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INFORMAČNÉ SYSTÉMY
NA PODPORU VEDY
Centrum vedecko-technických informácií SR navrhuje, implementuje a prevádzkuje komplexné
informačné systémy s celoštátnou pôsobnosťou.

SK CRIS – Informačný systém o výskume, vývoji a inováciách www.skcris.sk
Systém SK CRIS zbiera uchováva a sprístupňuje komplexné informácie o slovenskej vede, výskume,
vývoji a inováciách: o subjektoch , aktivitách aj dosiahnutých výsledkoch. Systém obsahuje
nasledujúce údaje v dvoch jazykových verziách (slovenčina a angličtina):

•
•
•
•
•
•

Databáza projektov financovaných z verejných zdrojov a výziev na podávanie projektov
Register výskumníkov
Register organizácií vykonávajúcich výskum a vývoj
Výsledky vedy a výskumu (publikácie, patenty, produkty, inovácie)
Štatistické ukazovatele vedy a výskumu
Hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

CREPČ – Centrálny register evidencie publikačnej činnosti
www.crepc.sk
CREUČ – Centrálny register evidencie umeleckej činnosti
Systémy CREPČ a CREUČ slúžia na správu a verifikáciu dát o publikačnej a umeleckej činnosti
vysokých škôl v SR.
• CREPČ obsahuje viac ako 315 000 záznamov, CREUČ viac ako 13 500 záznamov.
• Verifikované dáta slúžia MŠVVaŠ SR pre výpočet každoročnej štátnej dotácie verejným
vysokým školám.
• Vznik, funkcie a činnosť systémov sú podporené legislatívou – Zákon o vysokých
školách č. 455/2012, Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012, Smernica MŠ SR č. 13/2008-R.

CRZP – Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác
www.crzp.sk
APS – Systém na odhaľovanie plagiátov (Antiplagiátorský systém)
CRZP a APS sú dva úzko spolupracujúce systémy. CRZP slúži ako centrálne úložisko na dlhodobé
uchovávanie bakalárskych, diplomových, rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác a APS
zabezpečuje kontrolu ich originality.

• Všetky práce z VŠ na Slovensku pôsobiacich podľa slovenského právneho poriadku musia byť
povinne pred obhajobou zaslané do centrálneho registra (tam sa uchovávajú 70 rokov)
a podrobiť sa kontrole originality.
• Výstupom kontroly originality je protokol o kontrole originality určený na podporu
rozhodovania vysokých škôl vo veciach plagiátorstva.
• V CRZP je takmer 300 000 prác. Každá prichádzajúca práca sa okrem prác z CRZP porovnáva
aj s vyše 5 miliónmi dokumentov prevažne z internetových zdrojov.
• Práce zaslané do registra od 1. 9. 2011 sa zverejňujú na webovej stránke.

