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Vec: Percentuálny podiel autorov na publikácii 
 

Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ, 
 

Evidenciu publikačnej činnosti v SR, jej postupy a kritériá kategorizácie výstupov 

publikačnej činnosti upravuje Zákon č. 131/20002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o CREPČ 

a CREUČ a Metodika evidencie publikačnej činnosti CREPČ.   

Na základe verifikácie výstupov publikačnej činnosti evidovaných v Centrálnom registri 

evidencie publikačnej činnosti (CREPČ) sme zistili pretrvávajúci nesúlad v zápise % podielov 

autorov v publikáciách s autorským kolektívom do 25 autorov, ktoré boli vytvorené 

v spolupráci domácich a zahraničných autorov. Na základe toho sme do záznamov uvádzali návrhy 

na úpravu % podielu.  

Percentuálne podiely sa pre publikácie do 25 autorov uvádzajú pri všetkých kategóriách 

EPC v zmysle Vyhlášky podľa reálnej práce autora, resp. všetkých autorov na publikácii 

v súlade s publikačnou a vedeckou etikou bez ohľadu na to, či ide o domácich alebo 

zahraničných autorov.  

 Na nesprávne a neetické rozdelenie % podielov na publikáciách nás upozornili aj viaceré 

VŠ v rámci evidencie publikačnej činnosti a spoločných publikácií vo vykazovacom období 

CREPČ 2018, 2019 a 2020. CVTI SR zaviedlo do metodiky pre evidenciu publikačnej činnosti 

CREPČ jednotný postup uvádzania % podielu na publikácii. Metodika a jej postupy sú jednotné 

a záväzné pre všetky vysoké školy SR.  
Štatistické výstupy z  CREPČ vrátane rozdelenia % podielu na publikácii sa využívajú aj 

pre rozdelenie štátnej dotácie verejným vysokým školám v rámci Metodiky štátnej dotácie pre 

verejné vysoké školy. Je preto nevyhnutné, aby bol % podiel na publikácii uvedený správne a 

v súlade s publikačnou a vedeckou etikou.  

Žiadame Vás, aby ste o tejto skutočnosti informovali autorov a uvedený postup aplikovali 

pri vytváraní záznamov publikácií v rámci evidencie publikačnej činnosti v CREPČ.  
  

Ďakujeme Vám za Vašu spoluprácu.  

 

S úctou, 

 
         

 

                                                                                                                         ..……………………………………. 

                                                                                                                              Mgr. Marta Dušková, PhD. 
                 vedúca Odboru pre hodnotenie vedy  

                  agenda za prevádzkovateľa CREPČ 

             CVTI SR 

  

      


