Banská Bystrica 13. decembra 2012

ZÁPIS
zo zasadania Edičnej komisie FPV UMB dňa 11. 12. 2012

Program zasadnutia:
1. Hodnotenie edičnej činnosti v roku 2012
2. Zostavenie a schválenie edičného plánu na rok 2013
2. Rôzne
Zasadnutie otvoril a viedol doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc., prodekan pre vedu
a výskum a predseda edičnej komisie (EK).
K bodu 1: Hodnotenie edičnej činnosti v roku 2012
Predseda EK informoval prítomných o plnení edičného plánu za rok 2012. Prehľad EČ
je súčasťou tejto zápisnice. Skonštatoval, že z EČ plánu na rok 2012 bolo vydaných len
5 publikácií z toho 2 v printovej podobe a 3 v elektronickej podobe. Zároveň informoval, že
do tlače boli zaradené 3 publikácie a ďalšie 3 budú odovzdané začiatkom roka 2013.
K bodu 2: Zostavenie a schválenie edičného plánu na rok 2013
Vedúci jednotlivých katedier FPV UMB odovzdali predsedovi komisie EK návrhy do
edičného plánu na rok 2013. Predseda EK ich následne prezentoval členom EK. Zároveň
informoval, že v sekcii garantovaného vydania by mali byť zaradené len 2 publikácie na
katedru. Pri printových publikáciách je potrebné doložiť odôvodnenie odbytu, aby sa
nevykazovali vysoké zostatky na sklade. Vydanie publikácií na CD nosičoch bude
vykonávané vo vlastnej réžii FPV a preto je možné vydať v tomto formáte aj viacej publikácii
na katedru. Predseda EK prízvukoval, aby sa brala do úvahy kvalita a nie kvantita
vydávaných publikácií. Edičný plán na rok 2013 je súčasťou tejto zápisnice.
Predseda EK upozornil na možné prekrývanie témy navrhovanej publikácie
„Biogeografia“ (katedra biológie) s pripravovanou publikáciou katedry geografie (Dr.
Škodová). Autori sa musia spojiť a publikovať spoločne, alebo podrobne zdôvodniť odlišnosť
publikácií.
K bodu 3: Rôzne
Predseda komisie informoval členov o dôležitosti doriešenia autorských zmlúv na
jednotlivé publikácie. Medzi členmi EK prebehla diskusia aj ohľadom možností preberania

copyrightu. RNDr. Ingrid Turisová, PhD. poznamenala, že v niektorých prípadoch je
nevyhnutné odkúpenie copyrightu od iných organizácií, čím sa zvyšujú vedľajšie náklady na
vydanie publikácie. Predseda EK upozornil, že vedecká monografia musí mať troch
oponentov, pričom dva by mali byť z externého prostredia.

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

V Banskej Bystrici, 13.12.2012

Zapísala: Mgr. Anna Gondášová, PhD.

doc. RNDr. Ján Spišiak, DrSc.
predseda EK

