
 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

ZÁPISNICA 

 ZO ZASADNUTIA AS AU 03/2020 
26. júna 2020 o 9.30 hod. dištančnou formou (on-line) 

Prítomní: doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., 

Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., Mgr. art. 

Ivana Sláviková, ArtD., doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., doc. Mgr. 

Martin Palúch, PhD., Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Štefan Galík, Bc. 

Gabriela Birošová, Mgr. art. Veronika Hollá, Ing. Ivana Badinská, Ing. 

Miriama Ďurianová. 

Ospravedlnení: Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Bc. Tímea Mináriková, Bc. Gabriel Sárossy, Bc. 

Martin Bízik, 

Prítomní hostia: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., Ing. Petra Virágová, Mgr. art. Barbora 

Špániková, ArtD., Mgr. art. Ing. Richard Kitta, ArtD., JUDr. Matej Sýkora. 

Rokovanie Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici viedol  doc. Štefan 

BALÁZS, ArtD., akad. mal., predseda AS AU. 

1. Otvorenie a uvítanie členov a hostí AS AU. 

2. Schválenie programu rokovania AS AU. Voľba dvoch overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS AU z dňa 14.05.2020. 

4. Schvaľovanie návrhu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. 

5. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2019. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje Mgr. 

art. Barbora Špániková, ArtD., prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, 

publicitu a vonkajšie vzťahy AU BB. 

6. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za 

rok 2019. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje 

Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB. 

7. Schvaľovanie návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2020. Predkladá 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje Ing. Viragová Petra, 

kvestorka AU BB. 



8. Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Akadémie umení 

v Banskej Bystrici na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. 

9. Rôzne. 

10. UZNESENIE AS AU. 

K bodu 1. – 3. 

Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici viedol doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. 

mal.,  predseda Akademického senátu AU. 

Predseda AS AU uvítal všetkých prítomných členov AS AU a prítomných hostí: pána rektora 

AU prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD., pani kvestorku AU Ing. Petru Virágovú, pani 

prorektorku pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy AU BB Mgr. art. 

Barboru Špánikovú, ArtD., pána prorektora pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu AU 

BB Mgr. art. Ing. Richarda Kittu, ArtD. a právneho zástupcu AU BB JUDr. Mateja Sýkoru. 

Predseda AS AU skonštatoval, že v počte 13 prítomných členov je AS AU v súlade s Rokovacím 

poriadkom uznášania schopný. Následne predložil program rokovania na schválenie v AS AU. 

Akademický senát AU schválil návrh programu rokovania jednohlasne. 

Za overovateľov zápisnice boli jednohlasne zvolení Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. a Mgr. art. 

Ivana Sláviková, ArtD. 

Predseda AS AU skonštatoval,  že  uznesenia z rokovania AS AU zo 14. mája 2020 sú splnené. 

K bodu 4. 

Schvaľovanie návrhu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. 

Predseda AS AU odovzdal slovo prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD., rektorovi AU BB. 

Vyjadril sa, že predkladaný návrh vnútorného predpisu AU BB Zásady výberového konania na 

obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 

Akadémie umení v Banskej Bystrici bol upravovaný v súvislosti so zmenou legislatívy, 

v spolupráci s jednotlivými tajomníkmi všetkých fakúlt AU BB, zainteresovanými pracovníkmi 

Rektorátu AU BB a právnym zástupcom Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu o predloženom 

návrhu Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských 

učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, funkcií profesorov 

a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

Výsledky hlasovania: 

Za:  13 

Proti:    0 

Zdržal sa:    0 

Uznesenie číslo 03/2020-01: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

schvaľuje návrh Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných a umeleckých pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 



K bodu 5. 

Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019. 
Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje Mgr. art. Barbora 

Špániková, ArtD., prorektorka pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy 

AU BB. 

Predseda AS AU odovzdal slovo pani prorektorke pre intrainštitucionálnu spoluprácu, publicitu 

a vonkajšie vzťahy AU BB Mgr. art. Barbore Špánikovej, ArtD., aby informovala o 

predloženej Výročnej správe o činnosti AU BB za rok 2019. 

Výročná správa o činnosti vysokej školy Akadémie umení  sa spracúvala podľa smernice č. 

46/2011 z 19. septembra 2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej správy o 

činnosti vysokej školy . Termín na predloženie výročnej správy o činnosti vysokej školy za rok 

2019 v tlačenej podobe bol  do 20. mája 2020  a v elektronickej forme bol ustanovený termín do 

31. máj 2020. V rámci prechodných ustanovení predĺžilo  ministerstvo školstva termín na 

predloženie v elektronickej forme na 30.júna 2020. AU postupovala podľa pokynov ministerstva 

školstva o predkladaní správy o činnosti za rok 2019. V elektronickej podobe bola správa zaslaná 

20. mája 2020. Zo strany Akadémie umení BB boli všetky termíny  dodržané. Tabuľková príloha 

VS už bola zaregistrovaná na ministerstve  školstva v riadnom termíne. Predkladaná výročná 

správa o činnosti AU BB predstavuje finálnu verziu, ktorá prešla procesom pripomienkovania, 

návrhom úpravy a doplnení obsahových náležitostí.  Pripomienka na zmenu znenia obsahu  zo 

strany pani riaditeľky Akademickej knižnice Ing. Ivany Badinskej bola  zapracovaná. 

Štruktúra výročnej správy o činnosti AU BB vychádza z vyššie uvedenej smernice, ktorá 

definuje štruktúru výročných správ pre všetky vysoké školy. 

Pri spracovávaní výročnej správy o činnosti AU BB za príslušný kalendárny rok sme vychádzali 

z výročných správ o činnosti jednotlivých fakúlt AU. Výročné správy za jednotlivé fakulty boli 

vypracované  a zaslané zostavovateľke VS AU BB  Ing. Danici Šimkovej   v riadnom termíne. 

Výročná správa predstavuje prehľad najdôležitejších udalostí v uvedených kapitolách, ktoré 

dopĺňa fotodokumentácia , tabuľkové prílohy, grafy: 

01. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE / 4  

02. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ ZA ROK 2019 / 9  

03. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VŠ VZDELÁVANÍ / 23  

04. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA / 28 

 05. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI V 

ROKU 2019 / 29 

 06. HABILITAČNÉ KONANIA A VYMENÚVACIE KONANIA / 41  

07. ZAMESTNANCI AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI / 42  

08. PODPORA ŠTUDENTOV / 43  

09. PODPORNÉ ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY / 44  

10. ROZVOJ VYSOKEJ ŠKOLY / 46  

11. MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY VYSOKEJ ŠKOLY / 47  

12. HOSPODÁRENIE AKADÉMIE UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI / 50  

13. SYSTÉM KVALITY / 51  

14. KONTAKTNÉ ÚDAJE / 55  

15. SUMÁR (EXECUTIVE SUMMARY) / 56 

Stručný sumár údajov  z VS AU BB za rok 2019. 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom (2017 – 2018) sa počet študentov znížil o 

8 študentov. K 31. 10. 2019 bolo na štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici zapísaných 

574 študentov (z toho 221 študentov na Fakulte múzických umení AU, 205 na Fakulte 

http://www.minedu.sk/data/files/751.rtf
http://www.minedu.sk/data/files/751.rtf
http://www.minedu.sk/data/files/751.rtf


výtvarných umení AU, 148 študentov na Fakulte dramatických umení AU - tabuľka č. 1). Na 

prvom stupni vysokoškolského štúdia študovalo 347 študentov, na druhom stupni 147 študentov. 

Tretí stupeň (spolu v dennej a v externej forme) bolo zapísaných 54 študentov. Modernizáciu 

a zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania umožňoval predovšetkým program 

Erasmus+, ktorý kládol dôraz na študentské mobility. V rámci inter-inštitucionálnej spolupráce 

Akadémie umení v Banskej Bystrici s partnerskými vysokými školami výmennú skúsenosť 

v roku 2019 absolvovalo až 11,4 % študentov zo  všetkých študentov zapísaných na jednotlivých 

fakultách Akadémie umení v Banskej Bystrici. Celkom sa v rámci programu Erasmus+ 

v priebehu roka 2019 uskutočnilo 92 zahraničných akademických mobilít (z toho sa študijného 

pobytu zúčastnilo 35 študentov, pričom 3 študentky absolvovali mobilitu počas celého 

akademického roku 2018/2019; pracovnú stáž v zahraničí absolvovalo 27 študentov, z toho 13 

bolo absolventov). V roku 2019 mala škola uzatvorených celkom 94 inter-inštitucionálnych 

zmlúv podpísaných s univerzitami z 20 krajín programu ERASMUS+, čo bolo o 10 zmlúv viac 

ako v predchádzajúcom kalendárnom roku O štúdium na akadémii umení v roku 2019 prejavilo 

záujem 394 študentov (na bakalársky stupeň štúdia v roku 2019 sa na všetky tri fakulty prihlásilo 

celkom 217 študentov, na magisterský stupeň štúdia 92 študentov; (prvý a druhý stupeň štúdia 

poskytuje akadémia umení len v dennej forme vzdelávania); na doktorandskom stupni v dennej 

a aj v externej forme akadémia umení evidovala 31 podaných prihlášok). Najväčší záujem bol 

o štúdium prvého stupňa na Fakulte dramatických umení AU , v rámci druhého stupňa najviac 

prihlášok bolo podaných na Fakulte múzických umení AU  a o štúdium na treťom stupni 

v dennej a externej forme prejavili najväčší záujem uchádzači na Fakulte múzických umení AU. 

Výsledky inštitucionálneho výskumu a umeleckej činnosti v roku 2019 fakulty prezentovali, či 

už na podujatiach organizovaných priamo na vysokej škole/fakulte (konferencie, prednášky, 

workshopy), alebo v mimoškolskom prostredí (koncerty, výstavy, prehliadky), ktoré boli 

realizované neraz aj s medzinárodným presahom.  Podľa údajov v centrálnom registri 

publikačnej činnosti Akadémia umení v Banskej Bystrici  v priebehu kalendárneho roka 2019 

v jednotlivých kategóriách zaevidovala 164  ublikačných výstupov, čo je o 26 výstupov viac ako 

v roku 2018. Najväčší podiel na počte publikáčných výkonov mala Fakulta dramatických umení 

AU (58 výstupov) a Fakulta múzických umení AU (57 výstupov). Kompletnú publikačnú 

činnosť za rok 2019 obsahuje osobitná príloha tejto výročnej správy. Publikačná činnosť 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástla o viac ako 18 percent. Počas kalendárneho roka 

2019 sa na AU BB uskutočnilo jedno habilitačné konanie. Umelecko pedagogický titul „docent“ 

udelil rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 29. októbra 2019 Mgr. art. Mgr. Petrovi 

Špilákovi, PhD., ArtD . Faktografické údaje charakterizujúce najdôležitejšie skutočnosti na 

vysokej škole sú detailnejšie uvedené v tabuľkových prílohách k výročnej správe. Podrobnejšie 

informácie o jednotlivých aktivitách za rok 2019 sa nachádzajú vo výročnej správe o činnosti 

príslušnej fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici 

Pravidelnému hodnoteniu úrovne dosiahnutej v umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti za 

rok 2019 sa venovala aj Umelecká a vedecká rada AU na svojom zasadnutí. 

Zostavovateľka výročnej správy: Ing. Danica Šimková a kolektív. 

Grafická úprava: Mgr.art Patrik Ševčík, ArtD. 

VS o činnosti obsahuje:  Výročná správa o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2019 – textová časť, Výročná správa o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019 

– tabuľková príloha, Zoznam publikačných výstupov AU – CREPČ – osobitná príloha, Zoznam 

umeleckých výstupov AU – CREUČ – osobitná príloha. 

Po schválení VS o činnosti Akadémie umení za rok 2019  Akademickým senátom  AU sa 

výročná správa do konca júna 2020 v tlačenej verzií  zasiela na Ministerstvo školstva Slovenskej 

republiky. 

 



Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu o predloženej 

Výročnej správe o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019. 

Výsledky hlasovania: 

Schvaľujem: 13 

Neschvaľujem:   0 

Zdržal som sa:   0 

Uznesenie číslo 03/2020-02: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

schvaľuje návrh Výročnej správy o činností Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2019. 

K bodu 6. 

Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2019. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje Ing. Viragová 

Petra, kvestorka AU BB. 

Predseda AS AU odovzdal slovo pani kvestorke Ing. Petre Virágovej, aby referovala o Výročnej 

správe o hospodárení AU BB za rok 2019. 

Výročná správa o hospodárení – 2019 bola zaslaná na pripomienkovanie členom kolégia rektora 

dňa 15.6.2020 – bez pripomienok. Jej osnova je stanovená ministerstvom, takisto tabuľky 

výročnej správy. Tieto boli zaslané na ministerstvo 28.5.2020, skontrolované sa vrátili 4.6.2020. 

Súvaha  -  strana aktív vzrástla oproti roku 2018 z dôvodu rekonštrukcie kaštieľa v hodnote viac 

ako 526 tis. € a kúpy hudobných nástrojov v rámci rozvojového projektu z ministerstva za viac 

ako 258 tis. €. 

Výsledok hospodárenia  v roku 2019 je zisk 155 794,57 € v dôsledku nárastu dotácií oproti 

predchádzajúcemu roku a nevyčerpanie časti finančných prostriedkov účelovo určených na 

štrukturálne zmeny. Z pridelených 156 183 € sa vyčerpalo len 35 017,49 €, takže zostatok bol  

121 165,51 €. 

Výnosy tvoria predovšetkým dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bežná 

dotácia bola vo výške 5 236 219 € a kapitálová dotácia 102 tis. €. Zahraničné štipendiá boli 

zaslané v objeme 23 380 €. Mimo MŠ získala AU dotácie z programu ERASMUS+ 162 697 €, 

Fondu na podporu umenia 46 063 € a Audiovizuálneho fondu 820 €. 

Školné dosiahlo výšku 67 738 €, z toho prekročenie štandardnej dĺžky 24 063 € a externí študenti 

43 255 €. Za poplatky spojené so štúdiom -  prijímacie konanie 15 017 € a za vydanie dokladov 

o štúdiu 7 655 €. 

Výnosy v podnikateľskej činnosti tvoria tržby na ŠD, prenájmy priestorov a s tým spojená 

spotreba energií. 

Náklady v hlavnej činnosti predstavujú najviac mzdy a odvody do poistných fondov, samotné 

mzdy bez odvodov vzrástli o 448 425 € ako dôsledok valorizácie miezd všetkých zamestnancov. 

Dôvodom nárastu spotreby materiálu bolo čerpanie finančných prostriedkov na štrukturálne 

zmeny. Pri spotrebe energie  plyn a voda poklesli, vzrástli len náklady na elektrickú energiu. 

V podnikateľskej činnosti vzrástli mzdy nárast  z dôvodu úprav zdroja čerpania na osobné 

príplatky niektorých zamestnancov za účelom neprekročenia záväzného ukazovateľa v dotačnej 

zmluve. Max. 80 % dotácie môže byť použité na mzdy a odvody do poistných fondov. Ostatné 

služby tvoria náklady naper. na autorské honoráre a pranie. Opravy a udržiavanie predstavovali 

viac ako 10 tis. € a sú dôsledkom rekonštrukcie kúpeľní a podláh na ŠD, maľovania priestorov 

a inštaláciou vzduchotechniky v učebni pre bicie nástroje. 



Štipendiá z dotácie predstavujú doktorandské a sociálne štipendiá. Motivačné sú hradené 

z dotácie alebo z vlastných zdrojov. Priemer 424,58 €. 

Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu o predloženej 

Výročnej správe o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019. 

Výsledky hlasovania: 

Schvaľujem: 13 

Neschvaľujem:   0 

Zdržal som sa:   0 

Uznesenie číslo 03/2020-03: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

schvaľuje návrh Výročnej správy o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za 

rok 2019. 

K bodu 7. 

Schvaľovanie návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2020. Predkladá prof. 

MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. Referuje Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB. 

Predseda AS AU odovzdal slovo pani kvestorke Ing. Petre Virágovej,  aby referovala o návrhu 

Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2020. 

Rozpočet výnosov a nákladov sme povinný zostavovať v zmysle zákona o vysokých školách. Pri 

jeho návrhu sa vychádzalo z údajov predchádzajúceho roka. Navýšila sa nákladová položka na 

mzdy a odvody do poistných fondov z dôvodu 10%-nej valorizácie miezd zamestnancov. Takisto 

sa pri jeho zostavovaní vzala do úvahy pokuta zaplatená v januári z prehratého súdneho sporu. 

Rozpočet sa zostavoval ako vyrovnaný, nepredpokladá sa teda  v roku 2020 strata ani vysoký 

zisk. 

Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu o predloženom 

návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2020.  

Výsledky hlasovania: 

Schvaľujem: 13 

Neschvaľujem:   0 

Zdržal som sa:   0 

Uznesenie číslo 03/2020-04: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

schvaľuje návrh Rozpočtu výnosov a nákladov Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2020. 

K bodu 8. 

Žiadosť o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Akadémie umení 

v Banskej Bystrici na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. Predkladá prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB. 

Členov AS AU podrobne informuje o nájme parkoviska pán rektor prof. MgA. Ing. Michal 

Murin, ArtD., pán prorektor pre rozvoj, projektovú činnosť a informatizáciu AU BB Mgr. art. 

Ing. Richard Kitta, ArtD. a právny zástupca AU BB JUDr. Matej Sýkora. 

Za nevýhodných podmienok pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici t.j. 1,- €/rok bola 

predchádzajúcim vedením AU BB podpísaná Zmluva od budúcej zmluve, ktorou sa prenajíma 

časť pozemku Akadémie umení v Banskej Bystrici na účely parkoviska a skladových priestorov 

staveniska firme BETA - CAR, s.r.o. Nové vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici 

v spolupráci s právnym zástupcom AU BB vykonalo dôkladnú analýzu predmetnej zmluvy, 



právneho problému a všetkých súvislosti s tým spojených. Po vykonanej analýze dospelo 

k zisteniu, že o predmetnej zmluve nebol informovaný Akademický senát Akadémie umení 

v Banskej Bystrici a Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Za účelom úpravy nájomných vzťahov sa zvolalo stretnutie vedenia Akadémie umení v Banskej 

Bystrici so zástupcami firmy BETA - CAR, s.r.o. a obe strany si vykomunikovali podstatu 

problému. Pôvodná nevýhodná zmluva bola vypovedaná. Navrhované riešenie v prospech 

Akadémie umení v Banskej Bystrici by bolo uzavrieť novú nájomnú zmluvu v záujme 

predchádzať možným súdnym sporom a konfliktom. Na rokovaniach zástupcov AU BB 

a zástupcov predmetnej firmy sa dohodla nová Zmluva o nájme pričom sa dohodla suma za 

prenájom 1 500,- € /mesiac. Účelom nájmu by bolo vybudovanie a užívanie parkoviska s 28 

parkovacími miestami, ktoré nebude stavbou v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník. Pričom budúce parkovisko, ktoré bude na pozemku AU BB a zostane stále vo 

vlastníctve AU BB a zmluva môže byť vypovedaná už do 18 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti nájomnej zmluvy. Pred podpisom Zmluvy o nájme požiadal rektor AU BB v zmysle 

platnej legislatívy o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Akadémie umení 

v Banskej Bystrici na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Akadémie umení v Banskej 

Bystrici. 

Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu o Žiadosti 

o predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici na 

nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Výsledky hlasovania: 

Schvaľujem: 13 

Neschvaľujem:   0 

Zdržal som sa:   0 

Uznesenie číslo 03/2020-05: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 

13 ods. 1 písm. h) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona NR SR č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci písomný súhlas na nájom nehnuteľného 

majetku: 

v zmysle nasledujúcich parametrov 

 

1. Nájom časti pozemku o výmere 696 m² z pozemku CKN č. 170/1, druh pozemku: 

zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 2207 m², zapísaného na LV č. 4272, 

nachádzajúceho sa v kat. území Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica 

podľa Grafického znázornenia predmetu nájmu, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, a to pre 

obchodnú spoločnosť BETA - CAR s.r.o., sídlo: Drevárska 23/1649, 902 01 Pezinok, IČO: 34 

127 224, zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 

13258/B.  

2. Doba trvania nájmu: 

 - neurčitá, najmenej 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti nájomnej zmluvy. 

3. Účel nájmu: 

- vybudovanie a užívanie parkoviska s 28 parkovacími miestami, ktoré nebude stavbou v 

zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 

4.  Nájomné: 

- 1.500 EUR s DPH/mesačne (1.250 EUR bez DPH a 20 % DPH vo výške 250 

EUR/mesačne).  
 

 



K bodu 9. Rôzne 

V bode rôzne informoval prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., rektor AU BB o  spolupráci 

Akadémie umení v Banskej Bystrici s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým 

samosprávnym krajom. Rektor AU BB informoval, že pán prorektor Mgr. art. Ing. Richard Kitta, 

ArtD. sa aktívne podieľa na projekte SHMK. Hneď ako to situácia umožní a otvoria sa výzvy 

bude AU BB spolupracovať a prezentovať svoju činnosť na celoslovenskej úrovni. 

 

Predseda AS AU doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., poďakoval všetkým prítomným členom 

AS AU a prítomným hostí za účasť a ukončil riadne zasadnutie AS AU. 

 

V Banskej Bystrici 6. augusta 2020 

 

Zapísala: Ing. Miriama Ďurianová, tajomníčka AS AU 

 

Overili: Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD. 

 

  Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. 

 

 

 

 

doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., 

predseda Akademického senátu AU 


