ODVOLACÍ PROCES – metodické pokyny
Údaje v CREPČ a CREUČ a správnosť
zaradenia do príslušnej kategórie overuje
prevádzkovateľ (CVTI SR), ak zaradenie nie je
správne – navrhuje VŠ zmenu kategórie
Odvolací proces – upravuje §108c Zákona č.
455 o VŠ
Prvý stupeň -Odborný hodnotiteľský orgán CVTI SR
Pre CREPČ a CREUČ -štatút, zloženie a rokovací poriadok
komisií
Zloženie Odborného hodnotiteľského orgánu odborníci a experti za každú oblasť výskumu a každý
umelecký druh, ktorých na návrh prevádzkovateľa
vymenúva minister ŠVVaŠSR
Odborný hodnotiteľský orgán -vyhodnocuje námietky
K návrhom na zmenu kategórie evidencie výstupu
publikačnej a umeleckej činnosti
Druhý stupeň – Osobitná komisia (komisia)
MŠVVaŠ SR - menovaná ministrom Príkaz ministra upravuje zriaďovanie, zloženie a rokovací poriadok komisie
pôsobiacej podľa § 108c ods. 4 zákona č.455/2012 Z. z. o
vysokých školách. Osobitná komisia pre každú oblasť
výskumu ako stály odborný orgán pre vyhodnocovanie
námietok autorov výstupov publikačnej činnosti a autorov
výstupov umeleckej činnosti podávaných k vyjadreniu
hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa (CVTI SR) CREPČ
alebo hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa (CVTI SR)
CREUČ

Overovanie správnosti kategorizácie
publikácií skupiny A1 (AAA, AAB, ABA, ABB,
ABC, ABD) a námietky k návrhu zmeny kategórie
pre publikácie s rokom vydania 2012
Publikácie s rokom vydania 2012 zaregistrované do
CREPČ vo vykazovacom období 2013 posudzuje po
formálnej stránke OHPČ – CVTI SR, po obsahovej
stránke Hodnotiteľská komisia MŠVVaŠ SR(ďalej len
HK MŠVVaŠ SR). V prípade potreby je vysoká škola
povinná dodať plný text posudzovanej publikácie.
Proces verifikácie údajov v CREPČ sa riadi doterajším
postupom, ktorý bol zaužívaný aj vo vykazovacom
období 2010, 2011, 2012.

V prípade nesúhlasu s návrhom CVTI SR na
zmenu kategórie publikácie vysoká škola alebo
autor môže zaslať do CVTI SR e-mailom vo
formáte PDF stanovisko autora k návrhu na
zmenu publikácie do inej kategórie EPC.
Stanoviská k publikáciám musia byť uložené v
PDF súbore pre každú publikáciu zvlášť, tzn. nie
spoločne za viaceré publikácie v jednom PDF
súbore. V stanovisku je potrebné uviesť úplný
názov publikácie, mená autorov, kategóriu EPC,
rok vykazovania a vyjadrenie stanoviska autora k
návrhu na zmenu kategórie. Stanoviská musia
byť dobre čitateľné. CVTI SR predloží stanoviská
spolu s podkladmi jednotlivých publikácií HK
MŠVVaŠ SR na vyjadrenie. Rozhodnutie HK
MŠVVaŠ SR zašle MŠ VVaŠ SR písomne
doporučene poštou na vedenie vysokej školy.

Odvolací proces 2013
Publikácie s rokom vydania 2013 zaregistrované do
CREPČ vo vykazovacom období 2013 overuje
po formálnej stránke OHPČ – CVTI SR, po obsahovej
stránke odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa CVTI
SR V zmysle Zákona č. 455/2012 o vysokých školách
Z.z. CVTI SR ako prevádzkovateľ CREPČ a v
prípade nesprávnej kategorizácie publikácie zašle
písomný návrh na zmenu kategórie publikácie
doporučene poštou na vedenie vysokej školy a do
akademickej knižnice.
Vysoká škola, alebo autor majú právo podať písomne
doporučene poštou CVTI SR námietky k návrhu na
zmenu kategórie publikácie do15 pracovných dní odo
dňa doručenia návrhu na zmenu kategórie.
Pre dodržanie lehoty písomného odvolania nie je
rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, ale dátum jeho
doručenia do CVTI SR. Ak vysoká škola alebo autor v
stanovenej lehote nepredložia písomne námietky k
návrhu CVTI SR na preradenie publikácie do inej
kategórie, zostáva publikácia zaradená v kategórii,
ktorú navrhlo CVTI SR.
Ak vysoká škola alebo autor podajú písomné
námietky k návrhu na zmenu kategórie, CVTI SR
postúpi námietky vysokej školy alebo autora
odbornému hodnotiteľskému orgánu riaditeľa
CVTISR, ktorý sa k námietke vyjadrí do 40
pracovných dní od ich doručenia.
Ak sa odborný hodnotiteľský orgán riaditeľa v CVTI
SR v tejto lehote nevyjadrí, zaradenie publikácie
zostáva v kategórii navrhnutej a zapísanej vysokou
školou do CREPČ. Vyjadrenie odborného

hodnotiteľského orgánu riaditeľa CVTI SR oznamuje
doporučene poštou CVTI SR vysokej škole,
akademickej knižnici a MŠVVaŠ SR.
Vysoká škola alebo autor majú právo podať CVTI SR
námietky k vyjadreniu odborného hodnotiteľského
orgánu riaditeľa CVTI SR doporučene poštou do 15
pracovných dní odo dňa doručenia.
Ak vysoká škola alebo autor podajú písomné
námietky k vyjadreniu odborného hodnotiteľského
orgánu riaditeľa CVTI SR, CVTI SR predloží
vyjadrenie spolu s podanými námietkami na
MŠVVaŠ SR do 30 pracovných dní od doručenia
námietky a následne ich vyhodnotí osobitná komisia
vymenovaná ministrom školstva, vedy, výskumu a
športu. Osobitná komisia sa k námietke vyjadrí do 40
pracovných dní po jej doručení. MŠVVaŠ SR
vyjadrenie osobitnej komisie oznámi doporučene
poštou vysokej škole a autorovi publikácie. Ak sa
osobitná komisia v lehote nevyjadrí, zaradenie
publikácie zostáva v kategórii, ktorú zapísala a
navrhla vysoká škola do CREPČ.

Prednostné posúdenie publikácií
V prípade, že je nevyhnutné zaregistrovanú publikáciu
skupiny A1 s rokom vydania 2012 alebo publikáciu s
rokom vydania 2013 prednostne posúdiť z dôvodu
blížiaceho sa habilitačného (alebo iného) konania, je
možné Oddelenie pre hodnotenie publikačnej
činnosti (OHPČ) – CVTI SR požiadať o zabezpečenie
prednostného posúdenia. Žiadosť o prednostné
posúdenie musí byť do CVTI SR doručená

aspoň 2 mesiace pred habilitačným (alebo iným)
konaním. Žiadosť je potrebné zaslať emailom vedúcej
OHPČ v CVTI SR
Mgr. Ľudmile Hrčkovej na:
ludmila.hrckova@cvtisr.sk.
Riadiaci výbor IS CREPČ, CREUČ

Smernica MŠVVaŠ SR č. 6/2012 definuje
pravidlá činnosti riadiacich výborov informačných
systémov (RV IS) 25. 4. 2012
- zriadenie RV IS CREPČ, CREUČ ako
poradného orgánu ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR – menovaní 4 zástupcovia
CVTI SR V roku 2012 - pracovné stretnutie stanovenie úloh a spracovanie materiálov z
hľadiska bezpečnosti, prístupov a metodiky IS
CREPČ, CREUČ. Hlavná úloha - Koordinácia
aktivít vývoja, rozvoja a prevádzky zabezpečuje
činnosti:
vyhodnotenie realizácie vývojových a
rozvojových aktivít vyhodnotenie kvality služieb
poskytovaných dodávateľmi
riešenie aktuálnych problémov a incidentov
vyjadruje sa k bezpečnostným otázkam
informačných systémov prijíma bezpečnostné
opatrenia prijíma závery k prerokúvaným
otázkam

