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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 kultúrnou a  vzdelávacou ustanovizňou v rámci všetkých 
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 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 so Zásadami volieb do AS AU,  volebným 
poriadkom, 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  a to 
FMU, FVU a FDU má v zamestnaneckej  časti  po tri mandáty a v študentskej   časti  po dva 
mandáty. Organizačná súčasť  rektorát, študentský domov,  knižnica AU - majú spolu  
zastúpené  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.), ktorým sa 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 dlhodobého zámeru a 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. V rámci svojej pôsobnosti plní aj ostatné úlohy podľa Štatútu AU  
a vnútorných predpisov Akadémie umení v Banskej Bystrici a  posudzuje plnenie úloh. 

 
Zloženie Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici v  r. 2014  ku dňu  1. 

januára 2014 s personálnymi zmenami,  ktoré vzišli s doplňujúcich volieb do AS v poslednom 
roku jeho funkčného obdobia,  bolo nasledovné: 

 
1. prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., (FMU) predsedníčka 

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

3.  Bc. Matej Struhár (FDU) podpredseda za študentskú časť  -  do ukončenia štúdia na AU, august  

2014   - pokračujúci mandát - Marek ROZKOŚ   do dec. 2014 

Členovia AS AU  zamestnanecká časť: 

4.  PhDr. Andrej Maťašík, PhD. 

5. Mgr. Martin Palúch, PhD., 

6. doc. Mgr. art. František Výrostko 
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7. doc. Ján Zemko - od 10.2.2014  v dopl. voľbách za predch. člena, menovanie do funkcie prodekana  

8.  Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., 

9.  PhDr.  Katarína Rusnáková, PhD., 

10.  prof. Miroslav Brooš, akad. maliar 

11.  Ing. Miriama Gajdošíková 

12.  Ing. Martina Leštáková 

Členovia AS AU  študentská časť: 

13. Bc. Juraj Gramantík, FVU  

14. Mgr. art. Adam Kruták, FVU  

15.  Mgr. art. Michaela Kukurová, FMU - do ukončenia štúdia na AU , jún 2014 -  pokračujúci mandát  

Barbora Pažická     od 21. okt  -  do dec. 2014 

16. Adriana Známová, FMU 

17. Bc. Mário Zeumer, FDU - do ukončenia štúdia na AU, jún, 2014  -pokračujúci mandát  Jana 

Ovšonková    od 21. okt.   -   do dec. 2014 

Akademický senát  AU počas svojho pôsobenia v roku 2014 na svojich zasadnutiach, 
zvolaných predsedníčkou ASAU,  schvaľoval, prerokovával  a vyjadroval sa  ku 
predkladaným materiálom vedenia akadémie, k návrhom vnútorných predpisov akadémie, 
návrhom smerníc  a nariadení ako aj k aktuálnym podnetom akademickej obce AU,  
písomne zadokumentovaných v agende AS v zápisniciach a uzneseniach  z jednotlivých  
rokovaní.  

Uznesením č. 1 zo dňa 12.2.2014 schválil: 

 DOPLNOK  č. 2 k Organizačnému poriadku AU,  zmenu organizačnej štruktúry Akadémie 
umení  v Banskej Bystrici  na návrh  doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., rektora AU 

 ŠTATÚT  FAKULTY  VÝTVARNÝCH UMENÍ  AU  V BANSKEJ  BYSTRICI 

 ŠTATÚT FAKULTY MÚZICKÝCH UMENÍ V BANSKEJ  BYSTRICI  

 ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY MÚZICKÝCH UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI  

 VOLEBNÝ PORIADOK AS AU  

 ROKOVACÍ PORIADOK AS AU 

 Člena Správnej rady AU JUDr. Janu Lašákovú na nasledovné šesťročné funkčné obdobie 

 Výsledky doplňujúcich volieb do AS AU na obsadenie pokračujúceho mandátu  
zamestnaneckej časti FMU v Akademickom senáte AU. Za člena AS AU bol zvolený doc. Ján 
Zemko  

 Vypísanie doplňujúcich volieb na 1 mandát študentskej časti akademickej obce AU  do ŠRVŠ 
SR v súlade so zák. o VŠ, §9, písm. q). 

 Voľbu člena ŠRVŠ SR za Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorým sa stal 
Juraj Gramantík, člen AS, študent FVU  
 

Uznesením č. 2 zo dňa 14.5. 2014 schválil :                            
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       zloženie Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – predseda 

 prof. Eva Blahová 

 prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 

 prof. PaedDr. MgA.  et Mgr. Vojtech Didi 

 prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. 

 prof. Mgr. Jan Gogola 

 prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. 

 prof. Boris Jirků, akad. mal. 

 prof. PhDr. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

 prof. Ján Kudlička, akad. mal. 

 prof. Miloš Mistrík, DrSc. 

 prof. Jozef Podhoranský 

 prof. MgA Jan Vedral, PhD. 

 prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 

 doc. Martin Činovský, akad. maliar., ArtD. 

 doc. Igor Benca, akad. mal. 

 doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. 

 doc. Juraj Sapara, akad. sochár 

 doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. 

 doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

 Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

 PaedDr. Mgr. Peter Vítko 
 
 
 

        Uznesením č. 3 zo dňa 22.5. 2014 schválil :                            
 

 V súlade s Rokovacím poriadkom AS AU elektronické hlasovanie dvoch členov AS 

AU (ospr. zo zvlášť závažných dôvodov).  

 Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2014.  

 Výročnú správu o hospodárení AU za rok 2013.  

 Umeleckú a vedeckú radu AU pre nasledovné funkčné obdobie v súlade s 

podaným návrhom doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., rektora AU.  

 Študijný poriadok FVU AU v súlade s predloženým návrhom (doc. Juraj Sapara, 

akademický sochár, dekan FVU AU) a so Štatútom AU (registrovaný na MŠVVaŠ 

SR august -september 2013).  

 

Akademický senát AU vzal na vedomie  

 Majetkové priznanie rektora za rok 2013 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o 

ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií - verejných funkcionárov v znení 

ústavného zákona č. 545/2005 Z. z, predložil doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., 

rektor.  

 

 Výsledky elektronického hlasovania k per rolam 7.5. 2014 k Výročnej správe o 

činnosti AU za rok 2013 v súlade s návrhom doc. Mgr. art. Matúš OĽHU, PhD., 

rektora AU. Elektronické hlasovanie bolo ukončené 14.5.2014 a nasledovne bolo 

prijaté Uznesenie AS AU č. 2.  

 

 Správu o činnosti AS AU za rok 2013. Predložila predsedníčka AS AU prof. Mgr. 

art. Mária Tomanová, ArtD.  



5 

 

 
      Uznesením č.4 zo dňa 25.6. 2014 schválil :                            

  člena Správnej rady AU Ing. Dominika Belku na návrh rektora AU  

  Správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2014  

   Uznesením č. 5 zo dňa 28.10. 2014 schválil : 

 Doplnok č. 3 Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici a potvrdzuje 
výsledky elektronického hlasovania AS. 

       Uvedený doplnok č. 3 mení a dopĺňa  Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej  
       Bystrici  o útvar „Prorektor pre vonkajšie vzťahy AU „ (písm. d). 

 Členku Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za AS AU, študentská časť FMU,   
Adrianu ZNÁMOVÚ. 

 ORGANIZAČNÝ PORIADOK FDU AU.  

 ROZHODNUTIE AS AU – vypisuje voľby do Akademického senátu Akadémie umení v Banskej 
Bystrici v termíne 3. – 5. decembra 2014 na nasledovné štvorročné funkčné obdobie. 

 Členov Hlavnej volebnej komisie AS AU (HVK)  pre voľby do Akademického senátu AU 
nasledovne : 
doc. Ján Zemko, predseda HVK 
PhDr. Andrej Maťašík, člen   
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., člen  
a  štyria členovia HVK menovite, predsedovia čiastkovej volebnej komisie jednotlivej fakulty  
 AU a organizačnej  súčasti AU vzídu z vlastnej voľby  v ČVK.  

 Doc. Mgr. art. Dušana JARJABKA, do funkcie prorektora pre vonkajšie vzťahy Akadémie umení 
v Banskej Bystrici.  

 
Akademický senát  AU rokoval v roku 2014 spolu 5 krát. Mimo zvolaných rokovaní  

využil aj možnosť elektronického hlasovania, a to  najmä v oblasti požiadaviek  Správnej  rady 
AU a  schválenia Výročnej správy o činnosti AU za r. 2013 po predchádzajúcom 
pripomienkovom konaní. 

Zasadnutia Akademického senátu AU sa niesli v konštruktívnom a pracovnom 
ovzduší. Nebol zaznamenaný ani jeden prípad neprijatia uznesenia z dôvodu nízkeho počtu 
prítomných členov AS AU príp. iných  dôvodov.  
 Za najdôležitejšiu fázu niekoľkých, po sebe nasledujúcich rokovaní AS AU začiatkom 
roka sa  považuje  schvaľovanie návrhu rozpisu rozpočtu dotácie pre vysokú na aktuálny 
fiškálny rok 2014. K predloženému návrhu rozpočtu AU, ktorý vypracovala Ing. Petra 
Virágová, kvestorka AU, bolo zvolaných niekoľko rokovaní  Komisie pre rozpočet, ktorá 
odobrila finálny upravený návrh a odporučila  Akademickému senátu  AU rozpočet na rok 
2014  schváliť.  Možno konštatovať, že napriek niekoľkým zovšeobecňujúcim pripomienkam 
bol  schválený  jednohlasne13 hlasmi prítomných  členov AS.  

 Akademický senát Akadémie umení v závere každého rokovania, počas svojho 
štvorročného pôsobenia, prerokovával ale aj prijímal adresné opatrenia formou 
schválených uznesení AS AU na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej a umeleckej 
činnosti a ich aplikovanie v oblasti  vysokoškolského rozvoja a umeleckého 
vzdelávania  na AU.  

Ďalšou  dôležitou a záverečnou úlohou Akademického senátu AU bolo vypísanie 
a realizácia volieb do AS AU v Banskej Bystrici, na základe  ukončenia funkčného obdobia 
Akademického senátu AU ku dňu  8. 12. 2014. Termín riadnych volieb,  menovanie  volebnej 
komisie a jej predsedu v súlade s volebným poriadkom AS  bol vypísaný na 3.  -  5 . decembra 
2014 v súlade s volebným a rokovacím poriadkom AS AU. Voľby koordinovala a na správnosť 
postupov dohliadala Hlavná volebná komisia ASAU a najmä jej predseda a člen akademického 
senátu  doc. Ján Zemko – FMU AU.  Volieb sa zúčastnila oprávnená akademická obec AU 
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v súlade so štatútom AU a príslušnými smernicami. Hlavná volebná komisia a ďalšie štyri 
čiastkové volebné komisie fakúlt a organizačnej súčasti AU zabezpečili, zrealizovali a 
zadokumentovali  celý priebeh volieb, od podávania návrhov na kandidátov až po sčítanie 
hlasov a vyhlásenie výsledkov volieb. Výsledky volieb do Akademického senátu Akadémie 
umení v Banskej Bystrici  boli  zverejnené na hlavnej výveske AS  a web stránke ASAU.  
Priebeh volieb je zdokumentovaný, sú vypracované podrobné zápisnice  s podpismi členov 
komisií potvrdzujúcich správnosť postupu  a výsledkov, čo potvrdila aj Hlavná volebná 
komisia AU v záverečnej zápisnici o výsledkoch volieb  dňa  8. 12. 2014.  

 
 Novozvolený Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici na nasledovné 

štvorročné funkčné obdobie  2015 -2018  sa konštituoval po voľbách na svojom prvom 
ustanovujúcom rokovaní  dňa 19.1.2015 , na ktorom  si zvolil  predsedníctvo a tajomníčku. 

 Zloženie :  
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   
16. Ing. Ivana Badinská (Organizačná súčasť AU) 
17. Ing. Miriama Gajdošíková (Organizačná súčasť AU) 

       Tajomníčka - Viera Slávová . 
 

Náhradníci , zvolení  vo voľbách , v súlade so  Zásadami volieb do AS AU a zák. o VŠ 
v prípade uvoľnenia mandátu člena Akademického senátu AU počas nasledovného 
štvorročného funkčného  obdobia: 

 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). 
 

 
Spracovala Viera Slávová ,  tajomníčka AS AU 
V Banskej Bystrici   5.  február 2015  


