
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

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

elektronicky dňa 22.11.2018. 

Dátum zasadnutia: 4.12.2018. 

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 9.10.2018 

3/ Čerpanie finančných prostriedkov na EČ za rok 2018 

4/ edičný plán fakúlt AU na rok 2019 

5/ Rôzne 

 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková,  ArtD., doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. art. Barbora 

Špániková, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Ing. Ivana Badinská, Ing. Miriama Ďurianová, Marta 

Holécyová 

 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.  

 

K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 9.10.2018 

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/ Čerpanie finančných prostriedkov na EČ za rok 2018 /údaj čerpania financií 

k 9.10.2018/ 

FMU – vyčerpaná čiastka 2000 € 

FDU – vyčerpaná čiastka 812,50 € - nedočerpané 1187,50 € 

FVU – vyčerpaná čiastka 1 078 €  - nedočerpané 922 € 

 

Koordinátori edičnej činnosti fakúlt boli upozornení na dočerpanie finančnej dotácie na edičnú 

činnosť v roku 2018 najneskôr do 31.3.2019. /tabuľka prehľad čerpania – príloha/ 

 

K bodu 4/ Edičný plán fakúlt na rok 2019 

Edičná komisia prijala a schválila návrhové listy FDU s realizáciou v roku 2019 nasledovne: 

1/ autor Ján Koóš a spol., titul Filmové scenáre študentov, /skriptá/, náklad 50 ks 



2/ autor Richard Sanitra, titul Dabingové herectvo – praktické cvičenia /skriptá/, náklad 100 ks 

3/ autor Silvia Kováčiková, titul Dejiny umenia II., /skriptá/, náklad 100 ks 

4/ autor Matúš Oľha, titul Hra na Ľuda Ondrejova, /skriptá/, náklad 100 ks 

 

Fakulty pripravia a predložia edičné plány na rok 2019 na najbližšom zasadnutí EK. 

 

K bodu 5/ Rôzne 

1/ Edičná komisia schvaľuje vydanie publikácií 

FMU – autor Mária Glocková – Kapitolky z hudby, učebnica 

FDU – autor Alexandra Záborská – Technika reči, skriptá 

 

2/ Inventarizácia publikácií AU k 30.11.2018 – príloha 

Riaditeľka AK Ing. Badinská predložila spracovanú štatistiku predaja publikácií a navrhla riešiť situáciu 

presunom vybraných titulov po expirácii 10 rokov na fakulty. Uvedená zmena bude predmetom 

dodatku k smernici o edičnej činnosti v roku 2019.  

3/ Grafické spracovanie publikácií personálnymi kapacitami AU 

 

Fakulty majú možnosť riešiť grafické a technické spracovanie textov publikácií zo svojich finančných 

zdrojov zamestnancami FVU. Cieľom je eliminovať neprehľadné a vysoké náklady za tieto služby od 

externých dodávateľov. Fungovať bude porovnávací mechanizmus prieskumu trhu a výber najlepšej 

ceny a kvality tlačiarenských služieb. 

 

Dôležité úlohy: 

 

1/ zasadnutie EK bude 5.2.2019 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/ pripraviť edičné plány fakúlt na rok 2019 

 

4/ dočerpanie finančných zdrojov z r. 2018 na EČ v termíne 31.3.2019 

 

 

 

 

 

Predsedníčka EK doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. poďakovala všetkým prítomným za celoročnú 

aktívnu činnosť v komisii a popriala všetkým krásne sviatky. 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 4.12.2018 


