Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici
Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 17.6.2016.
Dátum zasadnutia: 29. júna 2016.
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ smernica o edičnej činnosti č. 110/2016 – finálna verzia - informácia
3/ edičný plán fakúlt AU – doplnenie, FVU predloženie návrhov na r. 2016
4/ jednotný vzhľad vydávaných tlačovín
5/ rôzne
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD., doc. PhDr. Miroslav
Zelinský, CSc., Ing. Ivana Badinská, Marta Holécyová,
Ospravedlnení: Mgr. art. Katarína Burdová, Ph.D, Mária Hrúzová
K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/ Smernica o edičnej činnosti č. 110/2016
Poďakovanie pána rektora adresované všetkým členom komisie za aktívny prístup pri tvorbe novej
smernice o edičnej činnosti sprostredkovala predsedníčka komisie p. doc.Škvarková.
Prípadné zmeny v legislatíve, aktualizáciu alebo návrhy doplnenia platnej smernice avizovať
elektronicky na mail m.holecyova@aku.sk, ktoré budú prekonzultované na zasadnutí komisie.
K bodu 3/ Edičný plán fakúlt na rok 2016
FVU predloží plán za svoju fakultu najneskôr do 30.6.2016
Schválené edičné plány na rok 2016 FMU a FDU bez zmien a doplnení.
K bodu 4/ Jednotný vzhľad vydávaných tlačovín
Jednotný manuál dizajn vydávaných tlačovín zabezpečí FVU v koordinácii s p. doc. Zelinským formou
vypísania študentskej súťaže na FVU. Termín na ukončenie zadania 39.týždeň. Edičná komisia
vyberie víťazný návrh na svojom zasadnutí dňa 3. októbra 2016 z piatich predložených prác. Víťazný
návrh spracovaný študentom fakulty grafiky bude finančne ocenený. Výšku finančnej odmeny
prekonzultuje predsedníčka EK s rektorom. Podmienky zadania budú spracované zo smernice č.
110/2016 a doručené p. doc. Zelinskému najneskôr do 2.7.2016.
K bodu 5/ Rôzne
- p. Holécyová informovala o realizovaných zmenách a doplnení internetovej stránky školy. Edičná
činnosť je prezentovaná na odkaze činnosť univerzity – vydavateľská a edičná činnosť.
Vydávané tituly Akadémie umení budú zverejňované v univerzitnom časopise ART3 formou zoznamu
titulov a autorov.

Predsedníčka edičnej komisie p. doc. Škvarková poďakovala všetkým za aktívny prístup
k povinnostiam v komisii počas akademického roku a popriala všetkým peknú dovolenku počas
letných prázdnin.

Dôležité úlohy:
1/ prípadné zmeny a návrhy k platnej smernici adresovať na m.holecyova@aku.sk
2/ plán edičnej činnosti FVU predložiť do 30.6.2016
3/ najbližšie zasadnutie EK plánované na 3. októbra 2016
4/ podklady na študentskú súťaž do 3.7.2016
5/ ukončenie súťaže jednotný dizajn 39.týždeň
6/ výber víťazného návrhu študentskej súťaže na najbližšom zasadnutí EK

Zapísala Holécyová Marta
29.júna 2016

