČ, aj na web
stránke SLDK.
Odporúčania pre autorov publikácií v zmysle Metodických pokynov CREPČ – výber.
Povinné údaje vo všetkých publikáciách:
a) Uvedenie pracoviska autora v publikácii – jednoznačná identifikácia zamestnávateľa
na ustanovený týždenný pracovný čas.
b) Uvedenie recenzentov v publikáciách vydaných v domácich vydavateľstvách v kategóriách AAB, ABB, ABD, ACB, ACD, AED, AFB, AFD, AGI je povinné uvádzať
v zázname mená a priezviská aspoň 2 recenzentov. V prípade, ak v publikáciách
vydaných v domácich vydavateľstvách nie sú uvedené mená a priezviská recenzentov,
nie je v publikáciách uvedená ani žiadna zmienka o recenzovaní, publikácie nemôžu
byť registrované v uvedených kategóriách. Publikácie môžu byť vykázané

v kategóriách publikačnej činnosti, v ktorých sa recenzenti nevyžadujú. Dodatočne
vypracované recenzné posudky nie sú akceptované.
Recenzenti v publikáciách vydaných v zahraničných vydavateľstvách - v kategóriách
AAA, ABA, ABC, ACA, ACC, AEC, AFA, AFC, AGI, v ktorých nie sú uvedené mená a
priezviská recenzentov v publikácii, je možné dokladovať CVTI SR potvrdenie o
recenznom konaní zo zahraničného vydavateľstva.
Potvrdenie o recenznom konaní musí obsahovať údaje o zahraničnom vydavateľovi:
názov a sídlo zahraničného vydavateľa, informáciu o recenzovaní, meno, priezvisko a
podpis zodpovednej osoby z vydavateľstva, dátum vystavenia potvrdenia.
MŠVVaŠ SR na návrh CVTI SR vedie Zoznam vybraných zahraničných vydavateľstiev
vedeckej literatúry, ktoré uskutočňujú recenzné konanie, prístupný a aktualizovaný na
portáli CREPČ/CREUČ. Pri publikáciách vydaných vo vydavateľstvách zahrnutých
v Zozname vybraných zahraničných vydavateľstiev vedeckej literatúry nie je potrebné
opätovne dokladovať recenzné konanie.
c) Poradové číslo a druh vydania v publikáciách - v záznamoch, v ktorých sa podľa Prílohy
č. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR vyžaduje údaj o vydaní, je potrebné uvádzať poradové číslo
(1., 2., 3., ...) a druh vydania publikácie (rozšírené, prepracované, doplnené, a pod.).
Pre potreby CREPČ sa odporúča uvádzať aj prvé vydanie.
V prípade, ak sa nejedná o druhé (a ďalšie) zmenené vydanie, publikácia nemôže byť
v CREPČ evidovaná samostatne.
d) Rozsah publikácií a prepočet na autorské hárky (AH) - ak má publikácia z pohľadu
stránkovania nedostatočný rozsah (menej ako 20 strán), je potrebné uviesť prepočet
na autorské hárky. Počet AH je údaj, ktorý sa využíva vo vydavateľskej činnosti; autor
si môže tento údaj vyžiadať priamo od vydavateľa a nahlásiť ho akademickej knižnici
pre účely zaevidovania publikácie do CREPČ.
Ak rozsah publikácie podľa stránkovania nevyhovuje požiadavke rozsahu pre
kategóriu evidencie publikačnej činnosti v zmysle Prílohy č. 1 Vyhlášky MŠVVaŠ SR, v
ktorej má byť publikácia zaradená, je potrebné uviesť rozsah strán a prepočet strán na
autorské hárky. Prepočet na AH sa uvádza na 2 desatinné miesta (napr. 1,25 AH).
1 AH – 36 000 tlačových znakov vrátane medzier (20 normovaných strán, 1 strana =
1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2.300
cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm x 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm x 83 cm),
audio, video alebo audiovizuálny záznam zverejnený na internete alebo na fyzickom
nosiči v rozsahu aspoň 60 minút.
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