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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, vzdelávacej  ustanovizne 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 AS AU 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.), ktorými 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. 

 
Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici bol zvolený na štvorročné 

funkčné obdobie 2015-2018.  Konštituoval  sa po voľbách na ustanovujúcom rokovaní.   
V roku 2016  do ukončenia akademického roka (jún 2016)  pracoval v tomto zložení : 

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 zamestnan. 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   
16. Ing. Ivana Badinská (organizačná súčasť AU) 
17. Ing. Miriama Ďurianová,  (organizačná súčasť AU) 
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Technickú agendu, vedenie registratúry zabezpečovala  Viera Slávová, tajomníčka AS AU. 
 
Rokovania Akademického  senátu  AU počas celého  roka 2016 zvolávala  a viedla 

prof. Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka AS AU. Program jednotlivých rokovaní bol 
detailne pripravovaný v súlade s Rokovacím poriadkom AS AU  v dostatočnom časovom 
predstihu, rozposielaný členom akademického senátu,  pozvaným hosťom,  vedeniu 
akadémie a jej rektorovi. 

 Akademický senát na svojich zasadnutiach počas roka 2016 schvaľoval najmä :   
rozpočet AU na rok 2016, správy o hospodárení a o činnosti AU za uplynulé obdobie, 
doplnok č. 2 k Štipendijnému poriadku a ďalšie interné smernice a nariadenia,  ako aj 
zmenu v Organizačnom poriadku AU.  Z  prerokovávaných tém, ktoré  mu boli  adresované 
zo strany rektora,  vedenia AU a  vyšších orgánov verejnej správy v súlade so  zákonom 
o VŠ prijímal záväzné uznesenia AS. V rozpravách ku jednotlivým bodom venoval priestor 
najmä problematickým oblastiam v rámci svojej vymedzenej pôsobnosti.  

 
Akademický senát AU zvolil v decembri 2015 do    funkcie rektora Akadémie umení 

v Banskej Bystrici prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtecha DIDIHO  na nasledovné štvorročné 
funkčné obdobie  2016 – 2019  podľa  zákona o VŠ  a v súlade s Rokovacím poriadkom AS 
AU, čl. 14.  

Voľby sa konali z dôvodu ukončenia (19. 2. 2016) štvorročného  mandátu druhého 
funkčného obdobia rektora AU doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD.  Voľby zabezpečovala 
päťčlenná Volebná komisia zvolená z členov AS AU. 

Po uskutočnení volieb rektora AU v Akademickom senáte Akadémie umení 
v Banskej Bystrici  akademický senát pripravil návrh na vymenovanie zvoleného  
kandidáta na funkciu rektora prof. PaedDr., MgA. et Mgr.  Vojtecha Didiho a predložil ho  
ministrovi školstva SR na vymenovanie prezidentom Slovenskej  republiky  v zákonom 
stanovenom termíne. 

 Priebeh volieb bol zdokumentovaný v zápisnici  volebnej komisie a v Protokole 
o výsledku volieb so všetkými príslušnými písomnosťami v súlade s volebným a 
 registratúrnym poriadkom AU.  

Na návrh Akademického senátu Akadémie umení  v súlade s Protokolom 
o výsledku volieb kandidáta na funkciu rektora AU  vymenoval prezident Slovenskej 
republiky  11. februára 2016 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho do funkcie 
rektora Akadémie umení v B. Bystrici. Dňom 20.2.2016 sa ujal funkcie.   

 
V AS AU začiatkom nového akademického roka 2016/2017 nastali zmeny  

v zložení  študentskej časti akademického senátu AU. Podľa  zákona o VŠ, §8, ods. 6, písm. 
e), h) z dôvodu „skončenia štúdia“ a „ na vlastnú žiadosť členov“ študentov AU študentskej 
časti zaniklo členstvo v AS AU týmto členom : 

Roman Baláž  (FVU AU) 
Gréta Freiwaldová  (FVU AU) 
Adriana Gandžalová  (FDU AU) na vlastnú žiadosť 
Dominika Kňažková  (FDU AU)   podpredsedníčka za št. časť,   na vlastnú žiadosť 
Marta Gondová (FMU AU).  
 
Na pokračujúci mandát za riadnych členov nastúpili náhradníci AS AU  v  súlade 

s Volebným poriadkom do AS AU a po písomnom súhlase zvolených náhradníkov,  
chronologicky v tomto zložení : 

Alžbeta Serdelová (FMU AU) 
Brigita Bialová (FVU AU) 
Gabriel Gyenes (FVU AU) 
Terézia Mindošová  (FDU AU). 
Na Fakulte dramatických umení AU  študentská časť nebol  v riadnych voľbách do 

univerzitného akademického senátu zvolený žiadny náhradník,  Akademický senát FDU  
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vyhlásil doplňujúce voľby  v termíne 26. - 28. 10. 2016.  Podľa výsledkov volieb, 
najvyššieho počtu získaných  hlasov bol  do AS AU zvolený Peter Magurský, študent  2. 
ročníka FDU AU.  Ďalšia kandidátka z FDU Mária Murínová sa stala náhradníčkou 
univerzitného akademického senátu na nasledovné funkčné obdobie.  

Súbežne 26. - 27. októbra 2016 boli vykonané aj voľby do Študentskej rady 
vysokých škôl SR, v ktorých zvolila študentská  akademickú obec AU zástupcu za AU 
Františka  Kňazoviča, študenta FDU na nové funkčné obdobie a druhého člena do rady za 
Akademický senát Alžbetu Serdelovú, študentku FMU AU ako zástupcu študentskej 
akademickej obce Akadémie umení na dvojročné funkčné obdobie.  

 AS AU sa na svojich rokovaniach ďalej venoval v rámci svojej pôsobnosti 
vymedzenej zákonom o VŠ dôležitým úlohám, obsiahnutým v písomných materiáloch, 
ktoré predkladal rektor Akadémie umení na schválenie, prípadne na prerokovanie. Išlo  
najmä  o schválenie rozpočtu AU na príslušný rok,  schválenie návrhov vnútorných 
predpisov akadémie, schválenie návrhov na členov rád a poradných orgánov AU a 
pripomienkovanie  k aktuálnym témam na podnety členov akademickej obce AU. 

 
 AS AU v tajných voľbách  schválil  v súlade s predloženými návrhmi rektora AU na 

nasledovné štvorročné funkčné obdobie  nových prorektorov  akadémie umení : 
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD. – prorektorka pre oblasť umenia, zahraničné  

vzťahy a edičnú činnosť  
doc. Igor Benca, akademický maliar - prorektor pre vzdelávaciu činnosť 
doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. - prorektor pre rozvoj, investič. a proj. činnosť 
doc. Mgr. art. Dušan Jarjabek - prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing.  
 
Na návrh rektora AU, ktorým požiadal akademický senát o schválenie zmien 

v Umeleckej a vedeckej rade AU, Organizačného poriadku AU podľa návrhu č. 2 
a organizačnej štruktúry AU, akademický senát jeho návrhu vyhovel 26.5.2016.  Zároveň 
schválil v tajnom hlasovaní nových členov Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení  
v Banskej Bystrici : 

prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD., rektor KU Ružomberok, 
doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., prorektor AU, 
doc. PhDr. Michal BABIAK, Mr. (pozn. PhD.,) pedagóg FDU.  

Z dôvodu ukončenia funkčného obdobia PhDr. Štefana Fejku, zástupcu 
Akademického senátu AU v Správnej rade Akadémie umení, na návrh prof. M. Tomanovej,  
AS AU zvolil nominantku Akademického senátu AU, zamestnaneckej časti do Správnej rady 
Akadémie umení  Ing. Danicu Šimkovú, manažérku AU, na najbližšie štvorročné funkčné 
obdobie. 

V oblasti prípravy rozpočtu na rok 2016 (autorka kvestorka AU, predkladateľ 
rektor AU) bolo možné vyjadriť uspokojenie nad racionálnym prístupom členov 
akademického senátu AU v schvaľovacom procese a  dosiahnutým výsledkom primerane 
objektívneho rozpisu financií na rok 2016 pre všetky organizačné súčasti AU.  Akademický 
senát AU a šesťčlenná komisia na prípravu rozpočtu (predseda Ing. Virágová, kvestorka, 
 tajomníčky fakúlt, člen AS AU a rozpočtárka)  nadobudli vzácnu zhodu pri prerokovávaní, 
posudzovaní a následnom schvaľovaní rozpočtu akadémie umení na aktuálny rok.   

Na svojom jesennom rokovaní v novembri 2016, po zahájení nového 
akademického roka, Akademický senát AU sa zaoberal v rámci schváleného programu aj 
podnetom a naliehavou požiadavkou prof. Jana Vedrala, garanta študijných programov na 
FDU zúčastniť sa zasadnutia a prerokovať v programe AS  finančnú problematiku  Fakulty 
dramatických umení priamo na pôde akademického senátu, za účasti rektora a grémia AU. 
Zvlášť bol venovaný  priestor podrobnej analýze zložitej finančnej situácie, ktorá na 
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fakulte pretrvávala.  Po vykonaní vnútorného auditu  pod vedením prorektora doc. Igora 
Bencu, akad. mal., nariadeného prof. Vojtechom DIDIM, rektorom AU boli prijaté opatrenia 
na vytvorenie podmienok pre zefektívnenie hospodárenia, rozvoja vzdelávacej  ale najmä   
publikačnej činnosti, nevyhnutnej pre akreditáciu fakulty a tvorbu rozpočtu VŠ.  

AS AU na verejnom rokovaní, za prítomnosti akademickej obce AU poskytol  
vhodný priestor na konštruktívny dialóg vedenia FDU na jednej  strane, rektora AU,  
prítomných dekanov a prodekanov ostatných fakúlt,  zástupcov audítorskej internej 
komisie na strane druhej,  k vyriešeniu a prijatiu navrhovaných účinných opatrení 
obidvoch zúčastnených strán a svojím odporúčaním napomohol k riešeniu a optimalizácii 
chodu fakulty. 

 
Akademický senát  AU zasadal v roku 2016 spolu 5-krát. Navyše, jedno hlasovanie 

k predloženému návrhu na aktualizáciu Organizačného poriadku AU bolo realizované 
elektronicky, per rollam. Zasadnutia Akademického senátu AU sa niesli v  pracovnom 
ovzduší. Účasť členov AS AU bola pravidelná, prerokovávané body programu boli 
prijímané v konštruktívnej forme. Prijaté uznesenia stručné a adresné.   Akademický senát 
AU v roku 2016 bol uznášania schopný pri každom rokovaní. Podľa  vopred pripraveného 
rokovacieho programu prerokovával, prijímal a schvaľoval návrhy na opatrenia najmä 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. 

 
Mimo zvolaných piatich  riadnych rokovaní AS v sledovanom období bolo prijaté 

uznesenie AS AU č. 2 zo dňa 2. mája 2016 elektronickým hlasovaním, per rolam, ktoré 
oprávňuje Akademický senát AU  prijímať uznesenie s opätovným schválením výsledku 
priamo na najbližšom rokovaní. Predmetom schvaľovania v AS AU  bol Organizačný 
poriadok  AU predložený rektorom AU. Na základe výsledkov hlasovania v Akademickom 
senáte AU materiál  nebol schválený. V danom prípade v súlade s Rokovacím poriadkom 
AS  sa za schválený považuje dokument vtedy, ak zaň zahlasuje nadpolovičná väčšina 
všetkých členov AS. AS AU odporučil predkladateľovi návrh aktualizovať a prepracovať.  
Po zapracovaní odporúčaných  zmien  bol Organizačný poriadok AU podľa návrhu č. 2 
schválený v akademickom senáte na následnom riadnom rokovaní dňa 26. 5. 2016.  

 
 Všetky písomnosti z jednotlivých rokovaní akademického senátu AU, prijaté 

záväzné uznesenia, zápisnice, správy, výsledky a  protokoly z riadnych aj doplňujúcich 
volieb do príslušných orgánov sú zadokumentované v agende AS AU spolu s  ostatnou 
korešpondenciou a uložené v kancelárii AS AU. Písomnosti staršieho dáta sú  archivované  
v registratúrnom  stredisku AU.  

Schválené uznesenia AS AU sú v časovej následnosti pravidelne zverejňované po 
každom ukončení rokovania na web stránke AU v sekcii Dokumenty Akademického senátu 
Akadémie umení. 

 

 

V Banskej Bystrici 2.2.2017 

Vypracovala Viera Slávová ,  tajomníčka AS AU 
   


