
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

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

elektronicky dňa 4.6.2018. 

Dátum zasadnutia: 18. 6. 2018. 

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 14.2.2018 

3/ Čerpanie finančných prostriedkov na EČ za rok 2018 

4/ edičný plán fakúlt AU na rok 2018 

5/ Rôzne 

 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková,  ArtD., Mgr. et. Mgr. art. Peter Špilák, PhD., Mgr. art. Veronika 

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

 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.  

 

K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 17.10.2017 

Úlohy prijaté na zasadnutí dňa 14.2.2018 boli splnené. 

 

K bodu 3/ Čerpanie finančných prostriedkov na EČ za rok 2018 /údaj čerpania financií 

k 18.6.2018/ 

FMU – vyčerpaný celoročný limit 2 000 € 

FDU – vyčerpaná čiastka 94,20 € 

FVU – vyčerpaná čiastka 1 078 €  

Fakulty, po vyčerpaní pridelenej dotácie na edičnú činnosť môžu rozhodnutím dekana náklady 

na publikácie hradiť z vlastných zdrojov a iných zdrojov /granty, dary a pod./ 

 

K bodu 4/ Edičný plán fakúlt na rok 2018 

Zmeny v edičnom pláne na rok 2018 boli zapracované. Edičná komisia súhlasí a schvaľuje edičný 

plán na rok 2018 bez výhrad. Finálna podoba plánu bude zverejnená na webe aku. /príloha 

zápisnice č. 1/ 

 

 

 



K bodu 5/ Rôzne 

1/ Edičná komisia schvaľuje vydanie publikácií 

FMU – autor Strenáčik, Strenáčiková – Jela Špitková, monografia, náklad 100 ks, vydanie júl 2018 

- autor Ján Zemko – Metodika spevu, zborník, náklad 100 ks, vydanie jún 2018 

2/ Členovia EČ boli informovaní o zmluve s ŠVK Banská Bystrica / oblasť spolupráce vzájomné 

bezplatné poskytovanie 2 ks publikácií vydávaných zmluvnými stranami/. Zmluva bude v krátkom čase 

podpísaná štatutármi. 

3/ Právne stanovisko k problematike používania obrázkov z internetu pri publikačnej činnosti je 

uverejnená na webovej stránke AKU.  

 

 

Dôležité úlohy: 

 

1/ zasadnutie EK bude v mesiaci október, termín bude včas oznámený 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 18. 6. 2018 


