
Zápisnica z edičnej komisie dňa 20. 3. 2013 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Čerpanie rozpočtu v roku 2012 
3. Rozpočet na rok 2013 
4. Edičné plány fakúlt na rok 2013 
5. Rôzne 
6. Záver 
7. Prezentácia vydavateľskej firmy Versita 

 
K bodu 1 
doc. Strenáčiková  - predsedníčka EK otvorila 1. zasadnutie edičnej komisie v roku 2013 a privítala 
všetkých  prítomných.  
 
K bodu 2 
J. Majerová informovala členov komisie o čerpaní dotácie na edičnú činnosť v roku 2012 podľa 
jednotlivých fakúlt: 
Fakulty mali pridelené prostriedky vo výške 2 000 € 
FMU vydala celkom 9 publikácií, 1 CD. Náklady na vydanie boli 3 778,09 €. Z toho 2000 € bolo 
hradených z VaU 2012 a zbytok  1 778,09 € fakulta hradila z vlastných zdrojov.  
FDU vydala 2 publikácie. Náklady na vydanie boli 1 992,16 € - hradené z VaU 2012. Nevyčerpané 7,84 
€. 
FVU vydala v rámci edičnej činnosti 3 publikácie. Z toho 2 elektronické. Náklady na vydanie boli 1 924 
€ - hradené z VaU 2012. Nevyčerpané 76 €. 
Prehľadná tabuľka čerpania je prílohou zápisnice 
 
K bodu 3 
doc. Strenáčiková informovala členov komisie o rozpočte pre edičnú činnosť na rok 2013. Finančné 
prostriedky budú pridelené celkom na AU  vo výške 6 000 €. 
Konkrétne rozdelenie: FMU -  2 000 €, FVU – 2 000 €, FDU – 2 000 € 
Tieto prostriedky sa musia vyčerpať v príslušnom roku, prenos nevyčerpaných prostriedkov do 
ďalšieho roka  nie je možný. Ak fakulta prečerpá pridelenú sumu, všetky náklady navyše si bude 
hradiť z vlastných zdrojov. 
 
K bodu 4 
Fakulty vypracovali edičné plány na rok 2013 a predložili na zasadnutí na schválenie.  
FDU – 2 publikácie (z toho jedna dotlač) 
FVU – 1 publikácia 
FMU – 10 publikácií – podľa poradia dôležitosti 
Hlasovanie: za – 6 proti – 0 zdržal sa - 0 
Edičný plán fakúlt na rok 2013 bol schválený 
 
K bodu 5 

 Dôležité upozornenie – ak bude vydávaná monografia, počet výtlačkov musí byť minimálne  

100 kusov. 

 Na základe predchádzajúcich skúseností s množstvom vydávaných publikácií  je potrebné 

znížiť počet nákladov, aby sa publikácie nehromadili v knižnici. Ak bude treba, dajú sa vydať 



v reedícii. Treba rozlišovať skriptá, zborníky, katalógy, partitúry a iné. Edičná komisia na 

svojom zasadnutí rozhodne o počte výtlačkov. 

 Je potrebné dodržiavať Smernicu č. 85/2009 o Edičnej činnosti, preto treba o nej informovať 

pedagógov, ktorí publikujú. Tí, ktorí ešte neodovzdali návrhové listy, tak musia urobiť v čo 

najkratšom čase (do 15. 4. 2013) a to do rúk členom edičnej komisie príslušnej fakulty, ktorí 

skontrolujú správnosť vypísania. Návrhové listy následne odovzdajú na edičné oddelenie Bc. 

Jane Majerovej (riadne vypísané a podpísané). Nedostatočne vypísané návrhové listy nebude 

EK brať na vedomie. 

 Každý autor uzatvára  pred vydaním publikácie Autorskú a licenčnú zmluvu s Akadémiou 

umení. 

 Fakulty vydávajú publikácie aj s podporou MK SR, cez granty. Vtedy rozdelenie výtlačkov 

nepodlieha smernici. Keď však AU dopláca na vydanie, autor je povinný odovzdať na edičné 

oddelenie 30 kusov výtlačkov. 

 Autori dodajú požiadavky na tlač podľa vzoru, ktorý majú k dispozícii členovia edičnej 

komisie. Špecifikácia požiadaviek je potrebná k vypracovaniu cenovej ponuky na tlač. Cenovú 

ponuku podľa nových pravidiel bude zabezpečovať kvestorka AU Ing. Petra Virágová. Do 15. 

4. 2013 je preto potrebné odovzdať aj tieto informácie. Autori mali pripomienky, že v úvode 

roka nevedia dodať ešte podrobné informácie o publikácii (ako je počet strán, farba, 

obrázky). 

 Mgr. Z. Jánošíková vyslovila pochybnosť o zaraďovaní publikácií do kategórií (vedecká 

monografia, monografia). Treba dať pozor pri monografii, kde sú viacerí autori. Každý si 

uvádza kapitolu. Neregistruje sa ako celok. Na FMU a FDU prebehlo schvaľovanie edičných 

plánov na kolégiu. Na FVU nie. doc. Strenáčiková informovala, že správnosť zaradenia 

publikácií do jednotlivých kategórií bude posudzovať Rada garantov, nie edičná komisia. 

 Edičná komisia sa rozhodla, že monografia M. Tomanovej (FMU)bude vydaná v roku 2013 

ako 2. doplnené vydanie s novým ISBN číslom. 

K bodu 6 
doc. Strenáčiková poďakovala všetkým za účasť, ukončila zasadnutie edičnej komisie a pozvala 
všetkých členov na avizovanú prezentáciu vydavateľskej firmy. 
 
K bodu 7 
Vydavateľstvo Versita má celosvetovú pôsobnosť. V súčasnosti ju vlastní nemecká firma a kancelárie 
sú v rôznych krajinách sveta. Venujú sa vydávaniu vedeckých publikácií a časopisov v anglickom 
jazyku. Spolupracujú s vedeckými inštitúciami (SAV)a univerzitami. Poskytujú komplexné služby 
vydavateľovi od jazykovej korektúry, zalomenia textu až po zalomenie do PDF a umiestnenie na 
webovú stránku. Publikácie distribuujú aj do knižníc . Publikácia podlieha najskôr schvaľovaciemu 
procesu v medzinárodnej komisii, ktorá posudzuje jej kvalitu a vhodnosť vydania. Poplatok za jednu 
publikáciu je 10 000 €. Vydanie pre jednotlivca je možné zdarma. Zástupca firmy nechal k dispozícii 
v Akademickej knižnici AU svoj kontakt a CD kvôli možnej budúcej spolupráci. 
 
 
 
Zapísala: Bc. Jana Majerová  
V Banskej Bystrici, dňa 20. 3. 2013 
 
       doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 
                  predsedníčka EK AU 


