FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED
UNIVERZITA MATEJA BELA | BANSKÁ BYSTRICA

ZÁPISNICA
zo zasadnutia Edičnej komisie FPV UMB zo dňa 21.02.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Plnenie edičného plánu FPV z roku 2018
2. Návrh edičného plánu FPV na rok 2019
3. Informácie k novej univerzitnej smernici o edičnej činnosti
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 prezentoval aktuálny prehľad plnenia EP z roku 2018. Skonštatoval, že
z celkového počtu 25 plánovaných publikácií bolo vydaných 7 titulov a 6 titulov je v procese
finalizácie (z toho 4 publikácie v recenznom konaní, 1 publikácia v tlači a vydanie
1 sfinalizovanej predlohy je z rozhodnutia autorov presunuté na r. 2020). Z troch plánovaných
printových publikácií zo zdrojov FPV bola odovzdaná 1 publikácia. Z celkového počtu štrnástich
plánovaných elektronických publikácií boli vydané 4 publikácie zo zdrojov FPV a 5 publikácií je
v procese finalizácie. Ďalšie 4 (z plánovaných ôsmich) publikácie boli vydané (tlačou alebo
elektronicky) z iných finančných zdrojov (grantové prostriedky, konferenčné prostriedky).
Jedna publikácia z iných finančných zdrojov je v procese finalizácie.
Prehľad plnenia edičného plánu na rok 2018 je prílohou č. 1 tejto zápisnice.
K bodu 2
Predseda EK ďalej prezentoval návrh edičného plánu na rok 2019, ktorý bol vytvorený na
základe zaslaných návrhov z jednotlivých katedier. Do edičného plánu boli zaradené tri
printové publikácie zo zdrojov FPV: (i) vysokoškolská učebnica MICHALÍKOVÁ A. – Fuzzy
množiny v informatike, (ii) dotlač monografie ŠKRINÁROVÁ J. – Elastický klaster a (iii) tradičné
periodikum katedry matematiky Acta Universitatis Matthiae Belii č. 27. 12 publikácií bude
vydaných na CD alebo online z mimofakultných zdrojov (granty, konferencie). Periodikum
Acta Universitatis Matthiae Belii, series Environmental Management, Vol. XXI. 1/2019 a Vol
XXI. 2/2019 bolo zaradené do edičného plánu dodatočne (z mimofakultných zdrojov).
Aktuálna verzia edičného plánu na rok 2019 je prílohou č. 2 tejto zápisnice.

K bodu 3
Predseda EK informoval prítomných o Smernici č. 7/2018 Zásady edičnej činnosti UMB, ktorá
nadobudla platnosť dňa 01. 02. 2019 a oboznámil členov EK s hlavnými zmenami v realizácii
edičnej činnosti vyplývajúcimi z tejto smernice (centralizácia edičnej činnosti na UMB,
financovanie, publikácie vysokej priority).
Predseda EK tiež informoval, že Smernica č. 7/2018 Zásady edičnej činnosti UMB bude
východiskom pri tvorbe nového fakultného materiálu - metodického pokynu o edičnej činnosti
FPV UMB.
Na záver predseda EK poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí edičnej komisie.

V Banskej Bystrici, 21.02.2019
Zapísala: Mgr. Viera Pavlovičová

doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
predseda Edičnej komisie FPV UMB

Príloha 1: Prehľad plnenia edičného plánu na rok 2018
Príloha 2: Aktuálny edičný plán na rok 2019

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu na rok 2018
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
JELEŇ A KOL.

Základy mikroskopie rudných minerálov

HAVIAR A KOL.

Acta Universitatis Matthiae Belii 26 (2018)

MEDVEĎ A KOL.

Teórie chemickej väzby (dotlač)

VŠ učebnica
periodikum
VŠ učebnica

neozdovzdané
v riešení
neodovzdané

ELEKTRONICKÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
PACKOVÁ, BUDZÁK

Syntetická anorganická chémia
Skriptum (online)

v recenznom
konaní

HUDEC, KARABÁŠ

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

vydané (online)

Monografia (CD)

TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ,
ŠŤASTNÁ

Produkčné, ekologické a environmentálne funkcie trávnych porastov v agrárnej krajine

TOMAŠKIN, TOMAŠKINOVÁ

Produkčné a ekologické funkcie trávnych ekosystémov v poľnohospodárskej krajine

GREGÁŇ A KOL.

Monografia (CD)
Monografia (CD) (zmena z vysokoškolskej učebnice 8.5.2018)

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

KURUCZ

Chémia výbušnín

STEBILA, ŽÁČOK

Technické praktiká. Obrábanie dreva

ĎURIŠ

Teória a prax didaktiky techniky

SUCHÝ

Základy robotiky a počítačového videnia

JAĎUĎOVÁ, MARKOVÁ
ŽONCOVÁ
BALAŽOVIČOVÁ

Skriptum
Skriptum
skriptum
vysokoškolská učebnica

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

Hydrológia a hydrogeografia
vysokoškolská učebnica

úpravy po recenzii
vydané (CD)
sfinalizované,
pozdržané vydanie

vydané (CD)
neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané
neodovzdané
v recenznom
konaní
neodovzdané

PRÍLOHA 1 Plnenie edičného plánu na rok 2018
v recenznom
konaní

URBAN

Manažment chránených druhov živočíchov. (Druhé doplnené a novelizované vydanie).

MASNÝ

Poľnohospodárska krajina v severnej časti biosférickej rezervácie Poľana – zmeny využívania a vývojové trendy

vysokoškolská učebnica
Monografia

vydané (CD)

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.

Implementácia bádateľských aktivít do výučby prírodovedných predmetov
v podmienkach slovenského školstva

KEGA 011UMB-4/2017

neodovzdané

ITMS 26210120024 ?

neodovzdané

KEGA 049UMB-4/2016

v riešení

vložné konferencia
Technické vzdelávanie

vydané

KEGA č. 030UMB4/2017

neodovzdané

periodikum

Slov. geografická
spoločnosť

vydané

Elektrotechnika a elektronika pre základné školy

KEGA 017UMB-4/2017

vydané

vysokoškolská učebnica
vysokoškolská učebnica

monografia

ĎURIŠ

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

LADOMERSKÝ, HRONCOVÁ

Integrovaná bezpečnosť

GAJDOŠ A KOL.
ĎURIŠ

periodikum
vysokoškolská učebnica

Geografická revue č. 2/2017, 1/2018
pracovné listy

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2019
PRINTOVÉ PUBLIKÁCIE ZO ZDROJOV FPV
HAVIAR, KARABÁŠ
MICHALÍKOVÁ
ŠKRINÁROVÁ

Acta Universitatis Matthieae Belii 27 (2019), series Mathematics
periodikum

Fuzzy množiny v informatike
VŠ učebnica

Elastický klaster (dotlač 50 ks)
monografia

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

Stratégie a postupy vyučovania podporujúce formatívne hodnotenie žiakov v predmete technika

ĎURIŠ

Formatívne hodnotenie žiakov v kognitívnej oblasti v predmete technika.

STEBILA A KOL.

vysokoškolská učebnica (print)
Monografia (print)

Technical Education (New Concept, Essence, Importance and Contribution)
monografia (print)

KEGA 017UMB-4/2017
KEGA 017UMB-4/2017
KEGA 019UMB-4/2018

ĎURIŠ

Technika a vzdelávanie, roč. 8, č. 1, 2
periodikum

vložné - konferencia
Technické vzdelávanie

GÁPEROVÁ

Elektronické praktikum z mykológie

KEGA č. 030UMB-4/2017

GAJDOŠ A KOL.

Geografická revue č. 2/2018, 1/2019, 2/2019

SCHUBERTOVÁ

Príručka k realizácií projektu GLOBE

VOŠTINÁR, HANZEL

Skriptum (on-line)
periodikum
Príručka pre učiteľov základných a stredných škôl

Diskrétna matematika pre informatikov
monografia

HORVATHOVA A KOL.

DidInfo 2019

SILÁDI A KOL.

Technológie pre vysokovýkonné počítanie

MELICHERČÍK A KOL.

Úvod do paralelného programovania

URBAN

Manažment chránených druhov živočíchov

elektronický zborník z konferencie (online)
VŠ učebnica (print)
VŠ učebnica (print)
VŠ učebnica (print)

Slov. geografická spoločnosť
KEGA 051UMB-4/2018
KEGA 003UMB-4/2017
Konferencia DidInfo
KEGA 011UMB-4/2017
KEGA 011UMB-4/2017
KEGA 036UMB-4/2018

PRÍLOHA 2 Edičný plán na rok 2019
JAĎUĎOVÁ

Acta Universitatis Matthiae Belii, series Environmental Management, Vol. XXI. 1/2019 a Vol XXI.
2/2019
periodikum

zatiaľ neupresnený zdroj

