
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

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

elektronicky dňa 28.5.2019. 

Dátum zasadnutia: 4.6.2019. 

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov - návrhy 

3/ Zabezpečenie prevzatia vyradených titulov z akademickej knižnice 

4/ Rôzne /menovací dekrét, www./ 

 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková,  ArtD., Ing. Ivana Badinská, Ing. Miriama Ďurianová,  

Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD., Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Marta Holécyová 

 

Ospravedlnený: Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. 

 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie a konštatovala splnenie úloh zo zasadnutia 

EK dňa 16.4.2019. 

K bodu 2/ Inovačné aplikácie publikačných výstupov 

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./ 

FDU v zastúpení Mgr. art. Barborou Špánikovou, ArtD. informovala o potrebe digitalizácii scenárov 

a skrípt pre potreby študentov fakulty. Poukázala na splnenie podmienok akreditácie v oblasti 

„dobudovania knižného fondu, fondu a databázy časopisov, rozšírenia študijného fondu 

audiovizuálnych záznamov“ /cit. z hodnotiacej správy akreditačnej komisie/. 

Riaditeľka akademickej knižnice a členovia EK preveria možnosti a očakávania fakúlt na ďalšie 

postupné kroky inovácií v procese elektronických výstupov skrípt a publikačných výstupov. 

/Napr.  STU Trnava skriptá sprístupňuje cez AIS/.   

 

K bodu 3/ Zabezpečenie prevzatia vyradených titulov z akademickej knižnice 

FDU a FMU prevzali z AK vyradené tituly, FVU prevzatie zrealizuje najneskôr do 14.6.2019. 

 

K bodu 4/ Rôzne 

- FDU – otázka financovania DVD ako výstupu skrípt, resp. študijného materiálu – z finančného 

rozpočtu EČ nie je možné odfinancovať spracovanie záznamu, len výslednú tlač a výrobu DVD. 

Uvedenú službu poskytuje napr. spoločnosť Afinita Sliač, Rybárska 28, Sliač /www.afinita.sk/ 



 

- FDU – p. Mgr. art. Barbora Špániková, ArtD. informovala o pripravovanej aktivite prezentovať 

fotografie študentov a absolventov jednotlivých katedier na webe. Uvedenú službu s predpokladaným 

nákladom 4 €/osoba ponúkla aj ostatným fakultám /doplniť foto pedagógov/, ktoré môžu svoj záujem 

nahlásiť. Fotenie je plánované 2. októbrový týždeň. Pre viac informácií kontaktujte p. Špánikovú na 

spanikova.barbora@gmail.com. 

 

 

Dôležité úlohy: 

 

1/ zasadnutie EK bude 15.10.2019 o 10,00 h. v zasadačke rektorátu. 

 

2/ využitie elektronických inovačných aplikácií v predaji a distribúcii publikačných výstupov  

zodp. Ing. Badinská a členovia EK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

zasadnutí. 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 4.6.2019 
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