AKADEMICKÝ SENÁT AKADÉMIE UMENÍ
V BANSKEJ BYSTRICI

Správa o činnosti AS AU za rok 2013

Akademický senát Akadémie umení (AS AU) je jedným z najvyšších orgánov akademickej
samosprávy Akadémie umení v Banskej Bystrici (AU BB, akadémie), vysokej školy, ktorá je vrcholnou
vzdelávacou a umeleckou ustanovizňou a napĺňa svoje poslanie výchovou umeleckých odborníkov
s najvyšším vzdelaním v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie.
Základom akademickej samosprávy umeleckej vysokej školy AU BB je akademická obec AU,
ktorú zastrešuje 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 s Volebným poriadkom AS AU volí akademická obec Akadémie
umení v BB vo voľbách tajným hlasovaním.
Každá fakulta (3) Akadémie umení v Banskej Bystrici má v AS AU svoje zastúpenie :
a)
FMU, FVU a FDU má po tri mandáty v zamestnaneckej časti AS
b)
FMU, FVU a FDU má po dva mandáty v študentskej časti AS
c)
Organizačná súčasť -Rektorát, študentský domov a knižnica AU- majú
zastúpenie po dva mandáty v zamestnaneckej časti AS.
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 náležite riadi. Činnosť AS AU ďalej upravuje Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici
a vnútorné predpisy AS Zásady volieb do AS AU – Volebný poriadok a Rokovací poriadok AS AU.
AS AU sa v rámci svojej pôsobnosti, vymedzenej zákonom o VŠ primerane podieľa na
rozhodovaní v zásadných oblastiach činnosti akadémie umení najmä však ku koncepcii 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, ďalej schvaľuje financovanie
a návrh rozpočtu Akadémie umení v Banskej Bystrici, návrh rektora na vymenovanie členov do
Správnej rady AU schvaľuje Umeleckú a vedeckú radu AU a posudzuje plnenie úloh. V rámci svojej
pôsobnosti plní aj ostatné úlohy podľa Štatútu AU a vnútorných predpisov Akadémie umení
v Banskej Bystrici.
Súčasný Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici bol zvolený na štvorročné
funkčné obdobie od 9.12. 2010 do 8.12.2014. Obsadenie Akademického senátu Akadémie umení
v Banskej Bystrici – zoznam predsedníctva a členov ku dňu 1. januára 2013
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prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., podpredseda za zamestnaneckú časť
Bc. Matej Struhár (FDU) podpredseda za študentskú časť
Členovia AS AU zamestnanecká časť:
PhDr. Andrej Maťašík, PhD.
doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD.
doc. Mgr. art. František Výrostko
Mgr. art. et Mgr. Peter Špilák, PhD.
Mgr. art. Peter Strenáčik
PhDr. Katarína Rusnáková, PhD.
prof. Miroslav Brooš, akad. maliar
Ing. Miriama Gajdošíková
Ing. Martina Leštáková
Členovia AS AU študentská časť:
Mgr. art. Filip Jurkovič, FVU
Mgr. art. Mgr. art. Adam Kruták, FVU
Mgr. art. Michaela Kukurová, FMU
Mgr. Andrej Sontag, FMU
Bc. Mário Zeumer, FDU
Akademický senát AU počas svojho pôsobenia v roku 2013 na svojich zasadnutiach,
zvolávaných predsedníčkou AS prof. Máriou Tomanovou schvaľoval, prerokoval alebo sa vyjadril
ku predkladaným materiálom od vedenia akadémie, k návrhom vnútorných predpisov akadémie,
smerníc a nariadení ako aj ku aktuálnym podnetom akademickej obce AU zdokumentovaných
v zápisniciach z rokovaní.
AS AU na svojich úvodných rokovaniach ako svoju prioritnú úlohu odporučil postup príprav
metodiky pre rozpis rozpočtu na nasledovné obdobia a schválil jeden z najdôležitejších
dokumentov ekonomického a organizačného zabezpečenia vzdelávacieho procesu na akadémii
návrh rozpočtu vysokej školy AU BB pre rok 2013, ktorého predkladateľom bol rektor AU. Návrh
bol schválený s pripomienkami, ktoré sa stali východiskom pre tvorbu koeficientu odboru k
rozpisu rozpočtu budúcich období Akadémie umení v Banskej Bystrici.
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V procese príprav zasadnutí akademického senátu AU, orgány akademickej samosprávy a
fakulty nie vždy predkladali dokumentáciu (návrhy na schvaľovanie predpisov, rozpočtu alebo
iných zásadných dokumentov ku ktorým sa vyžaduje aj stručný komentár) do programu rokovaní
v súlade s Rokovacím poriadkom akademického senátu AU a v dostatočnom časovom predstihu
alebo stanovenom termíne, čo niekedy znižovalo pružnosť rokovaní pri jednotlivých bodoch
programu senátu.
Na základe predchádzajúcich skúseností a v súlade s Rokovacím poriadkom AS si
akademický senát pre budúce funkčné obdobia stanovil najmä zásadné dodržiavanie termínov
na predkladanie dokumentov do rokovania a tiež so stručným a výstižným komentárom riešenej
problematiky. Pri nedodržaní ustanovení, resp. porušení rokovacieho poriadku (termín
predkladania 10 – 14 dní pred zasadnutím senátu) ich akademický senát nebude môcť zaradiť do
najbližšieho programu, ale posunie do neskoršieho rokovania. V minulom období sa jednalo o
dokumenty obsahom aj formátom rozsiahle, cca nad 10-12 strán, s ktorými sa členovia senátu
oboznamovali v dlhšom časovom úseku.
Členovia Akademického senátu AU vo svojej rokovacej a následne schvaľovacej činnosti
i naďalej aktívne spolupracovali s akademickou obcou Akadémie umení aj mimo riadne zvolaných
rokovaní napr. pri ukončení mandátov členov AS, ale najmä pri vyhlasovaní a organizačnom
zabezpečovaní nerušeného priebehu doplňujúcich volieb do AS (priemerne 2-krát ročne) a pri
navrhovaní nových kandidátov, využívajúc tak formu elektronickej komunikácie (schválený
perrolam).
AS AU rokoval v roku 2013 spolu 4 krát a 1x počas prázdninového a dovolenkového
obdobia využil možnosti elektronického hlasovania v dôležitej oblasti pripomienkového
a schvaľovacieho konania Štatútu AU, registrovaného na Ministerstve školstva, vedy, výskumu
a športu SR.
Zasadnutia Akademického senátu AU sa niesli vo väčšine prípadov v konštruktívnom a
pracovnom ovzduší, prítomnosť členov bola prioritná najmä pri prijímaní uznesení. Počas roka
nebol zaznamenaný ani jeden prípad neprijatia uznesenia z dôvodu nízkeho počtu prítomných
členov. Na svojom prvom zasadnutí sledovaného obdobia v AS neboli obsadené všetky mandáty,
nakoľko počet členov sa znížil na 16 a bolo nevyhnutné vyhlásiť doplňujúce voľby do AS a doplniť
tak jeden chýbajúci mandát na ustanovených 17 členov AS. Mandát zamestnaneckej časti FDU bol
uvoľnený z titulu, že dnes už bývalý člen akademického senátu doc. Ján Sládeček kandidoval a bol
zvolený do funkcie dekana FDU AU. Pre nezlučiteľnosť funkcií v súlade s §8, ods. 3 zák. o VŠ ukončil
svoj mandát na vlastnú žiadosť. V doplňujúcich voľbách do AS AU na pokračujúci mandát FDU bol
zvolený za člena AS za zamestnaneckú časť Mgr. Martin Palúch, PhD.
Okrem personálnych zmien sa AS AU podrobne zaoberal aj problematikou ustanoveného
týždenného pracovného času v AU ako určuje štatút AU v nadväznosti na členstvo vysokoškolských
učiteľov a vedeckých pracovníkov v AS. Z dôvodu právnej istoty bol daný návrh na doplnenie
štatútu vysokej školy AU, aby členmi akademickej obce boli vysokoškolskí učitelia a výskumní
pracovníci, ktorí sú s akadémiou umení v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný
čas, ako aj ďalší zamestnanci vysokej školy s prevahou duševnej práce , ktorí sú s akadémiou
v pracovnom pomere tiež na ustanovený týždenný pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej
obce). Tento návrh do Štatútu AU nebol aplikovaný - v prípravnej fáze bol spracovateľom
zamietnutý, z titulu nesúladu so zákonom o VŠ v znení jeho novelizácie z roku 2013.
Za najdôležitejšiu fázu niekoľkých, po sebe nasledujúcich rokovaní AS AU sa považuje
schvaľovanie návrhu rozpisu dotácie pre vysokú školu – rozpočtu na aktuálny fiškálny rok.
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K predloženému návrhu rozpočtu AU rektora na rok 2013 (vypracovala Ing. Petra Virágová,
kvestorka AU) sa vyjadril fakultný akademický senát FVU a svojím nesúhlasným stanoviskom,
prijatom na rokovaní 19. 3. 2013 presadzoval aplikovať pre rozpis dotácií v rozpočte AU metodiku
MŠVVaŠ SR. Fakultný senát FVU svoje stanovisko následne adresoval univerzitnému
Akademickému senátu AU.
AS AU sa témou použitia metodiky MŠVVaŠ SR ale aj vlastnej metodiky pre rozpis dotácie
podrobne zaoberal, no nebola nájdená zhoda pre schválenie. Senát preto následne vymenoval
poradný orgán Akademického senátu AU - Komisiu pre výpočet koeficientu odboru s prioritnou
úlohou vyšpecifikovať uplatniteľný návrh výpočtu koeficientu odboru všeobecne prijateľný pre
všetky fakulty AU s právom požiadať o odborné vyjadrenie garantov študijných odborov a dekanov
fakúlt.
Akademický senát AU na svojom rokovaní o rozpočte - k rozpisu dotácie pre AU
hlasovaním zamietol návrh kvestorky s použitím vlastného výpočtu koeficientu a požiadal ju o
vypracovanie návrhu – variantu č. 2, v ktorom budú použité metódy rozpisu podľa návrhu FVU.
Navrhnutý variant rozpočtu č. 2 vo svojej podstate sa stal pre FVU AU ešte viac neprijateľným
a nevýhodným, ktorý podľa zástupcov FVU tiež nezohľadnil požiadavky fakulty.
AS AU nakoniec na svojom následnom zasadnutí k rozpočtu na rok 2013 schválil rozpis
dotácie AU podľa varianty č. 1. a vyhradil si právo, aby akékoľvek zmeny bez odôvodnení a ich
prípadné dôsledky oproti prijatej metodike pre tvorbu budúcich období, nebolo možné predkladať
na schvaľovanie v Akademickom senáte AU.
Senátom vymenovaný poradný orgán -odborná Komisia AS AU pre tvorbu a výpočet
koeficientu odboru rozpisu rozpočtu na AU a jeho uplatňovanie bol doplnený o tajomníkov fakúlt,
nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., podpredseda AS AU
Ing. Petra Virágová kvestorka AU
PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU
PhDr. Andrej Maťašík, člen AS AU
Mgr. art. Peter Strenáčik , člen AS AU
doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD., prodekanka pre študij., person., a doktor. obl. FMU
Mgr. art. Katarína Hitzingerová, ArtD., prodekanka pre vzdel. činnosť FDU (t.č. na MD),
v zastúpení Mgr. art. Ivan Kršiak, prodekan pre rozvoj FDU
Mgr. art. Jozef Suchoža, ArtD., prodekan pre štúdium FVU
Mgr. Eliška Urbanová, tajomníčka FVU
Ing. Mária Tužinská, tajomníčka FMU
Ing. Jana Lopejská, tajomníčka FDU.

Pracovná komisia AS pre výpočet koeficientu odboru na svojom zasadnutí 11.12.2013
jednoznačne odporučila akademickému senátu AU postúpiť prípravy rozpočtu, tvorbu a
použiteľnosť koeficientu odboru pre rozpis dotácie z titulu závažnosti problematiky dekanom fakúlt
a to aj v súvislosti s pripravovaným procesom akreditácie vysokej školy do roku 2014. O prijatých
záveroch pracovnej komisie informoval akademický senát jeho podpredseda Mgr. art. Patrik Ševčík,
poverený vedením komisie. Písomná dokumentácia je založená v agende AS.
V akademickom senáte AU sa v súlade so schvaľovaným programom v úvode rokovania,
okrem iných dôležitých materiálov a podkladov vedenia AU ako sú výročné správy o činnosti za rok
2013, výročné správy o hospodárení akadémie za rok 2013 a i., prerokovával a schvaľoval návrh
rektora AU na nový Štatút Akadémie umení v Banskej Bystrici, spracovaný Ing. Danicou Šimkovou,
kancelárkou AU. O rokovaniach boli vedené zápisnice a prijímané uznesenia, ktoré sú založené
v agende AS AU a zverejňované na web stránke AU.
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Návrh štatútu AU bol pozorne pripravovaný a konzultovaný aj s odborným tímom
právnikov v súlade s novelizáciou zákona o vysokých školách v roku 2013, o čom podrobne
informoval aj JUDr. Ján Krnáč, jeden z autorov návrhu štatútu priamo akademický senát.
Popri bežných formálnych zmenách v texte v porovnaní s predchádzajúcim štatútom AU bola do
nového návrhu zapracovaná aj aktuálna zmena článku 21, Školné a poplatky spojené so štúdiom,
ods. 14 po vykonaní pripomienkového konania a po zapracovaní opodstatnených pripomienok
členov Akademického senátu AU v nasledovnom znení :
(14) Pri rozhodovaní o znížení alebo odpustení školného alebo poplatkov spojených so
štúdiom alebo odložení termínu ich splatnosti rektor akadémie umení zohľadňuje stanovisko
dekana fakulty, študijné výsledky študenta, sociálnu situáciu študenta, zdravotný stav a iné
skutočnosti hodné osobitného zreteľa : a) o d p u s t i ť 100 % výšky poplatku žiadateľovi, ak
žiadateľ dosiahol priemer 1,0 alebo ktorého príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti
nepresahuje výšku sumy životného minima upravenú Opatrením Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR o úprave súm životného minima (ďalej len „Opatrenie“) , alebo zdravotný stav
a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, b) z n í ž i ť o 75 % výšky poplatku žiadateľovi,
ktorý dosiahol priemer do 1,1, alebo ktorého príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti
nepresahuje výšku 2,0 násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo zdravotný
stav a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, c) z n í ž i ť o 50 % výšky poplatku žiadateľovi,
ktorý dosiahol priemer do 1,2 alebo ktorého príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti
nepresahuje výšku 2,5 násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo zdravotný
stav a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, d) z n í ž i ť o 25 % výšky poplatku žiadateľovi,
ktorý dosiahol priemer do 1,3 alebo ktorého príjem na jednu osobu v spoločnej domácnosti
nepresahuje výšku 3,0 násobku sumy životného minima upravenú Opatrením, alebo zdravotný
stav a iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa, e) o d l o ž i ť termíny splatnosti podľa
osobitnej dohody.

AS AU schválil základný a najdôležitejší dokument Akadémie umení v Banskej Bystrici
ako prioritu dňa 21. 8. 2013, ktorý bol následne postúpený na registráciu na MŠ VV a Š SR.

AKADEMICKÝ SENÁT VYSOKEJ ŠKOLY S PERSONÁLNYMI ZMENAMI V PRIEBEHU ROKA 2013 :
(funkčné obdobie od 9. decembra 2010 do 12. decembra 2014)
Predseda :

1. prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD. (FMU)

Podpredseda :

2.Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (FVU) za zamestnaneckú časť

Podpredseda:

3. Matej STRUHÁR (FDU) za študentskú časť

Členovia – zamestnanecká časť :
4.prof. Miroslav BROOŠ, akademický maliar, (FVU)
5. PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, PhD., (FVU)
6.Mgr. art. et Mgr. Peter ŠPILÁK, (FMU)
7.Mgr. art. Peter STRENÁČIK, (FMU)
8.PhDr. Andrej MAŤAŠÍK, PhD., (FDU)
9.Mgr. Martin Palúch, PhD., (FDU), člen AS od 14.3. 2013, od 1.1. do1 3.3. 2013 neobsadený mandát
10.doc. Mgr. art. František VÝROSTKO, (FDU)
11.Ing. Martina LEŠTÁKOVÁ, (R)
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12.Ing. Miriama GAJDOŠÍKOVÁ, (R)
Členovia – študentská časť :
13. Mgr. art. Filip JURKOVIČ (FVU), ukončenie štúdia na AU, jún 2013)
Bc. Juraj GRAMANTÍK, (FVU) člen od 5. novembra 2013
14.Bc. Mário ZEUMER, (FDU)
15.Mgr. art. Adam KRUTÁ,K (FVU)
16.Mgr. art. Michaela KUKUROVÁ, (FMU)
17.Mgr. art. Andrej SONTAG, (FMU) ukončenie štúdia, jún 2013)
Adriana Známová, (FMU) členka od 5. novembra 2013

Priebežné personálne zmeny v AS AU: v dňoch 4.- 5. novembra 2013 sa uskutočnili
doplňujúce voľby
členov AS AU
študentskej časti na pokračujúce mandáty po
predchádzajúcich členoch Mgr. art. Filip Jurkovič a Mgr. art. Andrej Sontág, ktorí ukončili
členstvo v súlade so zákonom o VŠ , §8, ods 6, písm d, e). Novozvolenými členmi AS AU na 2
neobsadené mandáty sa stali - Juraj Gramantík (FVU, odbor sochárstvo) a Adriana Známová,
(FMU, odbor vokálna interpretácia), ktorým pokračuje mandát do konca funkčného obdobia
AS AU , december 2014.
Akademický senát AU prijal pre zefektívnenie svojej činnosti a uplatňovanie
schválených rozhodnutí v súlade s vymedzenou pôsobnosťou návrh pani predsedníčky AS AU
profesorky Márie Tomanovej aktualizovať súčasné vnútorné predpisy Volebný a Rokovací
poriadok Akademického senátu AU v súlade s požiadavkami senátu a s účinnosťou zákona o VŠ
v rámci prechodných ustanovení §113, ods. 13, aby ...“vysoké školy zosúladili do 31.augusta
2013 svoje vnútorné predpisy s predpisom účinným od 1. januára 2014“...).
Konštruktívne návrhy a pripomienky na zmeny predpisov AS AU vyplývajúce z
doterajšej praxe v súlade s novelizáciou zákona predložili členovia AS AU na prerokovanie
vo vopred určenom termíne rokovania AS AU. Prerokovaný návrh Rokovacieho poriadku
AS a Zásady volieb do AS AU boli postúpené na novelizáciu právnickej kancelárii,
poskytujúcej právne služby pre AU na základe mandátnej zmluvy ako garantovi ich
odborného spracovania. Aktualizované základné predpisy Akademického senátu AU boli
v senáte prijaté a schválené jednohlasne dňa 21. 11. 2013.
Z ďalšej činnosti AS AU a jeho schvaľovacieho konania napr., v personálnej oblasti
bolo dôležité schválenie návrhu na vymenovanie prorektorov Akadémie umení v BB prof.
Ľudovíta Hološku, akad. maliara do funkcie prorektora pre rozvoj, investície a marketing a
doc. Máriu Strenáčikovú, CSc., prorektorku pre umenie, edičnú činnosť a výskum na ďalšie
štvorročné funkčné obdobie (na zasadnutí AS AU 16. mája 2013), doplnenie členstva
zástupcov za akademický senát v Správnej rade AU, riešenie problematiky študijných
materiálov a predpisov, ktorými sa študentská akademická obec povinne riadila.
V oblasti menovania a voľby zástupcov do orgánov zastrešujúcich aktivity
a akademickú pôsobnosť vysokoškolských študentov bolo, na základe ukončenia mandátu
zástupcu za AU v r. 2013 v ŠR VŠ SR, zvolenie zástupcu AU do Rady vysokých škôl SR. Za
členku rady bola v riadnych voľbách akademickou obcou AU zvolená na dvojročné
funkčné obdobie študentka FMU– Silvia Zmeková .
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Akademický senát Akadémie umení v závere každého rokovania prijímal adresné
opatrenia formou uznesení AS AU na skvalitnenie vzdelávacej a umeleckej činnosti a ich
aplikovanie v oblasti rozvoja vysokoškolského, umeleckého vzdelávania na Akadémii
umení v Banskej Bystrici.

Spracovala : Viera Slávová, apríl 2014
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