ZÁPIS
zo zasadania Edičnej komisie FPV UMB dňa 29.11.2010

Program zasadnutia:
1. Návrh a schválenie edičného plánu na rok 2011
2. Hodnotenie ediičnej činnostiza rok 2010
2. Rôzne
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Marek Drimal, PhD., prodekan pre rozvoj
a informatizáciu a predseda edičnej komisie.
K Bodu 1: Prodekan Drimal informoval členov o návrhoch publikácií do Edičného
plánu na rok 2011 za každú katedru.
Každý člen edičnej komisie sa vyjadril k Edičnému plánu na rok 2011 s tým, že dve
publikácie pre každú katedru budú s garantovaným vydaním . Garantuje sa aj
vydávanie publikácií CD a v elektronickej forme. Ostatné publikácie sú v Edičnom pláne
na rok 2011 uvedené v tabuľke ostatné publikácie – negarantované vydanie, ktoré budú
vydávané z vlastných zdrojov , grantov , prípadne účelovo viazanej POČ. Keďže katedra
fyziky zatiaľ zadala iba jednu publikáciu môže v priebehu roka kedykoľvek doplniť titul
publikácie do garantovaného vydania.
Edičný plán bol schválený všetkými prítomnými členmi EK jednohlasne.
K bodu 2: Prodekan Drimal informoval prítomných o vydaných publikáciách v roku
2010, súlade vydávania s edičným plánom na rok 2010 a zdrojoch financovanie. Prehľad
je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu 3: Rôzne
Prodekan Drimal:
-

podal informáciu ohľadne tlače publikácie prostredníctvom iných dodávateľov ako je
vybraný dodávateľ, oboznámil prítomých o administratíve celého procesu riešenia
takýchto situácií

-

zároveň informoval, že sme začali rokovania ohľade spolupráce s internetovým
kníhkupectvom MARTINUS.SK,

-

p. Ing. Pavlovkin
podal informáciu ohľadne nedávno vydanej publikácie
ELEKTROTECHNIKA I, - ktorá je už vypredaná a požiadal predsedu EK o dotlač
publikácie v počte 50 ks,

-

p. Dr. Gáperová sa tiež informovala ohľadom dotlače vypredaných skrípt
potrebných pre výučbu v akademickom roku 2011/2012 na KBaE,
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-

zároveň sa p. Dr. Gáperová
publikácií,

informovala či sú na FPV honorovaní spoluautori

-

Prof. Melicherčík chcel vedieť, či už bola vytvorená redakčná rada, ktorá by
schvaľovala VŠ učebnice a monografie na základe požadovaných parametrov,

-

Na základe recenzných posudkov schválila Edičná komisia vydanie CD ako VŠ
učebnicu –Ohrozenie a ochrana biodiverzity

Na záver poďakoval predseda edičnej komisie prítomným za účasť na zasadnutí EK.

V Banskej Bystrici
29.11.2010
Zapísala: Dagmar Hlavatá
Ing. Marek Drimal, PhD.
predseda EK
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