
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. 

pozvánkou elektronicky dňa 5.4.2016. 

Dátum zasadnutia: 15. apríla 2016. 

Program 

1/ Privítanie nových členov komisie  

2/ smernica o edičnej činnosti č. 85/2009 

3/ edičný plán fakúlt AU  

4/ prerokovanie finančnej dotácie na rok 2016 

5/ rôzne 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D, Marta Holécyová, 

Mária Hrúzová 

Ospravedlnení: doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., Ing. Ivana 

Badinská 

 

K bodu 1/ Privítanie nových členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala nových členov a predstavila ďalšie smerovanie činnosti komisie. 

/Zoznam členov komisie v prílohe/ Zasadnutie členov komisie bude minimálne 2 ročne, plánovane 1 x 

vždy do 31. marca kalendárneho roku, následne podľa potreby zvolané formou pozvánky. 

K bodu 2/ Smernica o edičnej činnosti č. 85/2009 

Znenie smernice o edičnej činnosti nekorešpondovalo s reálnymi zmenami v legislatíve a v organizácii 

vydávania publikácií. Smernicu  pripomienkovali členovia EK. Návrhy na zmeny a doplnenia boli 

zapracované priamo do textu interného predpisu. Na zasadnutí členov EK boli vznesené niektoré 

požiadavky a návrhy na zlepšenie fungovania v edičnej činnosti. Tieto návrhy a následné riešenia 

budú prekonzultované s kompetentnými. Jedná sa hlavne  

a/ zjednotiť titulnú stranu vydávaných publikácií v jednotnej vizáži formou farebných značiek, podľa 

vydaní, prípadne iným rozlíšiteľným znakom na titulnej strane alebo obale. Komisia odporúča, aby 

v tejto požiadavke participovala  Fakulta výtvarných umení AU. Zabezpečí p. Zelinský. 

b/ finančné ohodnotenie recenzentov, autorov, možnosti honorárov je na rozhodnutí dekanov fakúlt 

c/ na zvýšenie technickej, jazykovej a grafickej úrovne publikácii vydávaných Akadémiou umení 

v Banskej Bystrici získať vyšší objem finančných prostriedkov na jednotlivé fakulty 

d/ informáciu o výberovom konaní dodávateľa tlače a grafiky po uzavretí zmluvy poskytnúť členom EK, 

doteraz túto činnosť zabezpečovala spol. DALI BB 

e/ tiráž a titulná strana – rešpektovať platné normy /príloha smernice rieši túto problematiku 

dostatočne a v súlade s platnými normami/ 

K bodu 3/ Edičný plán fakúlt na rok 2016  

Prítomní členovia edičnej komisie schválili predložené edičné plány na rok 2016 FMU a FDU.  



FVU predloží plán za svoju fakultu najneskôr do 30.6.2016 

K bodu 4/ Prerokovanie finančnej dotácie na EČ rok 2016 

Na edičnú komisiu ročne prináleží každej fakulte výška finančných prostriedkov 2000 €, ktorú 

v prípade nedočerpania je možné použiť na dotlač pozvánok, bulletinov a letákov k prezentáciám 

publikácii. Ďalšou možnosťou je v aktuálnom roku zvyšok finančných prostriedkov  presúvať formou 

darovacej zmluvy medzi fakultami. /viac informácií tajomníčky fakúlt/ 

 

K bodu 5/ Rôzne 

- Predsedníčka EK informovala prítomných členov o možnosti spolufinancovania autorských CD 

a DVD nosičov z finančných zdrojov AU formou participácie. Jedná sa najmä o tlač obsahu, zoznamu 

skladieb. Podrobnejšie informácie riešiť s tajomníčkami fakúlt a kvestorkou. 

- Členovia EK sa dohodli, že konečné znenie smernice s prílohami o EČ upravia najneskôr do 

26.4.2016. /príloha/  

 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta 

18. apríla 2016 


