Zápis zo zasadanie edičnej komisie 26.10.2009
Program:
1. Hodnotenie edičnej činnosti FPV v roku 2009.
2. Zostavenie a schválenie edičného plánu pre rok 2010.
3. Rôzne
V úvode zasadnutia prodekan pre rozvoj a informatizáciu a predseda edičnej komisie Marek
Drimal privítal všetkých prítomných.
K bodu 1
Edičná činnosť v roku 2009 bola financovaná z mimorozpočtových zdrojov – OZ Príroda,
konfrencií a projektov. Edičný plán pre rok 2009 bol dodržaný, vyskytujú sa časové posuny
vo vydávaní, ktoré su väčšinou objektívne zdvôvodniteľné.
Tabuľka 1 Prehľad vydaných titulov v roku 2009
autor
Roman Alberty
Kamil Cejpek a kol.
Sasinek, Huraj
Milan Ďuriš a kol.
Stanislav Holec a kolektív
Huraj a kolektív
Hanzel a kol.
J. Kmeťová a kolektív
Ďuriš a kolektív
Ondrej Nemčok
S. Gáperová
M. Bačík
N. Polčák
Soták SAV BB
Jozef Priesol
G. Fabian, J. Priesol
Ďuriš, Polčic
K. Čižmárová
P. Michal
V. Franc
Andráš, Gajdoš a kolektív
B. Sivák
O. Slobodníková
S. Vincíková a kolektív
Nagyová a kolektív
S. Vincíková a kol.
Raganová, Monoszová, Murín

titul

Matthias Belivs University Proceedings, vol. 4,
No1, pp 1- 74
Acta UMB, séria Chémia, No 9 a 10
Úvod do kryptológie I.
Acta UMB, séria Technická výchova No 8
Prírodné vedy integrovaný prístup
DidInfo 2009
Matematika z pohľadu primárneho vzdelávania
Súčasnosť a perspektívy didaktiky chémie II.
Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného
vzdelávania
Mechanická technológia
Hniloby pagaštana konského - monografia
Demografická analýza Horehronia - monografia
Základy klímageografie
Zborník z 10. paleontologickej konferencie
Základy ekonómie a ekonomiky podniku - CD
Základy environmentálnej chémie - CD
Technické praktiká – 7 CD
Didaktika geografie I.
Geografia a krajinná ekológia II.
Selected arthopod groups of the Pansky diel
massif - monografia
Monitoring a možnosti remendácie vybraných
banských depónií západných Karpát
Diskrétna matematika - monografia
Geografické aspekty regionálneho rozvoja monografia
Acta UMB, séria environmentálny manažment,
ročník 10, č. 1
Experimentálna anorganická chémia
Environmental management for education and
edification, Volume V, No. 2
Brána vedy otvorená

Kamil Cejpek
Kmeťová, Renčová
Jakubík

Kto bol Otto Tomeček
Sprievodca štúdiom 2009/2010
Vývoj vojenskej kartografie na území SR monografia

K bodu 2
Podľa všeobecne známych kritérií, boli pre jednotlivé pracoviská FPV alokované dva tituly,
ktoré sa dostali do garantovanej časti edičného plánu pre rok 2010. S výnimkou katedry
fyziky každá katedra tento priestor využila. Edičný plán pre rok 2010 má dve časti –
garantovanú, kde sa predpokladá realizácia titulov so zdrojov FPV (tabuľka 2a) a ostatnú
(2b), kde sú uvedené tituly financované z iných zdrojov, resp. kde ich vydanie nie je
garantované so zdrojov FPV. Edičný plán bol jednohlasne schválený všetkými prítomnými
členmi edičnej komisie.
K bodu 3
Pripomienka doc. Trajteľ – zistiť možnosť zaradenia titulov vydávaných v rámci vzdelávacích
kurzov - ako je možné uvedené publikácie vykázať.
Dr. Hrnčiar – Zistiť možnosť vydávania vo vlastnom vydavateľstve. Uvažovať nad výhodami
vlastného vydavateľstva a podporovať snahy o jeho etablovanie. O tomto probléme bola
následne vedená diskusia.

Ing. Marek Drimal, PhD.
predseda edičnej komisie

