Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici

Stretnutie bolo zvolané predsedníčkou komisie doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. pozvánkou
elektronicky dňa 30.1.2019.
Dátum zasadnutia: 5.2.2019.
Program
1/ Privítanie členov komisie
2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 4.12.2018
3/ Dočerpanie finančných prostriedkov podľa fakúlt za rok 2018
4/ edičný plán fakúlt AU na rok 2019
5/ Rôzne
Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Ing. Ivana Badinská, Ing.
Miriama Ďurianová, Marta Holécyová
Ospravedlnení: doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD., Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD.

K bodu 1/ Privítanie členov komisie
Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.
K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 4.12.2018
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/ Dočerpanie finančných prostriedkov na EČ za rok 2018
FMU – dočerpať 146,60 € /zborník/
FDU – dočerpať 1187,50 € /Oľha monografia Divadlo a divadelníci, Špániková dotlač skrípt/
FVU – dočerpať 922 €/Rusnáková, Adamove, Brna – suma bude dočerpaná - tlač obj. 2/2019/
K bodu 4/ Edičný plán fakúlt na rok 2019
FDU – plán pripravený a schválený 4.12.2018
FMU – Predložený predbežný plán, konkretizácia názvov priebežne s návrhovými listami:
Glocková Mária – Zborník doktorandov
Tomanová Mária – monografia Štefan Babjak
Škvarková Jana, Varhaníková Eva – Zborník konferencia
Strenáčiková Mária ml. – Zborník konferencia
Špilák Peter – Zborník noty
FVU – Katedra sochárstva – Zborník z workshopu - predložiť návrhový list
Katedra grafiky – Katalóg k výstave Katovice – predložiť návrhový list

K bodu 5/ Rôzne
1/ Grafické služby
Autor publikácie môže využiť grafické služby p. Mgr. art Patrika Ševčíka, ArtD. Požiadavku je nutné
vyznačiť do návrhového listu a dohodnúť spôsob a kapacitu spracovania z obsahového a časového
hľadiska.
2/ Dodatok smernica o edičnej činnosti
Na základe vykonanej inventarizácie fondu akademickej knižnice bude vyradenie starých
a nepoužiteľných publikácií riešené dodatkom k smernici. Pracovná verzia tvorí prílohu zápisnice.
Obsahové znenie bolo zaslané na legislatívnu konzultáciu právnikovi /autor, licencia, termíny/.

Dôležité úlohy:
1/ zasadnutie EK bude 16.4.2019 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/ upresniť a doplniť 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 účasť na
zasadnutí.

Zapísala Holécyová Marta, 7.2.2019

