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Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici  (AS AU) je  najvyšší orgán 
akademickej samosprávy Akadémie umení  v Banskej Bystrici (AU BB, akadémie) verejnej 
vysokej školy, ktorá je vrcholovou  vzdelávacou    ustanovizňou v rámci verejných 
vysokých škôl na Slovensku. Napĺňa svoje poslanie vysokoškolským vzdelávaním 
umeleckých odborníkov v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.  

 
Základom akademickej samosprávy umeleckej vysokej školy AU BB je akademická 

obec AU, ktorú reprezentuje Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici.  AS AU 
má 17 členov volených na štvorročné funkčné obdobie.  Člení sa   na zamestnaneckú časť   
( 11 členov) a študentskú časť ( 6 členov) ktorých, v súlade so Zásadami volieb do AS AU 
Volebným poriadkom ASAU volí akademická obec Akadémie umení v Banskej Bystrici vo 
voľbách tajným hlasovaním. 
 

Každá fakulta  Akadémie umení v Banskej Bystrici (3) má v AS AU svoje zastúpenie.   
FMU, FVU a FDU majú v zamestnaneckej  časti  AS AU po tri mandáty a v študentskej   časti  
po dva mandáty. Organizačná súčasť AU - rektorát, študentský domov a akademická 
knižnica  majú    dva   mandáty  v  zamestnaneckej časti AS AU.  

 
               Právne postavenie, pôsobnosť a právomoci Akademického senátu Akadémie 
umení v Banskej Bystrici sú dané ustanoveniami zákona o vysokých školách (úplné znenie 
č. 131/2002 Z.z. a nasl.), ktorým sa senát náležite riadi. Činnosť AS AU ďalej upravuje 
Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici a vnútorné predpisy  Zásady volieb do AS AU – 
Volebný poriadok AS AU a Rokovací poriadok AS AU. 
 

          AS AU sa v rámci svojej pôsobnosti, vymedzenej  zákonom o vysokých školách 
primerane podieľa na rozhodovaní v zásadných oblastiach činnosti akadémie,  najmä však 
v oblasti dlhodobej koncepcie rozvoja AU. Schvaľuje  dlhodobý zámer AU, výročné správy 
o hospodárení a o činnosti AU, schvaľuje podmienky prijatia uchádzačov na štúdium ak ich 
predkladá rektor nie fakulta, schvaľuje financovanie a návrh rozpočtu Akadémie umení 
v Banskej Bystrici, návrh rektora na vymenovanie členov do Správnej rady AU,  ďalej 
schvaľuje Umeleckú a vedeckú radu AU. V rámci svojej pôsobnosti plní aj ostatné úlohy 
podľa Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici a  súvisiacich vnútorných predpisov a  
posudzuje plnenie úloh. 

 
Novozvolený Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici na 

štvorročné funkčné obdobie  2015 -2018, ktorý sa konštituoval po voľbách (dec. 2014) 
na ustanovujúcom rokovaní  dňa 19.1.2015   zvolil v tajnom hlasovaní  §9, ods. 2 zák. o VŠ, 
trojčlenné predsedníctvo a tajomníčku AS (predsedu z členov AS, 1. podpredsedu zo  
zamestnaneckej časti, 2. podpredsedu zo študentskej časti AS) nasledovne 
1. prof. Mgr. art. Mária Tomanová ArtD. (FMU AU),      predsedníčka  
2. Mgr. Peter Strenáčik PhD. (FMU AU) 
3. doc. Mgr. art. Pavol Tužinský (FMU AU) 
4. Marta Gondová (FMU AU) 
5. Andrea Kirschová (FMU AU) 
6. doc. Štefan Balázs, ArtD., akad.mal. (FVU AU) 
7. Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. (FVU AU) 
8. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., (FVU AU),  podpredseda za zamestnaneckú časť  
9. Roman Baláž (FVU AU) 
10. Gréta Freiwaldová (FVU AU) 
11. PhDr. Andrej Maťašík, PhD. (FDU AU)  
12. PhDr. Elena Knopová, PhD. (FDU AU) 
13. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. (FDU AU) 
14. Adriana Gandžalová, (FDU AU) 
15. Dominika Kňažková, (FDU AU,)   podpredsedníčka za študentskú časť   
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16. Ing. Ivana Badinská (organizačná súčasť AU) 
17. Ing. Miriama Ďurianová,  (organizačná súčasť AU) 

              Viera Slávová  - tajomníčka AS AU 
 

 Náhradníci AS AU zvolení  v tých istých voľbách v decembri 2014 , v prípade 
ukončenia členstva zvolených zástupcov AS AU uvoľnenia mandátu  môžu nastúpiť 
ako noví členovia AS AU na pokračujúce mandáty príslušnej študentskej alebo 
zamestnaneckej časti v súlade so  Zásadami volieb do AS AU v prislúchajúcom paritnom 
zastúpení fakulty alebo organizačnej súčasti 

 Alžbeta Serdelová (FMU AU) 
 Mgr. art. Ján Triaška, ArtD. (FVU AU) 
 PhDr. Katarína Rusnáková, Ph.D. (FVU AU) 
 Mgr. art. Rastislav Podoba (FVU AU) 
 Brigita Bialová (FVU AU) 
 Gabriel Gyenes (FVU AU) 
 Mgr. Martin Palúch, PhD. (FDU AU) 
 Bc. Marek Rozkoš  (FDU AU) 
 Terézia Mindošová  (FDU AU). 

    Akademický senát AU počas svojho pôsobenia v roku 2015 na svojich rokovaniach 
(všetky zvolávala predsedníčka AS AU prof. Tomanová) schvaľoval, prerokovával  
a vyjadroval sa  ku najdôležitejším úlohám, dokumentom obsiahnutým v písomných 
materiáloch, ktoré predkladal rektor a  vedenie Akadémie umení AU. Išlo  najmä  o 
rozpočet AU na príslušný rok, správy o hospodárení a o činnosti AU, návrhy vnútorných 
predpisov akadémie, návrhy na členov rád a poradných orgánov alebo pripomienky a 
aktuálne podnety členov akademickej obce AU.  

Písomnosti z jednotlivých rokovaní  správy, výsledky,  protokoly z  priebehu 
doplňujúcich alebo  riadnych volieb sú zadokumentované v agende AS AU a formou 
zápisníc, uznesení a ostatnej korešpondencie uložené v kancelárii AS AU. Písomnosti 
staršieho dáta sú  archivované  v registratúrnom  stredisku AU.  

 
Akademický senát  AU zasadal v roku 2015 spolu 5-krát. Mimo zvolaných 

riadnych rokovaní využil aj možnosť elektronického hlasovania, per rolam, ktoré  
akademický senát oprávňuje prijímať uznesenie s dodatočným schválením výsledku 
priamo na najbližšom rokovaní.  Elektronické hlasovanie sa využilo iba v súvislosti 
s jednoduchým  jednorázovým hlasovacím úkonom  alebo výnimočne, pre krátkosť času 
na operatívne a pružné prijatie rozhodnutia, resp. výsledku  o schválení.  

 
Zasadnutia Akademického senátu AU sa niesli v  pracovnom ovzduší. Účasť 

členov AS AU bola pravidelná, prerokovávané body programu boli prijímané 
v konštruktívnej forme a obsahu schvaľovaných uznesení. Na žiadnom z rokovaní AS AU 
nebolo zaznamenané neprijatie uznesenia z dôvodu neprítomnosti členov AS AU, príp. z 
technických  dôvodov.  Akademický senát AU v roku 2015 bol uznášania schopný pri 
každom z jeho rokovaní. 
 Akademický senát AU vo vopred pripravenom programe prerokovával, prijímal 
a schvaľoval opatrenia pre vzdelávaciu činnosť akadémie a jej organizačný a technický 
rozvoj. Formou schválených uznesení ich adresne  odporúčal vedeniu AU na plnenie úloh 
a skvalitnenie výchovno-vzdelávacej  umeleckej činnosti v súlade so zákonom o VŠ 
a Rokovacím poriadkom AS AU. 
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    Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici  na svojom prvom 
rokovaní v roku 2015  (január)  sa riadil schváleným  programom s prijatím záverečného 
uznesenia a venoval sa oblastiam širšieho a najmä dlhodobejšieho významu: 

-  voľba (aklamačne) overovateľov zápisníc senátu (Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., 
a PhDr. Elena Knopová, PhD.) aj pre nasledovné zasadnutia počas funkčného obdobia AS. 
 
-  odsúhlasený bol rámcový plán rokovaní AS na rok 2015 s odporúčaním 
predsedníčky pre nových členov ASAU oboznámiť sa s vnútornými predpismi AS AU, 
Volebným a Rokovacím poriadkom z r. 2014, sú  zverejnené na web stránke  AS AU 
(rokovací poriadok doručený  elektronicky všetkým  členom   6 dní pred ustanovujúcim 
rokovaním). 

 
-  voľba zástupcu Akadémie umení v Banskej Bystrici do Rady vysokých škôl SR 
a predsedníctva RVŠ SR  na neobsadený mandát - kandidatúru prijala Ing. Petra Virágová, 
kvestorka AU. Voľby sa zúčastnila  zamestnanecká časť AS v tajnom hlasovaní  §9, ods. 2 
zák. o VŠ.  (Pozn., študentská časť senátu volila zástupcu do študentskej RVŠ SR  v r. 
2014, zvolený člen  Marek Rozkoš, FDU). 
 
-  schválenie člena  Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (z 
nominácie rektora AU)  listom rektora AU j.č. 01/15-SR AU zo dňa 14. 1. 2015 bol 
navrhnutý  za člena správnej rady   MUDr. Ján NOSKO,  primátor mesta Banská Bystrica. 
AS AU mal právomoc  schváliť nový návrh rektora  na uvoľnený mandát v Správnej rade 
AU vzhľadom na uvoľnený mandát po  Ing.  D.   Švantnera.  
 
- doriešenie zástupcu AS AU v Správnej rade AU vyplývajúce z listu ministra 
školstva z 3. decembra 2014 adresovaného rektorovi AU k problematike ukončenia 
mandátu člena AS za študentskú akademickú obec AU. 
 
- informatívne správy z valného zhromaždenia Študentskej rady VŠ SR. Člen rady 
za študentskú časť AU Marek Rozkoš poskytol senátu podrobné informácie o záveroch 
Valného zhromaždenia Študentskej  rady VŠ SR.    
 Schválené uznesenia AS AU sú pravidelne zverejňované v časovej následnosti po 
každom ukončení rokovania na stránke AU v sekcii Dokumenty Akademického senátu 
AU. 

 2. rokovanie ASAU 26. marca 2015 bolo dôležitým zasadnutím z pohľadu 
finančného a hospodárskeho chodu akadémie - schválenie rozpočtu pre AU na rok 2015.  
Po úvodnom zahájení rokovania, hlasovaní o schválení programu a kontrole plnenia 
aktuálnych úloh z uznesení, pristúpil akademický senát k rokovaniu o návrhu rozpisu 
rozpočtu AU na rok 2015, ktorý predložil doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor AU. 
Referovala Ing. Petra Virágová, kvestorka AU.  Metodika pre rozpis rozpočtu na rok 2015 
prijatá MŠVVaŠ SR poslúžila ako základ pre rozpis financií  jednotlivým fakultám 
Akadémie umení.   

 
Všetkým prítomným členom AS AU  bol venovaný primeraný časový priestor na 

vyjadrenie k rozpisu rozpočtu. Senátori pripomienkovali rozpis najmä v rozprave 
a v záverečnom hlasovaní vo väčšine hlasov súhlasili s predloženým návrhom. Časový 
priestor bol daný aj písomným pripomienkam dvoch neprítomných členov (dočasný 
výkon práce v zahraničí - doc. Štefan Balázs, FVU, akad. mal. a Mgr. art. Ivana Sláviková, 
ArtD., FVU), ktorí elektronicky doručili námietky do rozpravy a poukázali najmä na  
skutočnosť riešenú na FVU už dlhšiu dobu, t.j.,  na odlišnosť hodnôt koeficientu odboru 
uvádzaných v návrhu rozpisu na rok 2015 a hodnotu toho istého koeficientu uvádzaného 
v Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 
MŠVVaŠ SR. V tejto metodike sú koeficienty odborov, ktoré sa uplatňujú na AU v BB 
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rovnaké, na úrovni 5,11. Členovia neprijali argument o individuálnej výučbe „ iba“ na 
ďalších  dvoch fakultách AU.  AS AU napokon schválil rozpočet  AU na rok 2015 väčšinou 
hlasov prítomných členov. 
 Na programe rokovania boli aj administratívne úkony a predkladanie  
dokumentov senátu na vedomie, napr. majetkové priznanie funkcionárov  za rok 2014  
(doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici)  v súlade 
s Oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií... , návrh Správy 
o činnosti AS AU za rok 2014, ktorú predložila predsedníčka prof. Mgr. art. M. Tomanová, 
ArtD., a ostatná problematika užšieho významu, napr. informácie zo zasadnutí 
študentských orgánov a rád. Zo strany študentov, ale aj zástupcu FDU bola pripomenutá 
oblasť aktualizácie zverejňovania informácii o činnosti akadémie na web stránke. 
Akademický senát prijal uznesenie o pravidelnej aktualizácii  údajov a informácií  o dianí 
na AU hlavnej  prioritnej  stránke Akadémie umení v BB tak, aby boli  obsah, oznamy a 
najmä  termíny  kompatibilné s aktuálnymi údajmi zverejňovanými na webových 
stránkach jednotlivých fakúlt AU na základe povinných informácií dodaných 
kompetentnými a zodpovednými  zástupcami z jednotlivých fakúlt AU. 
 

               ASAU v Banskej Bystrici na svojom treťom rokovaní 14. 5. 2015  prerokoval 
a schválil Správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2014, Správu 
o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2014 a Doplnok č. 1 ku 
Organizačnému poriadku Fakulty dramatických umení AU. 
  AS sa podrobne venoval najmä významovo dôležitému  návrhu Dlhodobého  
zámeru v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, umeleckej, investičnej a ďalšej tvorivej 
činnosti AU v BB na obdobie  2015-2020,  predloženému senátu na schválenie.  
Akademický senát po  rozprave prerokovávaný návrh dokumentu, najmä na apel 
zástupcov FVU AU, vrátil  predkladateľovi na doplnenie. Požiadal doplniť dokument o 
 nezrealizovaný pôvodný  investičný zámer „ Výstavba budovy Pavilónu nových médií 
a technológií“ Akadémie umení, ktorý bol už súčasťou dlhodobého plánu AU spred piatich 
rokov v predchádzajúcom období a je ku nemu vypracovaná na FVU odborná štúdia. 
Fakulta výtvarných umení na plánovaní výstavby pavilónu trvá a očakáva podporu a snahu 
o  získanie financií z rozpočtu rezortu na realizáciu požadovanej stavby. Po tomto doplnení 
Dlhodobý zámer AU na nasledovné 5-ročné obdobie Akademický senát AU  schválil.   
  K predloženej zmene  Štatútu Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 
Akademický senát AU vyjadril svoje súhlasné stanovisko.  
 

Akademický senát AU sa venoval na svojom štvrtom rokovaní, 1.10.2015, okrem 
iných kontrolných a organizačno-rokovacích úkonov najmä vyhláseniu volieb kandidáta 
na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  na nasledovné štvorročné 
funkčné obdobie  2016 – 2019  podľa  zákona o VŠ  a v súlade s Rokovacím poriadkom AS 
AU,  článku 14. V priebehu rozpravy bol pripomienkovaný a prerokovaný program príprav 
a termín voľby nového kandidáta na funkciu rektora. Voľby sa konali z dôvodu ukončenia 
(19.2. 2016) druhého 4-ročného mandátu rektora AU doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD.  AS 
AU vyhlásil dňa 1. októbra 2015 voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení 
v Banskej Bystrici na funkčné obdobie 2016 – 2019 v termíne 10. decembra 2015 
v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU,  Horná 95, v súlade s rokovacím poriadkom AS 
a zákonom o VŠ.  Pre zabezpečenie voľby  kandidáta zvolil päťčlennú Volebnú komisiu 
AS AU v nasl. zložení :  traja členovia zo zamestnaneckej časti  a  dvaja zo študentskej časti 
AS AU 
PhDr. Elena Knopová, PhD.,   (FDU AU) 
Mgr. Art.  Peter Strenáčik, PhD., (FMU AU) 
Doc. Štefan Balász, ArtD., akad. mal., (FVU AU) 
Roman Baláž (študent 4. Ročníka – odbor grafiky FVU) 
Dominika Kňažková (študentka 3. ročníka - herectvo, FDU AU) 
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AS AU ďalej  uložil volebnej komisii (ďalej „VK“), zabezpečiť prípravy a priebeh volieb 
kandidáta na rektora v súlade s právnymi predpismi a so zákonom č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, Štatútom Akadémie umení v Banskej Bystrici a Rokovacím poriadkom AS AU,  
článok 14 tak, aby návrhy kandidátov na rektora prijala VK od vyhlásenia  do 30 dní pred 
termínom konania volieb, t.j. do 10. novembra 2015 , do 13,00 hod. 
   Veľmi dôležitou, zodpovednou a technicky náročnou úlohou Akademického 
senátu AU,  vyplývajúcou z jeho pôsobnosti  bola samotná realizácia volieb kandidáta na 
funkciu rektora AU v Banskej Bystrici. Podľa vopred detailne vypracovaného programu 
a časového plánu volieb, písomné návrhy kandidátov na rektora od členov akademickej 
obce AU a členov Správnej rady AU  boli doručované v zalepenej obálke označenej  „Voľba 
rektora – návrh“ do rúk predsedovi Volebnej komisie AS AU PhDr. Elene Knopovej, PhD., 
na určenom pracovisku akadémie, ale aj poverenej osobe za AS, v prípade ospravedlnenej 
neprítomnosti predsedníčky. Po vyhodnotení, volebná komisia oslovila všetkých 
navrhnutých kandidátov a požiadala ich o súhlas s kandidatúrou.  Volebná komisia pod 
vedením jej predsedníčky pracovala zodpovedne, pripravovala,  organizovala a písomne 
vyhodnocovala všetky úkony,  ktoré jej zo zásad volieb  vyplývali.  

   V deň volieb, pod vedením  Dr. Eleny Knopovej, predsedníčky volebnej komisie, 
ktorá viedla a  fundovane zabezpečila plynulý priebeh predvolebného zhromaždenia 
akademickej obce AU s kandidátom na funkciu rektora, prof. PaedDr., Mgr. et MgA. 
Vojtechom DIDIM,  ktorý, ako jediný zo štyroch navrhnutých pedagogických zamestnancov 
AU prijal kandidatúru na funkciu rektora,  AS AU zvolil kandidáta na funkciu rektora 
Akadémie umení v BB na nasledovné 4-ročné funkčné obdobie potrebnou väčšinou hlasov 
v I. kole   v tajnej voľbe 10. decembra 2015.  Prof. Mária Tomanová, predsedníčka AS 
vyhlásila výsledky volieb za právoplatné  a Volebná  komisia AS AU vyhotovila protokol o 
priebehu a výsledku volieb. Výsledky volieb do Akademického senátu Akadémie umení 
v Banskej Bystrici  boli oznámené akademickej obci AU,  zverejnené na hlavnej výveske AS  
a web stránke AS AU. V senáte pripravený návrh na vymenovanie  zvoleného  kandidáta na 
funkciu rektora prof. PaedDr., Mgr. et MgA.  Vojtecha Didiho bol predložený ministrovi 
školstva SR na vymenovanie prezidentom Slovenskej  republiky  v zákonom stanovenom 
termíne.  Priebeh volieb je zdokumentovaný v zápisnici  volebnej komisie a v Protokole 
o výsledku volieb so všetkými príslušnými písomnosťami v súlade s volebným a 
 registratúrnym poriadkom AU.  

 

 
 
 
 

 
Vypracovala Viera Slávová ,  tajomníčka AS AU 
  v Banskej Bystrici ,  25.  február 2016  
 


