Zápisnica
zo zasadnutia edičnej komisie PF UMB konanej dňa 27. septembra 2010
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Metodický pokyn k edičnej činnosti PF UMB
2. Informácie prodekanky pre vedu
3. Rôzne.
1) a) prodekan doc. Uhel informoval o technických parametroch spracovania publikácie pri
vydávaní na tlačiarenskom stroji OZ Pedagóg. Pri počte strán viac ako 90 bude publikácia
vydaná v 2 dieloch – pod jedným ISBN.
b) dr. Porubský, predseda OZ Pedagóg podal informáciu o prostriedkoch OZ Pedagóg na
edičnú činnosť do konca roku 2010. Od budúceho roka bude financovanie cez OZ
Pedagóg hlavne cez stroj OZ-ka.
2) Informácie prodekanky pre vedu.
Predsedníčka EK prof. Kariková, PhD. informovalo o:
a) pripravovanom metodickom pokyne o edičnej činnosti, v zmysle ktorého budú
postupovať autori od dňa schválenia
b) upozornila na správne zaraďovanie publikácií v zmysle kategorizácie už pri žiadaní
ISBN nakoľko už samotné pridelenie ISBN odráža zaradenie publikácie
c) potrebe evidencie publikačnej aj umeleckej činnosti v Univerzitnej knižnici UMB
v zmysle usmernenia v termíne do: 15. 10. 2010
Podklady doručené do Univerzitnej knižnice po tomto termíne budú zaradené do roku
vykazovania 2011 a nebudú zohľadnené pri rozpise dotácií za rok 2010.
Zároveň upozornila, že v prípade publikácií zaradených do kategórií AAA, AAB
(vedecké publikácie vydané v zahraničných a domácich vydavateľsvách) a ABA,
ABB (štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckejmonografie vydaných
v domácich vydavateľstvách) musia podklady obsahovať titulný list, tiráž, obsah,
použitú literatúru a úvod/predslov, poprípade výpis z edičného programu vysokej
školy/fakulty a ak je použitá leteratúra uvedená v monografii podľa kapitol, potom
kópie použitej literatúry z prvých troch kapitol monografie tak, aby bolo možné
priznať autorstvo všetkým spoluautorom s ich podielom na publikácie.
Pri spornom začlenení publikácie sa táto dostáva na vyjadrenie subkomisii MŠ SR,
ktorá bude posudzovať publikácie po obsahovej stránke, teda či sú skutočne vedecké.
d) príprave ďalšieho číslo vedeckého zborníka Acta PF, ktorý bude jednou z možností
publikovania vedeckých príspevkov potrebných pri habilitáciách a inaugáráciách.
Príspevky zasielať v termíne do 8.10 Mgr. Fudorovej.
3. Rôzne
a) dr. Lipnická – propagácia publikácií na stránke PF
– záujem o dotlač publikácií bude veľký, preto navrhuje zapracovať do
metodického pokynu samostatne
b) doc. Emmerová – informovala sa o to do akej miery bude záväzné odovzdať
navrhnutý počet výtlačkov – po nadobudnutí platnosti smernice treba rátať s väčším
počtom výtlačkov pre prijatý rozdeľovník v zmysle Metodického pokynu.
V Banskej Bystrici 27.9.2010
Zapísala: Odalošová
Overila: prof. PhDr. Soňa Kariková, PhD. ................................................
predsedníčka EK PF UMB

