Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 4.4.2019.
Dátum zasadnutia: 16.4.2019.
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 4.12.2018
3/ edičný plán fakúlt AU na rok 2019 – konečná verzia
4/ vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov za rok 2018
5/ Rôzne
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Ing. Ivana Badinská,
Ing. Miriama Ďurianová, Mgr. art. Veronika Hollá /vz. Špániková/, Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Marta
Holécyová

K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 5.2.2019
Úlohy prijaté na zasadnutí boli splnené.
Využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov bude
EK riešiť v roku 2019 - zodp. Ing. Badinská a členovia EK
/ Členia EK navrhujú spracovať možnosti realizácie využitia predaja publikovaných výstupov /napr.
scenáre/ elektronicky cez webovú stránku AU, prípadne knižnice. Nutné je zhodnotiť legislatívne
podmienky, softvérové požiadavky a návratnosť inovačného informačného systému distribúcie,
s prípadným dopadom na efektívnosť pri hodnotení umeleckých výstupov./

K bodu 3/ Edičný plán fakúlt AU na rok 2019
Edičná komisia schválila edičný plán fakúlt AU na rok 2019. Materiál bude prezentovaný na
internetovej stránke školy.

K bodu 4/ Vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov za rok 2018
Edičná komisia skonštatovala vyčerpanie pridelených finančných prostriedkov za rok 2018 na
publikačnú činnosť za jednotlivé fakulty. Zásada dočerpania financií najneskôr do konca
kalendárneho roku ostáva v platnosti.
K bodu 5/ Rôzne
1/ Dodatok smernica o edičnej činnosti
Obsahové znenie bolo po konzultácii právnikom doručené a predsedníčka komisie dodatok predloží
na schválenie rektorovi s platnosťou od 15.4.2019. Smernica č. 110/2016 bude dodatkom č. 1
doplnená v článku 6, bod 14 textom:

„14. Publikácie, staršie ako 10 rokov od roku vydania, môže Akademická knižnica vrátiť späť na
jednotlivé fakulty Akadémie umení podľa príslušného autora resp. zostavovateľa danej publikácie.
Riaditeľka akademickej knižnice vopred informuje o tejto skutočnosti členov edičnej komisie na
zasadnutí edičnej komisie. Akademická knižnica vyhotoví odovzdávací protokol s popisnými údajmi,
ktorý odovzdá členovi edičnej komisie ako zástupcovi danej fakulty. Odovzdanie, resp. prevzatie
publikácií bude potvrdené podpisom riaditeľky akademickej knižnice a dekana príslušnej fakulty
Akadémie umení. O ďalšom nakladaní s publikáciami rozhodnú dekani jednotlivých fakúlt Akadémie
umení v spolupráci s autormi publikácií.“

Fakulty majú v akademickej knižnici pripravené vyradené tituly s využitím na fakultách pre
reprezentačné a organizačné účely. Ich prevzatie bude dokumentované preberacím protokolom.

Dôležité úlohy:
1/ zasadnutie EK bude 4.6.2019 o 10,00 h. v zasadačke rektorátu.
2/ využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov
zodp. Ing. Badinská a členovia EK
3/ zabezpečiť prevzatie a následnú distribúciu vyradených titulov z akademickej knižnice
Informácia:
- všetky písomné dokumenty a materiály pripravené a schválené edičnou komisiou sú
k dispozícii na www.aku.sk/Umenie a veda/ Edičná a vydavateľská činnosť
- krátku informáciu o vydaných tituloch za rok 2018 zverejním v ART 3

Predsedníčka EK doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. poďakovala všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí.

Zapísala Holécyová Marta, 16.4.2019

