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7. Dokumentácia predkladaná autorom výstupu umeleckej činnosti  
 

Autorom predkladaná dokumentácia musí jednoznačne identifikovať konkrétny evidovaný 
výstup umeleckej činnosti, s priamym súvisom s autorom výstupu a v súlade s navrhovanou 
kategorizáciu výstupu tak, aby bolo možné určiť charakter a rozsah umeleckého výkonu 
(napr.: nie je akceptovaná neoficiálna textová pozvánka bez označenia organizátora, 
účastníkov výstupu a pod.). Dokumentácia musí obsahovať názov diela/podujatia, dátum a 
miesto realizácie ako aj meno autora vykazovaného diela či výkonu a pri príslušných druhoch 
umeleckej činnosti aj dokumentáciu diela (napr.: evidencia účasti na výstave, evidencia diela). 
Súčasťou dokumentácie je aj jednoznačný doklad o príslušnosti umeleckého výkonu                          
k predmetnému kalendárnemu roku. Pri predkladaní dokumentácie k výstupom umeleckej 
činnosti sa AK riadi najmä ustanoveniami §108b, ods. 5 Zákona č. 270/2018 Z. z. a §4 ods. 1 
písm. e), f), g) a i) Vyhlášky.  
 
V procese následnej verifikácie zaevidovaných výstupov je nevyhnutné poznať čo najviac 
údajov o konkrétnom autorovi. Pre komplexné posúdenie autora výstupu je preto 
odporúčanou pomôckou priloženie UPCH autora. V prípade, že UPCH autora nebude 
poskytnutá, môže nastať situácia, keď OHO nebude môcť zodpovedne posúdiť výstup                     
v kontexte autorovej tvorby a dôjde k jeho preradeniu do nižšej kategórie.  
 
Dokumentácia o príslušných umeleckých dielach a umeleckých výkonoch bude podkladom 
pre verifikáciu záznamov daného vykazovacieho obdobia, pri odvolacích procesoch a pod., je 
preto neoddeliteľnou a povinnou súčasťou každého zaevidovaného výstupu umeleckej 
činnosti, t. j. je povinná.  
 
Ak VŠ nepripojí adekvátnu dokumentáciu v lehote do 31. januára nasledujúceho 
kalendárneho roku, prevádzkovateľ registra príslušný výstup umeleckej činnosti z CREUČ 
vyradí (v súlade s § 108b, ods. 5 Zákona č. 270/2018 Z. z.).  
 
Nejednoznačné, nekonkrétne a nečitateľné prílohy nie sú akceptované. Podrobnosti                   

k sprievodnej dokumentácii predkladanej autorom sa nachádzajú v Manuáli pre CREUČ 2021, 

v časti 5. Dokumentácia a pravidlách evidencie výstupov v CREUČ 2021 pre jednotlivé 

špecifické druhy umenia. 


