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Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici (AS AU, senát) je  najvyšší 
orgán akademickej samosprávy Akadémie umení v Banskej Bystrici (AU BB, akadémie) 
verejnej vysokej školy, vzdelávacej a umeleckej ustanovizne. 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. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici bol zvolený na štvorročné 
funkčné obdobie 2015-2018. Konštituoval sa po voľbách na ustanovujúcom rokovaní 
v januári 2016.  

Každá fakulta Akadémie umení v Banskej Bystrici (3 fakulty) má v AS AU svoje 
zastúpenie. Fakulta múzických umení (FMU), Fakulta výtvarných umení (FVU)a Fakulta 
dramatických umení (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 spolu dva mandáty  v  zamestnaneckej časti AS AU. 

 
Právne postavenie, pôsobnosť a právomoci Akademického senátu vysokej školy sú 

dané ustanoveniami zákona o vysokých školách (úplné znenie č. 131/2002 Z.z. a nasl.), 
ktorými sa Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici náležite riadi. Jeho 
činnosť zároveň 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 v rámci svojej pôsobnosti vymedzenej zákonom o vysokých školách 
a záväznými vnútornými predpismi sa primerane podieľa aj na rozhodovaní v zásadných 
oblastiach činnosti akadémie, najmä však v oblasti dlhodobej koncepcie jej rozvoja. 

  
Akademický senát AU v roku 2017, vedený predsedníctvom: prof. Mgr. Art. Mária 

Tomanová, ArtD., predsedníčka, Mgr. Art. Patrik Ševčík, ArtD., podpredseda za 
zamestnaneckú časť a Peter Magurský, podpredseda za študentskú časť v spolupráci 
s tajomníčkou Vierou Slávovou, zodpovednou za technickú realizáciu, prerokovával 
a následne schvaľoval  rektorom predkladané dokumenty, a to najmä: návrh Rozpočtu AU 
na rok 2017 (rokovanie AS sa uskutočnilo 7.2.2017), aktualizáciu Dlhodobého zámeru 
Akadémie umení s výhľadom do roku 2020, Výročnú správu o hospodárení AU, Výročnú 
správu o činnosti AU za predchádzajúci rok 2016 a Rozpočet výnosov a nákladov AU na 
rok 2017 (na rokovaní dňa 31.5.2017). V Správnej rade Akadémie umení boli z nominácie 
rektora v akademickom senáte  schválení dvaja jej noví členovia na šesťročné funkčné 
obdobie. 

 
Akademický senát AU plnil zároveň aj ďalšie nevyhnutné technicko-personálne 

úlohy v súlade so Štatútom Akadémie umení v Banskej Bystrici. Začiatkom nového 
akademického roka 2017/2018 nastali zmeny v zložení  študentskej časti AS AU. Podľa 
zákona o VŠ, §8, ods. 6, písm. e), h) z dôvodu skončenia štúdia zaniklo členstvo v AS AU 
týmto členom - Brigita Bialová a Gabriel Gyenes z Fakulty výtvarných umení AU. AS AU 
vyzval listom v októbri 2017 predsedov fakultných akademických senátov FDU a FVU na 
vypísanie volieb na doplnenie 3 mandátov chýbajúcich členov AS AU. Po náležitej príprave 
doplňujúce voľby sa uskutočnili na Fakulte výtvarných umení AU dňa 16. 11. 2017. 
Novými členmi na dva pokračujúce mandáty sa stali Eva Töroková a  Simona Vargová , 
študentky FVU AU. 

 
Fakulta dramatických umení AU bez doplňujúcich volieb, v súlade s Volebným 

poriadkom AS ktorý oficiálne schvaľuje status náhradníka, obsadila jeden pokračujúci 
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mandát v zamestnaneckej časti náhradníkom, ktorý vzišiel z riadnych volieb do AS AU. 
V akademickej činnosti pokračuje Mgr. Martin Palúch, PhD. (Členstvo v AS AU zaniklo 
smrťou, keď dlhoročný člen AS AU PhDr. Andrej Matašík podľahol ťažkej chorobe.)  

 
Akademický senát AU v priebehu roka 2017 pracoval v určenom počte 17 členov 

v tomto zložení : 
1. prof. Mgr. art. Mária Tomanová ArtD. (FMU AU), predsedníčka  
2. Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. (FVU AU), podpredseda za zamestnan. časť  
3. Peter Magurský, (FDU AU) podpredseda za študentskú časť 
4. Mgr. Peter Strenáčik PhD. (FMU AU) 
5. doc. Mgr. art. Pavol Tužinský (FMU AU) 
6. Alžbeta Serdelová (FMU AU) 
7. Andrea Kirschová (FMU AU) 
8. doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal. (FVU AU) 
9. Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD. (FVU AU) 
10. Gabriel Gyenés, Mgr. art., od 16.11. 2017 Eva Töroková (FVU AU) 
11. Brigita Bialová, od 16.11. 2017 Simona Vargová (FVU AU) 
12. PhDr. A. Maťašík, PhD., od 23. 11. 2017 Mgr. Martin Palúch,PhD. (FDU AU) 
13. PhDr. Elena Knopová, PhD. (FDU AU) 
14. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD. (FDU AU) 
15. Terézia Mindošová , (FDU AU) 
16. Ing. Ivana Badinská, (organizačná súčasť AU) 
17. Ing. Miriama Ďurianová,  (organizačná súčasť AU). 

 
Technickú agendu a vedenie registratúry AS AU zabezpečovala Viera Slávová, 

tajomníčka AS AU do júna 2017. Po jej odchode do riadneho dôchodku zvolil akademický 
senát za tajomníčku AS AU na návrh predsedníčky prof. Márie Tomanovej, ArtD. Ing. 
Miriamu Ďurianovú (dňa 23.11. 2017), ktorá s návrhom vopred súhlasila. Jej funkčné 
obdobie potrvá do ukončenia volebného obdobia súčasného AS AU.  

 

Zasadnutia (3) Akademického senátu AU počas celého  roka 2017 zvolávala 
a viedla prof. Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka AS AU. Program jednotlivých rokovaní 
bol dôsledne pripravovaný v súlade s Rokovacím poriadkom AS AU  v dostatočnom 
časovom predstihu a rozposielaný všetkým členom akademického senátu,  pozvaným 
hosťom, rektorovi AU a vedeniu akadémie. Akademická obec AU bola o pripravovaných 
rokovaniach priebežne informovaná formou pozvánok s programom a miestom rokovaní, 
zápisnicami a prijatými schválenými uzneseniami o dosiahnutých  záveroch na oficiálnej 
výveske AS AU ale aj na web stránke akadémie.  

 
Akademický senát AU na svojich zasadnutiach venoval zvýšenú pozornosť 

prerokovávaniu predkladaných  dokumentov AU. Pri ich schvaľovaní podrobne analyzoval  
najmä Rozpočet AU na rok 2017, Výročné správy o hospodárení a o činnosti AU za rok 
2016, vnútorný predpis - Študijný poriadok FVU AU a návrhy rektora na doplnenie členov 
Správnej rady AU. 

 
Po posúdení  návrhu rozpočtu AU na rok 2017, ktorý predložil prof. Vojtech DIDI, 

rektor AU, v rozprave bolo možné skonštatovať, že takmer pokrýva bežné požiadavky 
fakúlt a jednotlivých organizačných súčastí na zabezpečenie vzdelávacej a hospodársko- 
správnej činnosti akadémie počas fiškálneho roka. Rozpočet prešiel schvaľovacím 
konaním bez zmien hneď na prvom rokovaní senátu začiatkom roka 2017. Predložený 
návrh smeroval ku konštruktívnej spolupráci medzi jednotlivými fakultami, čo sa prioritne 
považovalo za kvalitatívny rast vzájomnej spolupráce jednotlivých organizačných súčastí 
AU v senáte zastúpených. 
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Rektor AU predložil ďalej akademickému senátu vo februári 2017 oznámenie 
o skončení funkčného obdobia v Správnej rade AU Ing. Marianovi Gajdošovi a Jurajovi 
Turčanovi (v máji 2017). Zároveň na obsadenie mandátov  navrhol novú členku Ing. Janu 
Raffajovú, riaditeľku Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene a opätovne Juraja 
Turčana, podpredsedu ÚZ ŽNO, správy židovských kultúrnych pamiatok na Slovensku. 
Obaja s návrhom súhlasili, Akademický senát AS schválil obidve nominácie rektora na 
svojom rokovaní dňa 31. mája 2017. Vo februári 2017 ukončila členstvo v Správnej rade 
AU aj zástupkyňa akademického senátu študentskej časti  Bc. Adriana Známová. 
Akademický senát na uvoľnený post zvolil Petra Magurského, podpredsedu AS AU za 
študentskú časť FDU na dvojročné funkčné obdobie. 

 
V uvedenom akademickom roku nastali zmeny aj v členstve Študentskej rady 

vysokých škôl SR, kde na obsadenie mandátu za Františka Kňazoviča (z dôvodu 
neospravedlnenej neúčasti na zasadnutiach rady) vypísal AS AU na podnet ŠRVŠ SR nové 
voľby. Členom študentskej rady na pokračujúci mandát sa stal Martin Nagy zvolený 7.12. 
2017 študentskou akademickou obcou AU BB. Zápisnica o voľbe bola zaslaná vedeniu RVŠ 
SR. Podklady o priebehu a výsledkoch volieb sú zdokumentované v agende AS AU. 

 
Zo všetkých prerokovávaných tém a dokumentov, ktoré boli priebežne do 

rokovania akademického senátu predkladané rektorom a vedením AU v súlade so 
zákonom o VŠ, AS AU prijímal záväzné uznesenia a vypracovával podrobné zápisnice. 
Informácie a výsledky z rokovaní sú zverejňované akademickej obci a odbornej 
verejnosti na web stránke AU v sekcii Dokumenty Akademického senátu Akadémie 
umení a operatívne na oficiálnych výveskách vo foyeri akadémie umení a fakúlt. 

 
Písomnosti z jednotlivých zasadnutí akademického senátu AU, prijaté záväzné 

uznesenia, zápisnice, správy, podklady, výsledky o hlasovaní 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. 

 
 
 
V Banskej Bystrici   28. februára 2018 
 
spracovala Viera Slávová  
 


