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ZÁPISNICA
zo zasadnutia Edičnej komisie FPV UMB zo dňa 22.02.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1.

Hodnotenie súčasného stavu a podmienok edičnej činnosti (EČ) na FPV UMB

2.

Plnenie edičného plánu na rok 2016

3.

Návrh edičného plánu na rok 2017

4.

Rôzne

Zasadnutie otvoril a viedol doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., prodekan pre medzinárodnú
spoluprácu a predseda edičnej komisie (EK) FPV UMB.
K bodu 1
Predseda EK informoval prítomných o presune agendy EČ z Referátu pre vedu a výskum na
Referát pre medzinárodnú spoluprácu a vysvetlil dôvody neskoršieho termínu zasadnutia EK.
Informoval o momentálnych možnostiach financovania EČ na FPV UMB a zvýšení nákladov
na tlač publikácií na základe novej rámcovej zmluvy s poskytovateľom tlačiarenských služieb
Equilibria, s r.o., v ktorej sú, oproti predchádzajúcemu obdobiu, navýšené ceny, pričom
k niektorým kategóriám nie je možné uplatniť zľavu. Poukázal tiež na niekoľkoročný problém
recyklácie finančných prostriedkov medzi fakultou a univerzitným vydavateľstvom Belianum,
o ktorom v januári 2017 jednal s prorektorom pre rozvoj a informatizáciu Ing. Marekom
Drimalom, PhD.
Oboznámil členov EK o zámere prorektora pre rozvoj a informatizáciu vypracovať novú
smernicu o edičnej činnosti na úrovni UMB, na ktorú následne nadviažeme novou smernicou
o edičnej činnosti na FPV.
Informoval, že na základe súčasných finančných možností EČ FPV na rok 2017 bude fakulta,
s cieľom minimalizácie nákladov na prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, podporovať
najmä vydávanie elektronických (online) publikácií.
Predseda EK požiadal členov EK o opätovné upozornenie členov katedier, že publikácie
schválené v edičnom pláne v niektorom z predchádzajúcich rokov, ktoré neboli vydané (napr.
z dôvodu neodovzdania rukopisu), automaticky neprechádzajú do edičného plánu na rok
2017 (príp. ďalší rok). V prípade, že ich autori plánujú v tomto roku vydať, je potrebné k nim

opätovne vypracovať návrhový list a znovu ich tak navrhnúť do nového edičného plánu.
Tento krok bol zavedený so zámerom sprehľadnenia situácie s nesplnenými publikáciami
z predchádzajúcich rokov.
K bodu 2
Predseda EK prezentoval aktuálny prehľad plnenia EP na rok 2016. Skonštatoval, že
z celkového počtu 26 navrhnutých publikácií bolo vydaných 16 titulov, pričom zo siedmich
plánovaných printových publikácií (zo zdrojov FPV) bola reálne vydaná len jedna
(periodikum). Z fakultných finančných zdrojov bolo ďalej vydaných šesť zo siedmich
plánovaných elektronických publikácií. Ďalšie publikácie boli vydané (tlačou alebo
elektronicky) z iných finančných zdrojov (grantové prostriedky, konferenčné prostriedky).
V priebehu roka boli tiež operatívne vydané ďalšie 4 publikácie, ktoré pôvodne neboli
súčasťou edičného plánu na rok 2016.
Prehľad plnenia edičného plánu na rok 2016 je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
K bodu 3
Predseda EK prezentoval návrh edičného plánu na rok 2017, ktorý bol vytvorený na základe
zaslaných návrhov z jednotlivých katedier. Pôvodný návrh bolo potrebné upraviť z dôvodu
nižšieho objemu finančných prostriedkov určených na EČ v roku 2017 a zohľadniť pravidlo, že
každá katedra má vyčlenené 2 tituly z prostriedkov FPV. Bolo navrhnutých 8 printových
publikácií. Predseda EK odporučil, aby štyri z nich boli vydané elektronicky (online).
Z plánovaných elektronických publikácií na CD médiách bola väčšina odporučená na online
publikovanie. 14 publikácií je plánovaných z mimofakultných zdrojov (granty, konferencie).
Aktuálna verzia edičného plánu na rok 2017 je prílohou č. 2 tejto zápisnice.
K bodu 4
Prebehla diskusia k upresneniu niektorých konkrétnych navrhnutých titulov.
Na záver predseda EK poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí edičnej komisie.

V Banskej Bystrici, 22.02.2017

Zapísala: Mgr. Katarína Melicherčíková
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
predseda Edičnej komisie FPV UMB
Príloha 1: Prehľad plnenia edičného plánu na rok 2016
Príloha 2: Aktuálny edičný plán na rok 2017

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu na rok 2016
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
JÚDOVÁ A KOL.
HAVIAR
JELEŇ A KOL.
TIRČOVÁ, KMEŤOVÁ

Mikrobiálna ekológia, (2.doplnené vydanie)
skriptum

Acta Universitatis Matthiae Belii 23 (2015)
periodikum

Rudná mikroskopia
VŠ učebnica

Chemické výpočty
skriptum

MELICHOVÁ A KOL.

Hodnotenie rizík vybraných chemických látok v životnom prostredí

SUCHÝ

Základy mobilnej robotiky

SUCHÝ

monografia
VŠ učebnica

Základy robotiky
VŠ učebnica

neodovzdané
vydané
neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
KURUCZ

Nebezpečné rádioaktívne materiály a možnosti ich detekcie

KURUCZ

Chémia sulfidického yperitu

GREGÁŇ

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémii

SKORŠEPA

Chemické experimenty s počítačovými meracími systémami

KURUCZ

Teoretické základy analýzy otravných a priemyselných škodlivých látok

GÁPEROVÁ A KOL.

skriptum
monografia
skriptum
skriptum
skriptum

Štruktúrna botanika a mykológia
VŠ učebnica

MARKOVÁ

Acta Universitatis Matthiae Belii sekcia EM, roč. 17, č.2, 2015

MARKOVÁ

Acta Universitatis Matthiae Belii sekcia EM, roč. 18, č.1, 2016

periodikum
periodikum

vydané (online)
vydané (online)
zrušené
neodovzdané
vydané (online)
vydané (CD)
vydané (online)
vydané (online)

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu na rok 2016

PUBLIKÁCIE Z INÝCH ZDROJOV (POČ, granty, konferenčné poplatky a pod.)

HRONCOVÁ A KOL.

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - Základné inform. o výrobných a
energetických technikách a príslušnom manažmente VŠ učebnica
Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - výroba energie spaľovacími procesmi

HRONCOVÁ, LADOMERSKÝ

Experimentálne meranie a modelovanie fugitívnych emisií

KANIANSKA

Ekosystémové služby

KANIANSKA

Materiálové toky prírodných zdrojov s dôrazom na biomasu

LADOMERSKÝ A KOL.

ŽÁČOK A KOL.
KOLEKTÍV
ĎURIŠ a kol.

VŠ učebnica
monografia

KEGA 035UMB-4/2015

vydané (print)

KEGA 028UMB-4/2015

vydané (print)

KEGA 002UMB-4/2015

recenzné konanie
(CD)

periodikum

vložné konf. Technické
vzdelávanie

vydané (print)

New Approaches and Trends in Technical Education

Rzeszow

vydané (print)

KEGA 029UMB-4/2014

vydané (print)

monografia

Technika pre 5. ročník ZŠ, Technika pre 6. ročník ZŠ
učebnica pre ZŠ

Technika a vzdelávanie roč. 5, 2016, č. 1, 2

monografia

Zbierka úloh z chémie pre gymnáziá

TRAJTEĽ, TRHAN

Metódy prístupov softvérového inžinierstva

HORVÁTHOVÁ A KOL.

KEGA 035UMB-4/2015

grafické sprac.
(print)
grafické sprac.
(print)
neodovzdané
(print)

APVV-0098-12

VŠ učebnica

KMEŤOVÁ, SKORŠEPA

SIVÁK, TRAJTEĽ

KEGA 035UMB-4/2015

učebnica pre SŠ
monografia

Kleinove priestory v exaktných vedách
monografia

DIDINFO 2016
zborník

POČ
POČ

neodovzdané
(print)
neodovzdané
(print)

vložné DiDInfo

vydané CD)

FPV

vydané
(CD/online)

OZ Príroda

vydané (print)

PUBLIKÁCIE VYDANÉ MIMO EDIČNÉHO PLÁNU
JANIŠ

Úvod do limitných prechodov

HAMERLÍK

Aplikovaná limnológia

skriptum
skriptum

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu na rok 2016
MEDVEĎ A KOL.

COST MOLIM WG3 Meeting

VOLOŠČUK A KOL.

Dynamika krajinnej štruktúry a diverzita ekosystémov Krivánskej Fatry

zborník abstraktov
monografia

vlastná réžia

vydané (print)

VEGA 1/0255/14

vydané (print)

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2017
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
JELEŇ A KOL.
ŠKRINÁROVÁ
HAVIAR A KOL.
SNOHA

Základy mikroskopie rudných minerálov
VŠ učebnica

Elastický klaster
monografia

Acta Universitatis Matthiae Belii 25 (2017)
periodikum

Jaroslav Smítal, Doctor Honoris Causa
brožúra

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
KURUCZ
MELICHOVÁ A KOL.

Priemyselné toxické látky
skriptum (online)

Hodnotenie rizík vybraných kovových prvkov vo vodách
monografia (online)

TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ

Ekológia trávnatých porastov

TOMAŠKINOVÁ, TOMAŠKIN

Integrated managementof the protected areas in Malta (EU)

MARKOVÁ

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom životnom prostredí

URBAN

Manažment chránených druhov živočíchov (2. preprac. vyd.)

MALINA, FRANC

Všeobecná zoológia

HUDEC, KARABÁŠ

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO

SUCHÝ

Základy robotiky a počítačového videnia

MASNÝ

Poľnohospodárska krajina v severnej časti Biosférickej rezervácie Poľana- zmeny využívania a vývojové trendy

VŠ učebnica (online)
monografia (online, CD)
monografia (online)
skriptum (online)
VŠ učebnica (online)
monografia (online)
VŠ učebnica (online)
monografia

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2017
PUBLIKÁCIE Z INÝCH ZDROJOV (POČ, granty, konferenčné poplatky a pod.)
HORVÁTHOVÁ A KOL.

DIDINFO 2017
zborník

vložné konferencia
DIDINFO

SEBÍNOVÁ

Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax

KEGA 003TTU-4/2015

SHEKUTKOVSKI

Introduction to Shape Theory and its Applications to Dynamical Systems

MAKOVNÍKOVÁ A KOL.

Modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb

KANIANSKA

Green growt and Green Economy

KANIANSKA

Zelená ekonomika

zborník
VŠ učebnica
monografia
skriptum
VŠ učebnica

VEGA
APVV
KEGA
KEGA

LADOMERSKÝ

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - Základné informácie o výrobných a energetických
technikách a príslušnom manažmente VŠ učebnica
Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - výroba energie spaľovacími procesmi

HRONCOVÁ, LADOMERSKÝ

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - výroba nekovových minerálny produktov

HRONCOVÁ

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - nakladanie s odpadmi a ostatný priemysel a zariadenia

HRONCOVÁ

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - environmentálne záťaže a ich riešenia

KOLEKTÍV

Technika a vzdelávanie roč. 5, 2016, č. 1, 2
periodikum

vložné konferencia
Technické vzdelávanie

ĎURIŠ

Teória a prax didaktiky odborných predmetov

zatiaľ nešpecifikované

ŽÁČOK, STEBILA

Technické praktiká. Ručné obrábanie kovov

LADOMERSKÝ

VŠ učebnica
VŠ učebnica
VŠ učebnica
VŠ učebnica

skriptum
skriptum

KEGA 035UMB-4/2015
KEGA 035UMB-4/2015
KEGA 035UMB-4/2015
KEGA 035UMB-4/2015
KEGA 035UMB-4/2015

zatiaľ nešpecifikované

