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9. Proces overovania výstupov CREUČ a odvolací proces
Predmetom procesu verifikácie je overovanie správnosti kategorizácie výstupov umeleckej činnosti
zapísaných do CREUČ vysokou školou. CVTI SR ako prevádzkovateľ CREUČ postupuje pri verifikácii
výstupov umeleckej činnosti vysokých škôl vo vykazovacom období za rok 2014 v zmysle § 108b ods. 6 a
7 a § 108c zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
CVTI SR (prevádzkovateľ CREUČ) zabezpečí overenie úplnosti zapísaných údajov a dodanej dokumentácie
vo všetkých zaevidovaných záznamoch a následne odborné overenie správnosti kategorizácie uvedených
výstupov umeleckej činnosti za dané vykazovacie obdobie. V prípade spornej kategorizácie evidovaného
výstupu CVTI SR zašle písomný návrh na zmenu kategórie daného zaevidovaného výstupu umeleckej
činnosti doporučene poštou vedeniu vysokej školy a do akademickej knižnice.
VŠ alebo autor výstupu umeleckej činnosti majú právo podať písomne doporučene poštou CVTI SR
námietky k návrhu zmeny kategórie evidencie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu na zmenu
kategórie evidencie.
Prispievajúce VŠ zasielajú námietky poštou, aj v elektronickej podobe: do súboru s údajmi spracovanými
prevádzkovateľom. Súbor spracovaných evidovaných výstupov v registri za dané vykazovacie obdobie v
xls formáte obsahuje v stĺpci “Rozhodnutie OHO - Slovné vyjadrenie“ rozhodnutie Odborného
hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa (OHO) na základe verifikácie výstupov na 1. stupni. V prípade
nesúhlasu s rozhodnutím OHO zapracujú prispievajúce VŠ svoje námietky v slovnej podobe do stĺpca s
označením „Odvolanie“. Je neprípustné vpisovať odvolania a akékoľvek komentáre priamo do slovných
vyjadrení členov OHO a takisto meniť formát súboru (dochádza tým o. i. aj k zmene štruktúry
spracovaných údajov a dát a je znemožnené následné efektívne spracovanie podkladov v jednotnom
formáte pre potreby ďalšieho verifikačného procesu).
Námietky možno vpisovať do príslušne označených stĺpcov. Všetky námietky zasielané osobitne musia
byť jednoznačne označené ID číslom záznamu v tvare EUCA XXXXX (nie sú akceptované zaslané materiály
všeobecného charakteru napr.: len k osobe autora bez označenia súvislosti s konkrétnym výstupom).
Prevádzkovateľ CREUČ nevykonáva v priebehu evidencie a verifikačných procesov žiadne obsahové
úpravy evidovaných záznamov, prispievajúce VŠ preto nemôžu požadovať vykonanie dodatočných zmien
od prevádzkovateľa po ukončení evidencie výstupov a v priebehu neukončenej verifikácie za dané
vykazovacie obdobie.
Námietky prevádzkovateľ databázy CREUČ postúpi na vyjadrenie odbornému hodnotiteľskému orgánu
prevádzkovateľa databázy (§ 108a ods.6 alebo § 108b ods.6). Odborný hodnotiteľský orgán generálneho
riaditeľa CVTI SR (ďalej OHO) sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní od ich doručenia. Ak sa OHO v
stanovenej lehote nevyjadrí alebo vyhovie námietke, zaradenie výstupu umeleckej činnosti zostáva v
pôvodne navrhovanej kategórii. Ak OHO námietke nevyhovie, uvedie svoje zdôvodnenie, najmä aké
skutočnosti boli podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnal s námietkami.

CVTI SR oznámi vyjadrenie OHO doporučene poštou danej VŠ a ministerstvu. VŠ alebo autor sporného
výstupu umeleckej činnosti majú právo podať CVTI SR námietky k vyjadreniu OHO do 15 pracovných dní
odo dňa jeho doručenia rovnakou formou. Pri spracovaní námietok je potrebné dodržiavať rovnaké
zásady ako v prípade prvého odvolacieho procesu. CVTI SR predloží vyjadrenie spolu s podanými
námietkami ministerstvu do 30 pracovných dní od doručenia námietky a následne ich vyhodnotí osobitná
komisia vymenovaná ministrom.
Komisia sa k námietke vyjadrí do 40 pracovných dní po jej doručení a ministerstvo toto vyjadrenie
oznámi vysokej škole a autorovi výstupu umeleckej činnosti. Ak sa komisia ministerstva v stanovenej
lehote nevyjadrí, zaradenie výstupu umeleckej činnosti zostáva v kategórii evidencie navrhnutej a
zapísanej vysokou školou do CREUČ. Ak komisia vyhovie námietke vysokej školy alebo autora,
odôvodnenie vyjadrenia nie je potrebné. Inak v odôvodnení uvedie najmä, aké skutočnosti boli
podkladom pre vyjadrenie a ako sa vyrovnala s námietkami.
Ak nie sú v určených lehotách doručené námietky k návrhu na zmenu kategórie výstupu umeleckej
činnosti do CVTI SR, vykoná sa zmena kategórie výstupu umeleckej činnosti v databáze CREUČ.
Ministerstvo požiada CVTI SR (prevádzkovateľa databázy CREUČ) o vykonanie zmeny kategórie výstupu
umeleckej činnosti v databáze CREUČ podľa návrhu prevádzkovateľa, ak komisia ministerstva
odôvodnene potvrdí vyjadrenie hodnotiteľského orgánu.

