Edičná činnosť na FHV UMB za rok 2004
Edičnú činnosť možno chápať ako nástroj, ktorým fakulta:
a) zabezpečuje potrebnú publicitu výsledkom vedecko-výskumnej činnosti
svojich pracovníkov,
b) podporuje (motivuje) kvalifikačný rast pracovníkov,
c) vytvára predpoklady na pozitívne výsledky pravidelných evalvácií
(vnútorných / univerzitných).
V zmysle uvedených cieľov je jednou z aktivít, ktoré participujú na
vytváraní vedecko-pedagogického profilu pracoviska.
V poslednom období – od konca roka 2003, keď sa na UMB začali
uplatńovať závery MS UMB – edičná „politika“ fakulty zohľadňuje najmä
zintenzívnenú

potrebu

kvalifikačného

rastu

pracovníkov

(súvislosti

s prebiehajúcou akreditáciou, so záujmom o dlhodobejšie kvalifikačné
zaistenie akreditovaných a akreditujúcich sa študijných programov, s cieľom
univerzity

získať

status

výskumnej

univerzity,

so

záujmom

o

internacionalizáciu vedecko-výskumnej činnosti) a napĺňanie evalvačných
kritérií, ktoré R UMB kreoval v súlade so svojimi strategickými zámermi.
Spomínané priority sa premietli aj do edičného plánu na rok 2004, a to jednak
uprednostnením a úplným alebo čiastočným finančným krytím titulov, ktoré
podmieňovali kvalifikačné kroky pracovníkov, jednak žánrovou orientáciou,
keď sa otváral priestor najmä publikovaniu monografií a až potom zborníkov,
skrípt alebo iných žánrov. To znamená, že edičná komisia FHV na základe
podkladov jednotlivých pracovísk zostavila poradovník, rešpektujúci uvedené
priority a v rámci týchto priorít boli prideľované peniaze. Edičná komisia
FHV UMB (ktorá edičný plán predkladá na rokovanie do GD, aby ho napokon
schválil dekan fakulty) má na podporu

vybraných publikačných aktivít

k dispozícii výlučne mimorozpočtové zdroje (POČ FHV UMB) - vzhľadom na
limitované finančné možnosti fakulty a rešpektovanie uvedených priorít (z
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ktorých niektoré boli dofinancované z MP katedier) ďalšie tituly, ktoré sa v r.
2004 vydali, boli uhrádzané z MP pracovísk (POČ pracoviska, sponzoring
a pod.), len minimum bolo financované zo RP (rozpočtových prostriedkov) –
ide o tituly vydané v rámci grantových projektov. Obrazom nepomeru MP
(mimorozpoč. prostr.) a RP je 521 816,- Sk, ktoré boli vynaložené na
financovanie edičnej činnosti z MP a 98 065,20 - Sk pochádzajúcich
z rozpočtových zdrojov. Celková suma na edičnú činnosť za rok 2004 je 619
881, 20 – Sk (približne o 170 000,- Sk viac ako v minulom roku). Za tieto
peniaze sa vydalo spolu 36 titulov, čo v porovnaní s rokom 2003 (20 titulov)
znamená jednak výrazný kvantitatívny nárast, jednak dosvedčuje schopnosti
pracovníkov získavať MP zdroje (manažovať publikačné zámery pracovísk).
Ďalším potešiteľným faktom vlaňajšej bilancie je, že z publikovaných 36
titulov štvrtinu (9) tvoria monografie, ďalej že sa vydali 2 vysokoškolské
učebnice a dovedna 14 prevažne konferenčných zborníkov (všetky zborníky
vydávané na FHV sú recenzované, čo zvyšuje ich evalvačnú hodnotu).
Publikačná činnosť pracovníkov fakulty sa však neobmedzuje iba na
univerzitné edičné stredisko, o čom svedčí spolu 125 edícií u iných
vydavateľov v žánrovom diapazóne monografie, učebnice, zborníky, skriptá, iné.
Najvyšší podiel na tejto mimofakultnej edičnej bilancii majú zborníky (92), čo
je

odrazom

bohatej

konferenčnej

účasti

pracovníkov

FHV

na

mimouniverzitných pracoviskách.
Budúcnosť edičnej činnosti budú aj naďalej determinovať finančné
možnosti fakulty, t. j. nutnosť získavať rozmanité mimorozpočtové zdroje sa
bude len zvyšovať. Predpokladám, že okrem priorít, ktoré som uviedla, sa do
edičných plánov budú zaraďovať tituly súvisiace s ambíciami pracovníkov
obhájiť si získané funkcie docentov a profesorov – bolo by vhodné spájať tieto
zámery so získavaním financií z grantovej vedy, resp. z prostriedkov
medzinárodných projektov (aj v tomto predpoklade sa odzrkadľuje spojitosť ,
ba vzájomná podmienenosť vedecko-výskumnej práce a publikačnej činnosti).
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Vedenie FHV v snahe čo najtesnejšie prepojiť zámery / záujmy univerzity
a fakulty s existujúcim legislatívnym a finančným prostredím adaptovalo
viacero smerníc, medzi nimi aj smernicu o edičnej činnosti na FHV, kde sú
pôvodné formulácie precizované a konkretizované tak, aby zodpovedali
aktuálnej realite a stali sa jednoznačným vodidlom pre jednotlivé fakultné
pracoviská.
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