
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

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

elektronicky dňa 21.9.2018. 

Dátum zasadnutia: 9.10.2018. 

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 18.6.2018 

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. Barbora 

Špániková, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Marta Holécyová 

Ospravedlnení:  Ing. Miriama Ďurianová, Ing. Ivana Badinská  

 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie.  

 

K bodu 2/ Kontrola úloh zo zasadnutia EK dňa 18.6.2018 

Úlohy prijaté na zasadnutí boli splnené. 

 

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

k 9.10.2018/ 

FMU – vyčerpaná čiastka 1627,33 € 

FDU – vyčerpaná čiastka 1185,80 € 

FVU – vyčerpaná čiastka 1 078 €  

Koordinátori edičnej činnosti boli upozornení na dočerpanie finančnej dotácie 2000 € 

najneskôr do 13.12.2018. 

 

K bodu 4/ Edičný plán fakúlt na rok 2018 

Edičná komisia konštatuje, že edičný plán na rok 2018 bude splnený. Fakulty pripravujú návrhové listy 

autorov s realizáciou v roku 2019. 

 

 



 

K bodu 5/ Rôzne 

1/ Edičná komisia schvaľuje vydanie publikácií 

FMU – autor Mária Strenáčiková – Teoretické východiská učiteľskej praxe II. a III. zborníky DPŠ, 

- autor Mária Glocková – Zborník prác doktorandov 5, 

- autor Peter Špilák – Keď ma srdce bolí /partitúry/ 

FDU – autor Barbora Špániková – Technika hlasu – vedomosti /vysokoškolská učebnica/ 

2/ Zmluvné podmienky spolupráce s ŠVK platia v plnom rozsahu.  

3/ Členovia EK žiadajú predložiť vyhodnotenie predaja za obdobie kalendárneho roka k 1.12.2018 

v členení na fakulty. Cieľom je zistiť, predajnosť jednotlivých študijných materiálov vydávaných AU. 

4/ Zhodnotenie využívania a aktualizácie obsahu prezentačných vitrín na rektoráte a FDU. Komisia EČ 

odporúča využívať webové stránky fakúlt na informáciu o vydaných publikáciách v reálnom čase 

a konkretizáciou ich možnosti kúpy, resp. zapožičania v akademickej knižnici. 

5/ 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. 

 

 

Dôležité úlohy: 

 

1/ zasadnutie EK bude 4.12.2018 o 10,00 h. v zasadačke rektorátu. 

 

2/ pripraviť zhodnotenie predaja v akademickej knižnici /viac bod 3 rôzne/ - zodp. Ing. Badinská 

 

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

/viac bod 5 rôzne/ - zodp. Ing. Badinská a členovia EK 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 9.10.2018 


