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MOŽNOSTI VYDÁVANIA KNÍH
VO VYDAVATEĽSTVE UK
Súčasná vydavateľská situácia umožňuje podstatne zvýšiť počet vydávaných titulov
pracovníkov PdF UK vo Vydavateľstve Univerzity Komenského. Toto vydavateľstvo má
kapacitu vydať ročne pre našu fakultu až 14 titulov.
Na vydanie do úvahy prichádzajú:
• Monografie a vysokoškolské učebnice.
• Práce, ktorých rukopis je v štádiu dostatočného rozpracovania.
Pokyny
Autor, ktorý má záujem vydať titul vo Vydavateľstve UK, predloží Edičnej komisii PdF UK
v dvoch exemplároch:
1. námetový list (v prílohe),
2. podrobnú anotáciu diela vrátane názvov kapitol,
3. svoj vedecký životopis (ak žiada prvýkrát o zaradenie titulu).
Edičná komisia posúdi navrhovaný titul a rozhodne o jeho vydaní. Posudzovať sa budú len
úplné materiály.
Ak Edičná komisia PdF UK posúdi návrh kladne, odporučí ho Vydavateľstvu UK. Autor
predloží rukopis Vydavateľstvu UK, ktoré s ním prerokuje ďalšie náležitosti. Vydavateľstvo
UK knihu nielen vydá, ale zabezpečí aj jej predaj. Ak autor disponuje grantom alebo
sponzorským príspevkom, ktorým podporí vydanie, jeho titul dostáva prednosť a výrobná
lehota sa skráti.
Kontakt na Edičnú komisiu PdF UK:
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.
Račianska 59, 813 34 Bratislava
Email: gunčaga@fedu.uniba.sk
Kontakt na Vydavateľstvo UK:
Mgr. Agáta Jurášková
Vydavateľstvo UK
Šafárikovo nám. 6, P.O.Box 440
814 99 Bratislava
tel.: 02/592 44 658

UNIVERITA KOMENSKÉHO, PEDAGOGICKÁ FAKULTA
NÁMETOVÝ LIST NA VYDANIE PUBLIKÁCIE
Názov publikácie:
Autor (hlavný autor):
Katedra:
Spoluautori:
Druh publikácie:
• vedecká monografia,
• vysokoškolská učebnica
Žiadam o vydanie publikácie:
vo Vydavateľstve UK – financovanie vydania
▪
z rozpočtu Vydavateľstva UK,
▪
príspevok z vlastných zdrojov autora
Počet strán textu:

Obrázkov:

Grafov, schém:

Vydanie: a) prvé, b) doplnené, c) prepracované
Náklad:
Termín dodania rukopisu:

Zdôvodnenie vydania:

Mená, tituly a adresy recenzentov (aspoň 1 musí byť mimo fakulty, aspoň jeden musí mať
hodnosť docent):

Dátum a podpis autora (hlavného autora):
Vyjadrenie vedúceho katedry:
Rozhodnutie Edičnej komisie:
Dátum a podpis prodekana:
Upozornenie: Priložte podrobnú anotáciu diela vrátane názvu kapitol. Ak ide o zaradenie
vášho prvého titulu, priložte svoj vedecký životopis.

