Garant: UK UPJŠ v Košiciach

V Košiciach dňa 03.09.2018
Č .j. REK000239/2018-ÚPA/5769

Rozhodnutie rektora č.18/2018,
ktorým sa vydáva Štatút Vydavateľstva ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach
Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Preambula
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej aj UPJŠ v Košiciach) v zmysle zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na Štatút Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
v súlade s ust. článku 4 odsek 3 Organizačného poriadku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach v platnom znení, v súlade s ust. článku 3 odsek 1.5 Organizačného poriadku
Univerzitnej knižnice zabezpečuje v participácii s fakultami a univerzitnými pracoviskami
vydavateľskú činnosť univerzity a distribúciu jej vydavateľskej produkcie.
Článok I.
Všeobecné ustanovenia
1.

2.

Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach (ďalej aj „vydavateľstvo“) je
organizačnou súčasťou Univerzitnej knižnice Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach (ďalej len „Univerzitná knižnica“) a vydanie jeho štatútu sa riadi:
*
Organizačným poriadkom UPJŠ v Košiciach a ďalšími vnútornými predpismi
UPJŠ v Košiciach,
*
Organizačným poriadkom Univerzitnej knižnice a jej internými predpismi;
*
príslušnými normami a smernicami UPJŠ v Košiciach pre edičnú činnosť;
*
platnou legislatívou Slovenskej republiky.
Pre všetky publikácie vydané vo vydavateľstve platí bezpodmienečné dodržiavanie
zákona 185/2015 Z.z. – Autorský zákon, v znení neskorších predpisov, morálnych a
etických zásad pri publikovaní s vylúčením akejkoľvek možnej formy plagiátorstva.
Článok II.
Názov, sídlo a grafické logo vydavateľstva

1.

Vydavateľstvo UPJŠ v Košiciach vzniklo na základe Rozhodnutia rektora č. 17/2018 zo
dňa 30.08.2018, č.j. REK000239/2018-UPA/5768 ako súčasť Univerzitnej knižnice
UPJŠ v Košiciach.
a)
názov vydavateľstva znie: „Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ v Košiciach“,
v skrátenej forme aj vydavateľstvo „ŠafárikPress“.
b)
sídlom vydavateľstva je Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach;

c)

grafické logo vydavateľstva je uvedené v Prílohe č. 1 tohto štatútu.
Článok III.
Poslanie a cieľ vydavateľstva

1.

2.

Poslaním vydavateľstva je prispievať k zvyšovaniu kvality vedecko-výskumnej,
umeleckej a pedagogickej práce tvorivých zamestnancov UPJŠ v Košiciach a jej
študentov finalizáciou a distribúciou výsledkov ich vedecko-výskumnej, umeleckej,
pedagogickej a inej tvorivej činnosti. Jeho poslaním je podieľať sa tiež na zlepšovaní
informačnej dostupnosti týkajúcej sa služieb, ktoré univerzita v oblasti vedy, výskumu,
umení a možností štúdia poskytuje na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.
Cieľom vydavateľstva je poskytovanie edičných, vydavateľských a distribučných
služieb tvorivým zamestnancom a študentom v oblasti publikovania výsledkov ich
vedecko-výskumnej a umeleckej činnosti, nimi vytvorených vysokoškolských učebníc
a študijných textov, neperiodických a periodických vedeckých a umeleckých publikácií,
ako aj publikácií orientovaných na popularizáciu vedy, výskumu a umenia originálnych
a prekladových diel v tlačenej i elektronickej podobe.
Článok IV.
Činnosť vydavateľstva

1

2.

3.

Predmetom činnosti vydavateľstva je edičná, vydavateľská, výrobná, propagačná,
reklamná, distribučná a obchodná činnosť súvisiaca s periodickou a neperiodickou
vedeckou, odbornou, náučnou a umeleckou literatúrou, vedeckých a umeleckých
zborníkov, príručiek, učebníc, monografií a pod. v tlačenej i elektronickej podobe pre
potreby univerzity, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním a cieľom, ako aj pre
podnikateľské a komerčné účely.
Základnými dokumentami pre činnosti vydavateľstva ŠafárikPress sú:
a) edičný plán univerzity zostavený na príslušný kalendárny rok a schválený Radou
pre edičnú činnosť UPJŠ v Košiciach (ďalej len Rada pre edičnú činnosť“);
b) zoznam mimoriadne zaradených publikácií do edičného plánu univerzity
schválený vedením príslušnej fakulty/pracoviska.
Vydavateľstvo môže vydávať publikácie a iné produkty aj v spolupráci s inými
vydavateľstvami a subjektmi.
Článok V.
Vykonávacie predpisy pre činnosť, distribúciu a predaj

1.

2.

3.

Návrh na zaradenie publikácie do edičného plánu univerzity v zmysle čl. IV. bod 2 písm.
a) tohto štatútu predkladá príslušný prodekan fakulty/riaditeľ univerzitného pracoviska
Rade pre edičnú činnosť.
Návrh na zaradenie do zoznamu mimoriadne zaradených publikácií do edičného plánu
univerzity v zmysle čl. IV. bod 2 písm. b) tohto štatútu schvaľuje vedenie príslušnej
fakulty/pracoviska.
Publikácie podľa bodu čl. IV tohto štatútu musia spĺňať nasledovné základné
podmienky:
a) autor je zamestnancom UPJŠ v Košiciach/fakulty/súčasti v pracovnom úväzku,
alebo
b) autor je doktorandom príslušnej fakulty alebo
c) autor podľa čl. V. bod 4 písm. a) - b) v spoluautorstve s autorom bez pracovného
úväzku,
d) publikácia musí spĺňať všetky vydavateľské podmienky,
e) publikácia musí byť v súlade s platným Dizajn manuálom UPJŠ v Košiciach,
f) publikácia musí byť označené názvom a logom vydavateľstva, označená názvom a
logom príslušnej fakulty/súčasti a názvom a logom UPJŠ v Košiciach,

4.
5.

6.
7.
8.

umiestnenými v súlade s grafickým návrhom na viditeľnom mieste, spravidla na
obálke publikácie.
Autor je povinný spracovať a odovzdať rukopis publikácie podľa pripomienok
recenzentov v predpísanej úprave podľa pokynov vydavateľstva.
Vydavateľstvo zabezpečí v zmysle Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 zákona č. 212/1997 Z. z. o
povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín
audiovizuálnych diel, v znení neskorších predpisov distribúciu povinných výtlačkov do
3 dní od začatia rozširovania publikácie.
Vydavateľstvo v zmysle uzatvorenej prísl. licenčnej zmluvy zabezpečí distribúciu
autorských výtlačkov (pre autora a spoluautora).
Vydavateľstvo poskytne pracovné výtlačky na prezentačné účely UPJŠ v Košiciach
v zmysle jej vnútorných predpisov o distribúcii pracovných výtlačkov.
Vydavateľstvo zabezpečí predaj vydavateľskej produkcie v Univerzitnej predajni kníh,
prostredníctvom vlastného e-shopu a prostredníctvom externých predajcov v zmysle
platných vnútorných predpisov UPJŠ v Košiciach, zmluvných záväzkov a platných
zákonov Slovenskej republiky.
Článok VI.
Organizácia vydavateľstva

1.

2.
3.

4.
5.

Koncepčný rozvoj a strategické riadenie vydavateľstva je v kompetencii riaditeľa
Univerzitnej knižnice. Riaditeľ zodpovedá za administratívnu, technickú, ekonomickú,
propagačnú a obchodnú stránku činnosti vydavateľstva.
Činnosť vydavateľstva riadi vedúci vydavateľstva, ktorý je zodpovedný riaditeľovi
Univerzitnej knižnice.
Ďalší zamestnanci vydavateľstva zabezpečujú plynulý chod vydavateľstva,
vydavateľskú činnosť v tlačenej i elektronickej podobe, organizačné a technické práce
ako aj obchodnú činnosť súvisiacu s činnosťou vydavateľstva a predajom jeho
produkcie. Ich počet a pracovnú náplň stanovuje riaditeľ UK v súlade s organizačným
poriadkom UK UPJŠ v Košiciach.
Redakčné, grafické a tlačiarenské práce môžu zabezpečovať aj externí zmluvní
dodávatelia;
Pri zabezpečovaní svojich činností vydavateľstvo úzko spolupracuje s ďalšími
súčasťami a pracoviskami Univerzitnej knižnice, Rektorátu
UPJŠ, fakultami/
súčasťami, ktorých pracovníci môžu byť poverení úlohami, týkajúcimi sa činnosti
vydavateľstva.
Článok VII.
Financovanie činnosti vydavateľstva

1.

2.

Financovanie činnosti vydavateľstva je zabezpečené z rozpočtu Univerzitnej knižnice,
Rektorátu UPJŠ, fakúlt, univerzitných pracovísk, vlastných zdrojov, grantových zdrojov,
sponzorských prostriedkov a z iných zdrojov.
Náklady na vydanie publikácie alebo iného produktu vydavateľstva a distribúciu podľa
článku VI a V tohto štatútu hradí zadávateľ v plnom rozsahu.
Článok VIII.
Vedenie databázy a archívu vydavateľskej produkcie, propagácia

1.
2.

Vydavateľstvo archivuje všetky vydané publikácie a produkty v elektronickej podobe
a tlačené publikácie najmenej v jednom vytlačenom exemplári.
Vydavateľstvo zabezpečuje propagáciu svojej produkcie v spolupráci s Univerzitnou
knižnicou a ďalšími subjektmi.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
Tento štatút bol schválený Vedením UPJŠ v Košiciach a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
jeho podpisu rektorom UPJŠ.

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
rektor UPJŠ

