Návrh na prerozdelenie publikácie
Názov: 	
Podnázov: 
Autor/autori: 
Editor/editori:	 		
Recenzenti:	
Rok vydania: 		Rozsah (počet strán): 		   		Náklad (v ks): 		         
Formát dokumentu:	 viazaný  		 brožovaný  		 elektronický dokument
Typ publikácie: vedecká monografia, odborná monografia, vysokoškolská učebnica, skriptá a učebné texty, konferenčný zborník, nekonferenčný vedecký zborník, iné (podľa Vyhlášky č. 456/2012)*
Prílohou publikácie bude CD/DVD:  áno –  nie *
Tlač textu:  farebná –  čiernobiela *		Tlač obálky:  farebná –  čiernobiela *	
Navrhovaná cena (určiť až po vytlačení publikácie): 	
PREROZDELENIE PUBLIKÁCIE (podľa Smernice č. 1/2007 o zásadách edičnej činnosti na UKF v Nitre a platných dodatkov smernice, v súlade so Zákonom NR SR č. 535/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 212/1997 Z.z. o povinných výtlačkoch): vyplňte príslušný stĺpec tabuľky podľa toho, či je Vaša publikácia NP do 500 ks, NP nad 500 ks alebo PP: 
Neperiodická publikácia (NP)
pri náklade do 500 ks 
Prerozdelenie**
autora/editora
Neperiodická publikácia (NP)
pri náklade nad 500 ks 
Prerozdelenie**
autora/editora
Periodická publikácia (PP) 

Prerozdelenie**
autora/editora
Univerzitná knižnica UKF 
10
Univerzitná knižnica UKF 
10
Univerzitná knižnica UKF 
1
Knižnice SR 

4
Knižnice SR 
10
Knižnice SR 
4

Rektorát UKF 

1
Rektorát UKF 
1
Rektorát UKF 
1
Dekanát PF UKF
2

Dekanát PF UKF

2
Dekanát PF UKF
2
Predaj v Predajni UK UKF v Nitre ***

Predaj v Predajni UK UKF v Nitre ***

Predaj v Predajni UK UKF v Nitre ***

Autor 

Autor 

Autor 

Poznámky: * nehodiace sa prečiarknite, resp. vymažte; 2x kliknite na štvorček a zvoľte predvolenú hodnotu „Začiarknutá“ ** uvedený počet povinných výtlačkov je minimálny, nie je možné ho znížiť, zvýšiť áno
*** ak zdroj financovania publikácie je z projektu grantovej agentúry SR (KEGA, VEGA) a Univerzitnej grantovej agentúry (UGA) alebo z dotačného účtu predaj nie je možný
Zdroj financovania:  (dôležitý údaj, nutné uviesť!) 
fond			funkčná oblasť			ŠPP				funkčné stredisko
...........................          	...................................................	..................................................    	.....................................

V Nitre dňa ....................................				             	........................................................................
     autor/editor publikácie 
						
........................................................................
     člen edičnej komisie na katedre 

........................................................................
     vedúci katedry, resp. zodpovedný riešiteľ projektu


      doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť  
PF UKF v Nitre
      
Prílohy: - recenzné posudky publikácie 

