Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 26.11. 2019.
Dátum zasadnutia: 4.12.2019
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov - návrhy
3/ Realizácia tlače a čerpanie prostriedkov na edičnú činnosť r. 2019
4/ Predbežné návrhy do edičného plánu na r. 2020
5/ Rôzne
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Ing. Miriama Ďurianová,
Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Marta Holécyová,
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.
Ospravedlnení: Ing. Ivana Badinská, Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.,
Prizvaná: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU
K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/
Projekt centrum Kleio – začlenený pod Katedru dramaturgie FDU, centrum disponuje vlastnými
kapacitami, realizuje sa komplexná dokumentačná databáza výstupov študentov /aktivity riešil neb.
Maťašík/. Využitie a rozvoj projektu riešiť cez kolégium fakulty s využitím pre všetky fakulty.
Členovia EK za jednotlivé fakulty vyhodnocovali možnosť prezentácie publikácií formou web
stránok vo formáte PDF /FVU túto možnosť realizuje a prezentuje publikácie/. Z dôvodu, že každá
fakulta má svojho webmastera, sú kvalitatívne rozdiely v prezentáciách, samozrejme závislých aj od
finančných prostriedkov. Kooperácia, transparentnosť a jednotný dizajn stránok by mali byť výsledkom
vzájomnej spolupráce IT technikov a zodpovedných zamestnancov fakúlt. Situáciu sledovať, riešiť
inštrukcie na FDU cez administrátora webu.
K bodu 3/ Realizácia tlače a čerpanie prostriedkov na edičnú činnosť r. 2019
K realizácii publikácií a čerpaniu finančných prostriedkov sa vyjadrili koordinátori fakúlt. Pridelený
finančný objem 2000 € na publikačnú činnosť v kalendárnom roku bol na všetkých fakultách
vyčerpaný. Prekročenie rozpočtu je dofinancované z prostriedkov fakulty a tento objem považujú
zástupcovia fakúlt za nedostatočný, aj pri využití dotácií a príspevkov z fondov.
Návrh požiadavky na zvýšenie ročného limitu na edičnú činnosť fakúlt bol stanovený na sumu
3000 €/ročne/fakulta.
K bodu 4/ / Predbežné návrhy do edičného plánu na r. 2020
Do edičného plánu na rok 2020 presúva edičná komisia bez pripomienok všetky tituly, ktorých
realizácia bola presunutá z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov, prípadne z dôvodu

zaneprázdnenosti autora a jeho priorít. Na najbližšom zasadnutí budú edičné plány v návrhu
finalizované a následne schválené na kolégiách fakúlt.

Dôležité úlohy:
1/ zasadnutie EK bude v roku 2020 oznámené elektronicky v dostatočnom predstihu po kolégiu
rektora
2/ EK žiada kvestorku AU prezentovať požiadavku na zvýšenie ročného limitu na edičnú
činnosť fakúlt vo výške 3000 €/ročne/fakulta.
3/ predbežné návrhy do edičného plánu r. 2020 doručiť najneskôr vo februári 2020

Predsedníčka EK doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. poďakovala všetkým prítomným za účasť na
zasadnutí, za aktívnu spoluprácu a koordináciu edičnej činnosti počas celého roku 2019.

Zapísala Holécyová Marta, 4.12.2019

