
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

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

elektronicky dňa 27.9.2016. 

Dátum zasadnutia: 4. októbra 2016. 

Program 

1/ privítanie členov komisie  

2/ kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 29.6.2016 

3/ edičný plán fakúlt AU – doplnenie, FVU predloženie návrhov na r. 2016 

4/ jednotný vzhľad vydávaných tlačovín – študentská súťaž - vyhodnotenie 

5/ rôzne – návrhy FMU – Zborník doktorandov /Glocková/, návrhy FVU – Maľba BB /Balázs/, 

Alternatívna slovenská grafika /Vrbanová/ 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc., Ing. Ivana Badinská, 

Marta Holécyová, Mgr. art. Katarína Burdová Ph.D. 

Ospravedlnení: Mária Hrúzová, doc. Mgr. art. Eva Cáhová ArtD. 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie. 

K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 29.6.2016 

EK konštatuje splnenie všetkých úloh. 

K bodu 3/ Edičný plán fakúlt AU - doplnenie 

FVU predložila plán edičnej činnosti na rok 2016 /príloha č. 1/. FDU doplnila plán edičnej činnosti 

o dotlač titulu p. Findru, /Javisková reč a umelecký prednes/ a p. Maťašík, /Zborník – konferencia 

2016/ /príloha č. 2/. 

Prítomní členovia edičnej komisie schválili predložený edičný plán na rok 2016 pre FVU 

a doplnenie do edičného plánu FDU na rok 2016. 

K bodu 4/ Jednotný vzhľad vydávaných tlačovín – študentská súťaž – vyhodnotenie 

Počet návrhov 1, predložený 29.9.2016, prevzala Holécyová Marta 

Súťažný návrh bol predložený dňa 29.9.2016 osobne od študentky Natálii Faškovej. Autorka návrhu 
predložila mustru základného dokumentu ako predlohu obalu. 

Hodnotiaca komisia v zložení členov edičnej komisie predložený návrh vyhodnotila ako 

nedostatočný. 

Doc. Zelinský navrhol v II. kole súťaže prizvať partnerské vysoké školy. Po konzultácii s p. Ševčíkom 
zváži EK účasť a participáciu našich pedagógov, prípadne tému určiť ako zadanie seminárnej práce 
študentov.  

Na základe vyjadrenia Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. tento spracuje dizajn manuál podľa zadaných 
podmienok v študentskej súťaži do 1/2017. Spracovateľ v kooperácii s autorom loga AU doc. Igorom 
Bencom akad. maliarom predloží podklady EK na vyhodnotenie najneskôr v 2/2017. /spracované do 
zápisnice 7/10/2016/ 

 



 

K bodu 5/ Rôzne 

- doc. Škvarková vyzvala prítomných zástupcov fakúlt predložiť do najbližšieho zasadnutia rámcový 

plán edičnej činnosti na rok 2017 

- FVU bude v roku 2017 v rámci EČ podporovať vydanie katalógu prác doc. Saparu  

- vzhľadom k dlhodobej PN členky EK p. Márii Hrúzovej navrhuje edičná komisia menovať nového 

člena poradného orgánu rektora AU p. Ing. Miriam Ďurianovú, vedúcu ekonomického úseku 

/navrhovaná s členstvom súhlasí/ 

- najbližšie zasadnutie edičnej komisie bude 1.12.2016 – štvrtok o 10,00 h. /pozvánka bude doručená 

elektronicky/ 

 

 

Predsedníčka edičnej komisie p. doc. Škvarková poďakovala všetkým za aktívny prístup 

k povinnostiam. 

 

Dôležité úlohy: 

1/ preveriť a pripraviť II. kolo súťaže – jednotná grafická úprava dokumentov /Ševčík/ 

2/ najbližšie zasadnutie EK plánované na 1. decembra 2016 

3/ pripraviť rámcový plán EČ na rok 2017 

4/ vymenovať novú členku EK – požiadavku doručiť rektorovi AU 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta 

7. októbra 2016 


