Zápisnica
zo zasadnutia edičnej komisie PF UMB konanej dňa 22. januára 2009
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Informácie prodekanky pre vedu
2. Rôzne.
1. Informácie prodekanky pre vedu.
Predsedníčka EK doc. Kariková, PhD. informovalo o:
a) Edičnej činnosti PF za rok 2008
- pokles oproti roku 2007 odôvodnila vyťaženosťou učiteľov pri tvorbe
akreditačných spisov a tiež organizačnými zmenami na PF (odchod katedier,
ktoré mali početnú edičnú činnosť)
b) Požiadala členov EK, aby tlmočili kolegom na katedrách informácie o zadávaní
publikácií do tlače v najneskoršom termíne do septembra 2009. Po tomto termíne bude
publikácia zaradená do tlače, ale jej evidencia v Knižnici UMB bude až v roku 2010.
c) Informovala o možných zdrojoch na edičnú činnosť:
- zdroje tvorené z predaja skrípt v predajni copycentra Sabovci
- POČ – 1.350 €
- ŠR – 1.113 €
- zdroje z OZ Pedagóg – predseda združenia potvrdil, že na kalendárny rok bude
môcť OZ prispieť prinajmenšom takou sumou ako to bolo v r. 2008, teda
vydávanie publikácií nebude obmedzené.
d) Prerokovala s členmi EK potrebu zostavovania Edičného plánu na rok 2009.
Členovia EK sa dohodli, že Edičný plán na rok 2009 sa bude zostavovať.
Návrhové listy do edičného plánu odovzdať do 10.2.2009 na referát pre rozvoj.
e) Zdroj úhrady v návrhových listoch uvádzať len v prípade, že má autor prostriedky
plánované z projektu Vega, Kega, APVV, prípadne sponzora. Zborníky z konferencií sa
majú uhrádzať z vložného na konferenciu. Treba ich zarátať do predbežnej kalkulácie,
ktorú vypracúva gestor akcie.
2. Rôzne
a) Edičná komisia prerokovala potrebu jazykových korektúr na publikácie. Predsedníčka
EK informovala, že z dôvodu, aby mala fakulta prostriedky na čo najviac publikácií sa
jazykové korektúry zrušili. Uvedenú problematiku prednesie na grémiu dekana
a v prípade schválenia bude zahrnutá do Smernice o odmeňovaní, ktorej novela sa
pripravuje pre rok 2009.
Predsedníčka edičnej komisie požiadala členov EK, aby informovali kolegov na
katedrách.
V Banskej Bystrici 22.1. 2009
Zapísala: Odalošová
Overila: doc. PhDr. Soňa Kariková, PhD. v.r.
predsedníčka EK PF UMB

