Zápisnica
zo zasadnutia edičnej komisie PF UMB konanej dňa 22. marca 2007
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Nová koncepcia edičnej činnosti na PF UMB v roku 2007.
2. Rôzne.
Ad 1)
Predsedníčka edičnej komisie doc. Kariková, PhD. informovala členov komisie
o potrebe zvýšiť výkony v oblasti vedy, k čomu môže prispieť aj kvalitnejšia edičná činnosť.
PF UMB si ako prioritu v rámci edičnej činnosti určila vydávanie monografií, ktoré pomôžu
zvýšiť koeficienty v oblasti vedy, čím by sa zvýšil prísun finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu v budúcom roku.
1 a) Možnosti financovania edičnej činnosti v roku 2007:
- Občianske združenie Pedagóg – 250.000,- Sk - prostriedky do 31.6.2007
- EQUAL – v roku 2007 plánovaných 5 publikácií tematicky zodpovedajúcich
potrebám projektu
- Vydanie monografií z prostriedkov grantov Vega a Kega, pri žiadostiach o nové
granty zaradiť medzi finančné požiadavky aj prostriedky na tlač publikácie, recenzné
posudky prípadne aj autorský honorár
- Projekt Centrum doktorandov – v roku 2007 plánovaných 5 monografií.
1b) Informácie o vydávaní monografií:
 vydať ako monografie všetky obhájené doktorandské a habilitačné práce, ktoré ešte
neboli publikované. Osloviť oponentov prác a požiadať ich o súhlas, aby boli
uvedení ako recenzenti pre uvedenú publikáciu.
Termín odovzdania do tlače: 31.8.2007
 sprostredkovať informácie na katedrách ohľadne možnosti vydávania monografií v
zahraničí
– zistiť možnosti vydávania monografií na základe osobných kontaktov
s partnerskými fakultami v Čechách a Poľsku, dohodnúť výmennú formu
spolupráce pri vydávaní monografií
 zmenu pri distribúcii monografií – väčší počet výtlačkov bude ponechaný pre
autora publikácie, ktorý je najkompetentnejší pre jej distribúcii do oblasti, ktorá ju
využije a bude autora citovať.
Uznesenie:
Predsedníčka EK ukladá členom EK sprostredkovať informácie a zistiť možnosti vydávania
monografií u zahraničných vydavateľov prostredníctvom kontaktov na katedrách.
1c) Jazykové korektúry publikácií
 ponechať jazykovú úpravu na zodpovednosti autora, tak ako to bolo v minulosti
 robiť jazykovú korektúru len pri publikáciách, kde si autor nie je istý svojou
erudovanosťou v jazykovej oblasti
 dohodnúť s vedúcim katedry SJaL možnosti jazykových korektúr
• ak je vedecká sila na katedre – poveriť ju touto činnosťou
• prezrieť 5 – 10 strán publikácie, ktoré ukážu, či je nutné robiť jazykovú korektúru.
Uznesenie:
EK PF UMB súhlasí s jazykovou korektúrou podľa potreby, nie striktne u všetkých
publikácií. Predsedníčka EK zistí možnosti na katedre SJaL.

1d) Autorské honoráre
Členovia EK navrhli, aby boli honorované monografie, keďže sú vyššie posudzované. Z tohto
dôvodu navrhli predložiť vedeniu návrh na zmenu Smernice č. 2/2006 o odmeňovaní
činností vykonávaných na základe dohôd o vykonaní práce v súvislosti s autorskými
odmenami – prehodnotiť honorovanie pri skriptách a monografiách.
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Ad 2)
Doc. Kariková, PhD., informovala o rokovaní s prorektorom pre vedu ohľadne
opakujúcich sa problémov s napĺňaním databázy knižnice UMB. Bol zakúpený nový
softwer, ktorý sa bude napĺňať. Za PF UMB bude kontaktnou osobou PhDr.
Emmerová, ktorá po zoznámení sa s programom bude ďalej informovať o spôsobe
napĺňania databázy publikačnej činnosti jednotlivcov.
Predsedníčka EK vyzvala členov EK, aby v spolupráci so svojimi katedrami spísali
pripomienky a požiadavky na zlepšenie spolupráce s knižnicou UMB
Informácia o zostavení Plánu EČ na rok 2007.
Uznesenie:
Doplniť do edičného plánu tituly, ktoré sú reálne na vydanie v r. 2007
Zodpovední: členovia EK
Termín: do 15. 4. 2007
Členovia EK informovali o problémoch pri spisovaní citácií.
Uznesenie:
Zistiť možnosti získania zberu citácií prostredníctvom Matice slovenskej prípadne
Univerzitnej knižnice Bratislava.
Zodpovedný: Odalošová
Termín: ihneď

V Banskej Bystrici 22. marca 2007
Zapísala: Mgr. Odalošová

Overila: doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD.

