
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

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

elektronicky dňa 9.10.2017. 

 

Dátum zasadnutia: 17. októbra 2017. 

 

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 6.6.2017 

3/ priebežné vyhodnotenie finalizácie publikačnej činnosti fakúlt /referujú zástupcovia fakúlt/ 

4/ rôzne – spôsob disponovania s nedočerpanými finančnými prostriedkami na EČ fakúlt 

5/ zmena koordinátora EK za FVU, FDU 

 

Prítomní: doc. MgA. Jana Škvarková,  ArtD., Ing. Ivana Badinská, Mgr. art. Veronika Hollá, Ing. 

Miriama Ďurianová, Marta Holécyová, Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.,  doc. Mgr. art. Eva Cáhová, ArtD. 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie. Novým koordinátorom edičnej činnosti za  

FVU /p. Ševčík/ a FDU /p. Hollá/ odovzdala menovacie dekréty a v plnení úloh popriala veľa 

úspechov. 

K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 6.6.2017 

EK konštatuje a berie na vedomie požiadavku na zmenu termínu /december 2017/ spracovania 

informácií k problematike e- shopu akademickej knižnice od JUDr. Krnáča. 

K bodu 3/ Priebežné vyhodnotenie finalizácie publikačnej činnosti fakúlt 

Fakulty dostali prehľad priebežného čerpania dotácie na edičnú činnosť v roku 2017. 

FMU požiadalo o schválenie publikácií do edičného plánu na rok 2017 – partitúry autora Vojtecha 

Didiho – 1. Hommage á Bésame Mucho, Missa Novisoliensis, Päť sĺz, Concertino. 

FDU na základe požiadavky akademickej knižnice pripraví návrh na dotlač skrípt autorky Alexandry 

Záborskej – Technika reči 2. 

K bodu 4/ Rôzne 

- Prezentácie vydaných publikácií presklené vitríny – aktualizácia 

Zástupcovia fakúlt pre edičnú činnosť zodpovedajú za objektívnu aktualizáciu prezentovaných 

publikácií vo vitrínach.  

 

- Čerpanie finančných prostriedkov na EČ jednotlivých fakúlt v roku 2017 

Termín doručenia autorských podkladov na tlač publikácií v r. 2017 je 4.12.2017. 

Z dôvodu nedočerpania dotácií na edičnú činnosť jednotlivých fakúlt v roku 2017 /2000 €/ rozhodla 

kvestorka Ing. Virágová Petra o presune financií a ich dočerpanie najneskôr do 31. marca 2018. Do 

uvedeného termínu bude uzatvorená fakturácia za vydané publikácie za rok 2017. 

 



 

Dôležité úlohy: 

 

1/ Edičná komisia odsúhlasila doplnenie edičného plánu fakúlt nasledovne 

FMU – partitúry autor Vojtech Didi 

FDU – dotlač skrípt autor Záborská 

 

2/ termín doručenia autorských podkladov na tlač publikácií v r. 2017 je 4.12.2017. 

  

3/ termín dočerpania dotácie r. 2017 na edičnú činnosť pre jednotlivé fakulty je 31.3.2018 

 

4/ spracovať problematiku e-shopu AK od JUDr. Krnáča 

 

5/ pripraviť predbežný plán edičnej činnosti na rok 2018 v spolupráci s vedením jednotlivých 

fakúlt  

 

6/ zasadnutie EK bude v mesiaci december 2017 /s občerstvením/ 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 19.10. 2017 


