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Garant: UK UPJŠ                                                                        Košice dňa 31.08.2019 

           Č.j.REK000498/2019-UPA/4948  
 

 
Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2018 

o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí 

V súlade s ust. článku 4 odsek 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach v platnom znení, v súlade s Príkazom rektora č. 3/2008 na zavedenie Dizajn 

manuálu jednotného vizuálneho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v znení 

jeho dodatkov, v nadväznosti na zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch 

periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení 

neskorších predpisov a v nadväznosti na zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

v y d á v a m 

 
 

tento Dodatok č. 1 k Smernici č. 7/2018 o edičnej činnosti UPJŠ  v Košiciach a jej súčastí, č.j. 

REK00026/2018-UPA/8574 zo dňa 13.12.2018  (ďalej len „smernica“). 

 
Článok 8 b)  bod bc) text v pôvodnom znení „ Rada pre edičnú činnosť odporúča“ sa mení  
nasledovne „Rada pre edičnú činnosť vyžaduje“ 
 

Čl. 1 
Predmet dodatku 

 
  Smernica sa mení nasledovne: 

 

 V Článku 8 –  Postup pri  vydávaní publikácie ods. 2 písm.b) bod bc) 
znie:  
 

bc) Rada pre edičnú činnosť vyžaduje:  

1) pre vysokoškolský učebný text, vysokoškolskú učebnicu najmenej dvoch 

recenzentov (pričom by malo ísť spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo 

praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť z inej fakulty/pracoviska); 

2) pre vedeckú monografiu najmenej  dvoch recenzentov (pričom by malo ísť 

spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z 

recenzentov by mal byť z inej fakulty/pracoviska) a  vedeckého  redaktora ktorý  
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posúdi publikáciu hlavne z hľadiska celkovej koncepcie diela a súčasnej vedeckej   

úrovne,   pričom   sa   oboznámi    aj   s recenznými   posudkami a stanoviskom 

autora k nim; 

3) pre zborníky zaradené v kategórii „A“ EPC najmenej dvoch recenzentov na 

zrecenzovanie príspevkov zborníka alebo zborníka ako celku (pričom  by malo ísť 

spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z 

recenzentov by mal byť z inej fakulty/pracoviska); 

 
Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Ostatné ustanovenia Smernice č. 7/2018 o edičnej činnosti  UPJŠ v Košiciach a jej súčastí  

zostávajú nezmenené. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu rektorom a účinnosť dňom 01.09.2019. 

 
 

 

 

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. v.r. 
rektor UPJŠ 


