FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
UNIVERZITA MATEJA BELA | BANSKÁ BYSTRICA

ZÁPISNICA
zo zasadania Edičnej komisie FPV UMB zo dňa 24.01.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadania:
1. Plnenie edičného plánu FPV z roku 2017
2. Informácia o pripravovanej Smernici o edičnej činnosti na UMB
3. Návrh edičného plánu FPV na rok 2018
4. Rôzne
Zasadanie otvoril a viedol doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD., prodekan pre medzinárodnú
spoluprácu a predseda edičnej komisie (EK) FPV UMB.
K bodu 1
Predseda EK prezentoval aktuálny prehľad plnenia EP z roku 2017. Skonštatoval, že
z celkového počtu 28 plánovaných publikácií bolo vydaných 17 titulov. Zo štyroch plánovaných
printových publikácií zo zdrojov FPV nebola vydaná len jedna. Z fakultných finančných zdrojov
boli ďalej vydané len tri z desiatich plánovaných elektronických publikácií. Ďalších 11
(z plánovaných štrnástich) publikácií bolo vydaných (tlačou alebo elektronicky) z iných
finančných zdrojov (grantové prostriedky, konferenčné prostriedky). V priebehu roka bola tiež
operatívne vydaná 1 publikácia, ktorá pôvodne nebola súčasťou edičného plánu na rok 2017.
Prehľad plnenia edičného plánu na rok 2017 je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
K bodu 2
Predseda EK informoval prítomných o aktuálnom stave pripravovanej Smernice o edičnej
činnosti na UMB, ktorej vydanie je (podľa posledných informácií) plánované na jar 2018. Na
túto smernicu UMB následne nadviažeme novou smernicou o edičnej činnosti na FPV.
Smernica o edičnej činnosti na UMB by mala vyriešiť niekoľkoročný problém recyklácie
finančných prostriedkov medzi fakultou a univerzitným vydavateľstvom Belianum. Predseda
EK informoval o zasadaní Edičnej komisie UMB s prorektorom Drímalom a zástupkyňami
vydavateľstva Belianum (konaného 08.11.2017), na ktorom boli predstavené tri modely
financovania edičnej činnosti na FPV UMB. FPV sa prikláňa k tzv. kombinovanému
(hybridnému) modelu, v ktorom väčšia časť nákladov na edičnú činnosť FPV bude hradená
samotnou fakultou a časť nákladov (po zadefinovaní presných pravidiel) rektorátom UMB,

pričom tento model predpokladá zabezpečenie návratnosti finančných nákladov
vynaložených fakultou z predaja vydaných publikácií.
K bodu 3
Predseda EK informoval, že na základe súčasných finančných možností EČ FPV na rok 2018,
s ohľadom na stále neexistujúcu univerzitnú smernicu o edičnej činnosti, bude fakulta,
s cieľom minimalizácie nákladov na prípravu, vydanie a distribúciu publikácií, podporovať
najmä vydávanie elektronických (online) publikácií.
Predseda EK ďalej prezentoval návrh edičného plánu na rok 2018, ktorý bol vytvorený na
základe zaslaných návrhov z jednotlivých katedier. Pôvodný návrh bolo potrebné upraviť
v zmysle vyššie uvedených skutočností, a to najmä výrazným prehodnotením titulov
z kategórie printových publikácií zo zdrojov FPV. Z pôvodných desiatich navrhnutých publikácií
z tejto kategórie tu boli ponechané 2 z nich: (i) vysokoškolská učebnica MEDVEĎ M. a kol. Teória chemickej väzby, kde bola vyžiadaná dotlač a (ii) tradičné periodikum katedry
matematiky Acta Universitatis Matthiae Belii č. 26. Dodatočne bolo rozhodnuté o printovom
vydaní vysokoškolskej učebnice JELEŇ S. kol. - Základy mikroskopie rudných minerálov, ktorá
nebola zrealizovaná v plánovanom roku 2017 a je potrebná ku kvalifikačnému rastu hlavného
autora. 12 publikácií bude vydaných na CD alebo online z prostriedkov fakulty a 6 publikácií je
plánovaných z mimofakultných zdrojov (granty, konferencie).
Predseda EK FPV navrhol zatiaľ nezaradiť do edičného plánu dotlač printovej publikácie
z katedry biológie a ekológie RINGO J. (preložil ALBERTY R.): Fundamental Genetics, pretože
v predaji je ešte dostupných 23 ks tejto publikácie (pričom frekvencia predaja je cca 4 ks za
rok).
Aktuálna verzia edičného plánu na rok 2018 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 zasadaní.

V Banskej Bystrici, 24.01.2018
Zapísala: Mgr. Viera Pavlovičová

_______________________________
doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
predseda Edičnej komisie FPV UMB
Príloha 1: Plnenie edičného plánu z roku 2017
Príloha 2: Edičný plán na rok 2018

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu z roku 2017
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
JELEŇ A KOL.

Základy mikroskopie rudných minerálov

ŠKRINÁROVÁ

Elastický klaster

HAVIAR A KOL.

Acta Universitatis Matthiae Belii 25 (2017)

SNOHA

VŠ učebnica
monografia
periodikum

Jaroslav Smítal, Doctor Honoris Causa
brožúra

neodovzdané
vydané
vydané
vydané

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
KURUCZ

Priemyselné toxické látky

MELICHOVÁ A KOL.

Hodnotenie rizík vybraných kovových prvkov vo vodách

TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ

Ekológia trávnatých porastov

TOMAŠKINOVÁ, TOMAŠKIN

Integrated management of the protected areas in Malta (EU)

neodovzdané

monografia (online, CD)

(náhradná publikácia)

MARKOVÁ

Hodnotenie rizika drevných prachov v pracovnom životnom prostredí

URBAN
MALINA, FRANC
HUDEC, KARABÁŠ
SUCHÝ
MASNÝ

skriptum (online)
monografia (online)
VŠ učebnica (online)

monografia (online)

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

Všeobecná zoológia
VŠ učebnica (online)

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným
systémom RUDO monografia (online)
Základy robotiky a počítačového videnia
VŠ učebnica (online)

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

vydané (online)
vydané (CD)
vydané (online)

neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané
odovzdané
(zatiaľ nevydané)

neodovzdané
neodovzdané

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu z roku 2017
PUBLIKÁCIE Z INÝCH ZDROJOV (POČ, granty, konferenčné poplatky a pod.)
HORVÁTHOVÁ A KOL.

DIDINFO 2017
zborník

vložné konferencia
DIDINFO

vydané

SEBÍNOVÁ

Primárne matematické vzdelávanie - teória, výskum a prax

KEGA 003TTU-4/2015

vydané

SHEKUTKOVSKI

Introduction to Shape Theory and its Applications to Dynamical Systems

VEGA

neodovzdané

APVV

vydané

KEGA

vydané

KEGA

vydané

KEGA 035UMB-4/2015

vydané (tlač + CD)

KEGA 035UMB-4/2015

vydané (tlač +CD)

KEGA 035UMB-4/2015

vydané (tlač + CD)

KEGA 035UMB-4/2015

Vydané (tlač + CD)

KEGA 035UMB-4/2015

vydané (tlač + CD)

MAKOVNÍKOVÁ A KOL.

zborník
VŠ učebnica

Modelovanie a hodnotenie agroekosystémových služieb
monografia

KANIANSKA

Green growth and Green Economy

KANIANSKA

Zelená ekonomika

LADOMERSKÝ
LADOMERSKÝ

skriptum
VŠ učebnica

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
VŠ učebnica

HRONCOVÁ

Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - výroba nekovových minerálny
produktov VŠ učebnica
Environmentálne manažérstvo vo výrobnej sfére - nakladanie s odpadmi a ostatný
priemysel a zariadenia VŠ učebnica
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

vydané

ĎURIŠ

Teória a prax didaktiky odborných predmetov

nešpecifikované

neodovzdané

ŽÁČOK, STEBILA

Technické praktiká. Ručné obrábanie kovov

nešpecifikované

neodovzdané

vložné konferencia

vydané

HRONCOVÁ, LADOMERSKÝ
HRONCOVÁ

VŠ učebnica

skriptum
skriptum

PUBLIKÁCIE FPV vydané mimo edičného plánu
URBAN A KOL.

Výskum a ochrana cicavcov Slovenska
(Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou)

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2018
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
MEDVEĎ A KOL.
HAVIAR, KARABÁŠ
JELEŇ A KOL.

Teórie chemickej väzby
VŠ učebnica | žiadaná dotlač

Acta Universitatis Matthieae Belii 26(2018), series Mathematics
periodikum

Základy mikroskopie rudných minerálov
vysokoškolská učebnica | pokračuje z edičného plánu 2017

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
PACKOVÁ, BUDZÁK
KURUCZ
GREGÁŇ A KOL.
HUDEC, KARABÁŠ
TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ
TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ
STEBILA, ŽÁČOK
ĎURIŠ
SUCHÝ
JAĎUĎOVÁ, MARKOVÁ
ŽONCOVÁ
BALAŽOVIČOVÁ

Syntetická anorganická chémia
skriptum (online)

Chémia výbušnín
skriptum

Základy laboratórnej techniky a syntéz v organickej chémií
skriptum (online)

Návrh softvérovej vrstvy pre používateľské rozhranie podporujúce nevidiacich ľudí pri práci s ambientným systémom RUDO
monografia (CD) | pokračuje z edičného plánu 2017

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine
monografia (CD) | nahradená publikácia za TOMAŠKINOVÁ, TOMAŠKIN: Integrated management of the protected areas in Malta (EU) z edičného plánu 2017

Environmentálne manažérstvo procesov v agropotravinárskom sektore
vysokoškolská učebnica (CD)

Technické praktiká. Obrábanie dreva
skriptum

Teória a prax didaktiky techniky
skriptum

Základy robotiky a počítačového videnia
vysokoškolská učebnica

Ecolabel z hľadiska bezpečnosti spotrebiteľov
Monografia
Diverzifikácia vidieckej krajiny mikroregiónu Termál po roku 1989
monografia

Hydrológia a hydrogeografia
vysokoškolská učebnica

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2018
PUBLIKÁCIE Z INÝCH ZDROJOV (POČ, granty, konferenčné poplatky a pod.)
SILÁDI A KOL.

Technológie pre vysokovýkonné počítanie

TRAJTEĽ

3D modely prostredia: 3D skenovanie

HOLEC A KOL.

Postoje a vybrané zručnosti žiakov gymnázií v kontexte bádateľsky orientovanej výučby

ĎURIŠ

Technika a vzdelávanie, roč. 7, č. 1, 2
periodikum

vložné konferencia
Technické vzdelávanie

LADOMERSKÝ, HRONCOVÁ

Integrovaná bezpečnosť

KEGA č. 030UMB-4/2017

GAJDOŠ A KOL.

Geografická revue č. 2/2017

GAJDOŠ A KOL.

Geografická revue č. 1/2018

vysokoškolská učebnica
vysokoškolská učebnica
monografia

vysokoškolská učebnica
periodikum
periodikum

KEGA 011UMB-4/2017
ITMS 26210120024 ?
KEGA 049UMB-4/2016

Slov. geografická spoločnosť
zatiaľ neupresnené

