
Zápis zo zasadnutia edičnej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 

Stretnutie bolo zvolané predsedom komisie doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD. pozvánkou 

elektronicky dňa 21.9.2020. 

Dátum zasadnutia: 7.10.2020  

Program 

1/ Privítanie členov komisie  

2/ Čerpanie finančných prostriedkov za r. 2020 

3/ Realizácia navrhovaných plánov na r. 2020 

4/ Rôzne 

 

Prítomní: doc. Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD., ArtD., Ing. Miriama Ďurianová,  

Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Ing. Ivana Badinská,  

Mgr. art. Zuzana Budinská, ArtD., Marta Holécyová 

 

 

K bodu 1/ Privítanie členov komisie 

Predseda komisie privítal prítomných členov zasadnutia.  

K bodu 2/ Čerpanie finančných prostriedkov za r.  2020 

Prehľad čerpania edičnej činnosti podľa fakúlt prezentovali koordinátori, reálne aj predbežné čerpanie 

je vyhodnotené v tabuľke príloha č.1.  

Upozorňujeme na dodanie podkladov do tlače s najneskorším termínom 30.11.2020, prosím 

informáciu prezentovať na fakultných kolégiách.  

Čerpanie finančných prostriedkov na edičnú činnosť fakúlt nemá hraničný limit 3000 €. Výšku 

koriguje priamo dekan a kolégium fakulty s cieľom dosiahnuť čo najlepšie hodnotiace kritériá 

publikačnej činnosti. 

Vysvetlenie: 

Ročný limit na realizáciu publikačnej činnosti fakúlt vysvetlila vedúca ekonomického 
oddelenia Ing. Miriama Ďurianová, členka edičnej komisie: 

„Na podporu publikačnej a umeleckej činnosti pedagógov a garantov v akreditačnom procese 
pre 1. – 3. stupeň s prioritou medzinárodných projektov je viazaných 15 000,- pre jednotlivé 
fakulty AU. Tieto finančné prostriedky sú určené na podporu publikačnej a umeleckej činnosti 
garantov a participujúcich profesorov a docentov najmä v medzinárodnom kontexte. Keďže 
kvalitné medzinárodné výstupy budú zásadné pre prežitie študijných programov a celej AU. 

Okrem uvedených účelovo určených finančných prostriedkov z rozpočtu AU majú fakulty 
možnosť financovať svoju edičnú a publikačnú činnosť z viacerých zdrojov. Napríklad 
z finančných prostriedkov, ktoré boli jednotlivým fakultám pridelené v rozpočte na tovary 
a služby, z vlastných zdrojov fakulty, darov, grantov, z dotácií ostatných subjektov verejnej 
správy - Fondu na podporu umenia, Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Banská 
Bystrica a iných.“ 

 

 

 



K bodu 3/ Realizácia navrhovaných plánov na r. 2020 

Nezrealizované plánované publikácie v tomto roku prechádzajú do plánovaných aktivít budúceho 

roku, v prípade ich neaktuálnosti /ak sa vydanie neuskutoční/ informáciu doručiť na 

m.holecyova@aku.sk z dôvodu registrácii ISBN. 

K bodu 4/ / Rôzne 

Riaditeľka akademickej knižnice odporúča dotlač titulov, ktoré sú žiadané zo strany študentov: 

Autorka Barbora Špániková – Technika hlasu – vedomosti teoretické /r. 2018/ 

Autor Matúš Oľha – Spovede divadelníkov /r. 2017/ 

Autorka Jana Škvarková – Klavírne kompozície /r. 2018/ 

Autorka Ingrid Pinková – Klavírna pedagogika /autor už nie je zamestnancom AU/ - uvedená téma 

v procese výučby chýba /inšpirácia pre iných pedagógov/ 

Vyzvala tiež prítomných členov EK o intenzívnu motiváciu študentov zo strany pedagógov na kúpu 

vytvorených vysokoškolských učebníc, skrípt a iných druhov publikácií vydavateľa Akadémia umení 

v Banskej Bystrici. 

Predseda EK požiadal o podporu a motiváciu doktorandov na fakultách pri realizácii publikačnej 

činnosti. Navrhol tiež, aby v najbližšom období bola aktualizovaná smernica o edičnej činnosti 

a zjednodušené povinné prílohy s prihliadnutím na ich funkčnosť a použiteľnosť. 

Edičná komisia bola zároveň informovaná o zmenách v grafickom dizajne vydávaných 

publikácií, možnosti opakovane a trvale prispievať do časopisu ART3 jednotlivými zástupcami 

EK, ako aj ostatnými pedagógmi a študentmi AU. 

Termíny na získanie dotácie z mesta BB /31.10.2020/ a vyššieho územného celku /30.11.2020/ 

boli  formou elektronickej pošty pripomenuté na fakulty. 

 

Dôležité úlohy: 

 

1/ zasadnutie EK v roku 2020 bude oznámené elektronicky v dostatočnom predstihu po kolégiu 

rektora  

 

2/ dodanie publikácií do tlače s fakturáciou v roku 2020 je najneskôr 30.11.2020  

 

3/ pripraviť aktualizáciu smernice č.110 o edičnej činnosti – termín dodania návrhov na zmeny 

9/11/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala Holécyová Marta, 7. 10. 2020 

mailto:m.holecyova@aku.sk

