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1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPRÁVNEJ RADE 

 Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti 

ustanovenej zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podporuje posilňovanie väzby verejnej vysokej 

školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti Akadémie umení v Banskej 

Bystrici (ďalej len „akadémie“), najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných 

prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. 

 Členov správnej rady vymenúva a odvoláva  minister školstva. Šesť členov správnej rady 

navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy. Šesť 

členov správnej rady vyberá minister po vyjadrení rektora. Jedného člena správnej rady navrhuje 

na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu verejnej vysokej školy a jedného člena 

študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy.  

 

 Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len  „správna rada“) 

za rok 2020 je vypracovaná  v zmysle § 41 zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Správa obsahuje 

informácie o jej zasadnutiach, informácie o účasti jej členov na zasadnutiach, súpis rozhodnutí 

a odporúčaní správnej rady k činnosti akadémie. 

 Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy je stanovená zákonom o VŠ a Štatútom 

správnej rady, ktorý bol schválený Akademickým senátom Akadémie umení v Banskej Bystrici 14. 

mája 2015 a 8. júna 2015 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

1.2 V priebehu roka 2020 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady 

 V auguste 2020 skončilo v správnej rade členstvo Ing. Dominikovi Belkovi, ktorý bol 

navrhnutý na vymenovanie rektorom Akadémie umení v Banskej Bystrici, v decembri 2020 

skončilo členstvo Ing. Danici Šimkovej, ktorá bola navrhnutá zamestnaneckou časťou 

Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Tým vzniklo jedno voľné miesto  

z nominácie rektora a jedno miesto zamestnaneckej časti AS AU. Rektor Akadémie umení 

v Banskej Bystrici zaslal na ministerstvo návrh na doplnenie člena správnej rady. Za člena 

správnej rady bol 26. 11. 2020 vymenovaný z nominácie rektora Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. 

(č.2020/09310:3-A1110). Jedno miesto z nominácie ministra ostalo v roku 2020 neobsadené. 
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2. ZLOŽENIE ČLENOV SPRÁVNEJ RADY V ROKU 2020  

Predseda: Mgr. Nadežda Babiaková 

Podpredseda: Juraj Turčan  

Členovia: prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 

 Mgr. Jozef Maculák 

 Mgr. Anna Miklovičová  

 PhDr. Jaroslav Rezník  

 Ing. Dominik Belko  

 Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD., od 26. 11. 2020 

 PhDr. Rudolf Hromada 

 Ing. Ján Lunter 

 MUDr. Ján Nosko 

 Ing. Janka Raffajová 

 Ing. Danica Šimková 

 Bc. Timea Mináriková 

Tajomníčka: Bc. Jana Majerová 
 

Členovia z nominácie ministra Funkčné obdobie poradie 

Mgr. Nadežda Babiaková 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Mgr. Jozef Maculák 11. 11. 2016 – 10. 11. 2022 prvé 

Mgr. Anna Miklovičová 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

PhDr. Jaroslav Rezník 2. 7. 2019 – 1. 7. 2025 prvé 

Členovia z nominácie rektora 

Ing. Dominik Belko 28. 8. 2014 – 27. 8. 2020 prvé 

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD.  prvé 

PhDr. Rudolf Hromada 21. 9. 2016 – 20. 9. 2022 prvé 

Ing. Ján Lunter 12. 7. - 2018 – 11. 7. 2024 prvé 

MUDr. Ján Nosko 12. 2. 2015 – 11. 2. 2021 prvé 

Ing. Janka Raffajová 22. 8. 2017 – 21. 8. 2023 prvé 

Juraj Turčan 22. 8. 2017 – 21. 8. 2023 druhé 

Člen zamestnaneckej časti AS AU 

Ing. Danica Šimková 14. 12. 2016 – 13. 12. 2020 prvé 

Člen študentskej časti AS AU 

Bc. Timea Mináriková 7. 5. 2019 – 6. 5. 2021 prvé 
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3. ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY 

 Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2020 zasadala dvakrát 4. 3. 2020 a 7. 

10. 2020. V súlade s § 41 zákona číslo 131/2002 Z. z. ods. 2 o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa členovia správnej rady vyjadrovali 

k aktuálnym témam a dokumentom univerzity, schválili rozpočet Akadémie umení Banskej 

Bystrici, Správu o hospodárení Akadémie umení Banskej Bystrici a Správu o činnosti Akadémie 

umení Banskej Bystrici (ďalej len „akadémia“) za rok 2019, ako aj predložené materiály rektorom 

univerzity. 

 Materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady boli v súlade s rokovacím 

poriadkom a v dostatočnom časovom predstihu odoslané všetkým členom správnej rady. 

 

Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 4. marca 2020 

 Dňa 4. 3. 2020 o 10:00 hod. sa  uskutočnilo zasadnutie správnej rady v zasadacej miestnosti 

akadémie. Zasadnutie bolo zvolané písomne pozvánkou, adresovanou všetkým členom SR, 

prizvaní boli bývalý rektor akadémie prof. PaedDr. MgA et. Mgr. Vojtech Didi,  Ing. Petra Virágová 

– kvestorka, doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar – predseda AS AU. 

 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 11. 9. 2019 

3. Informácia o zmenách po voľbách na funkciu rektora AU 

(informuje: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU )  

4. Informácia o kaštieli Radvanských 

(informuje: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU )  

5. Informácia o perspektívach a zámeroch rozvoja AU  do ďalšieho funkčného obdobia 2020 – 

2024 

(informuje: prof. Ing. Michal Murín, ArtD. -  rektor AU ) 

6. Určenie platu rektora 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

7. Odmena prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

8. Správa o činnosti správnej rady za rok 2019 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

9. Rôzne 

10. Záver 
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Prítomných: 9 členov 

Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada akadémie 

umení bola uznášaniaschopná. 

Mgr. Nadežda Babiaková  otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, ospravedlnila chýbajúcich 

členov, privítala prítomných členov,  zvlášť nového rektora prof. MgA, Ing, Michala Murina ArtD., 

bývalého rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, predsedu Akademického senátu AU 

doc. Štefana Balázsa, ArtD., akademického maliara.  V úvode zasadnutia predsedníčka 

informovala prítomných o výsledku volieb ba funkciu rektora, ktoré sa konali 17. 12. 2019  

a zaželala v mene správnej rady novému rektorovi veľa úspechov vo funkcii. Zároveň poďakovala 

bývalému rektorovi za odvedenú prácu pre rozvoj akadémie. Požiadala nového rektora  

o informáciu o perspektívach a zámeroch akadémie do ďalšieho funkčného obdobia. Na zasadnutí 

správna rada určila plat rektora podľa § 41 ods. 5 zákona NR SR č. 363/2007 Z. z., ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších zmien a doplnkov 

a v súlade s § 7, § 8a § 10 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 20. 2. 2020. 

Na zasadnutí správna rada prerokovala a schválila Správu o činnosti správnej rady akadémie  

za rok 2019 a odporučila zverejniť na webovom sídle školy. 

Ing. Petra Virágová – kvestorka akadémie informovala o postupe prác na kaštieli Radvanských.  

V prvej etape sa preinvestovalo  1 500 000 € bez DPH(sanačné práce, strecha a inžinierske siete). 

V druhej etape 11 000 000 bez DPH. Finalizuje sa a vyhodnocuje verejná obchodná súťaž. Stavba 

bude realizovaná podľa výšky financií, ktoré budú k dispozícii. Konala sa obhliadka objektu. 

Akadémia spravuje obrovskú budovu, kde treba zabezpečiť potrebný tok financií na je 

dokončenie. O priebehu prác ako aj o finančnom krytí na kaštieli boli informovaní aj členovia AS 

AU. 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. - oboznámil členov správnej rady o všeobecných cieľoch 

akadémie a jeho víziou rozvoja do budúceho funkčného obdobia. Vnútorné prostredie akadémie 

by malo byť nastavené tak, aby záujem školy prevážil osobné záujmy.  

Jeho funkčné obdobie sa takmer presne kryje s obdobím, kedy akadémia musí prejsť procesom 

novej akreditácie. Musí modifikovať, ale aj dotvoriť svoj vlastný vnútorný systém 

kvality, štandardizovať procesy v rámci svojho pôsobenia a vytvoriť nové štruktúry, ktoré 

zavádzajú nové štandardy (napríklad interné oponovanie študijných programov). 

Mgr. Nadežda Babiaková  - oboznámila členov správnej rady, že správa o činnosti správnej rady  

za rok 2019 bola vypracovaná v súlade so zákonom o vysokých školách a zmysle poskytnutej 

metodiky a obsahuje základné informácie o členoch a zasadnutiach. Správna rada odporučila 

správu zverejniť na webovom sídle školy. 

Správna rada sa zaoberala znižovaním energetickej zaťaženosti akadémie. Ing. Petra Virágová  

v tejto súvislosti upozornila členov správnej rady o potrebe  vypracovania analýzy certifikovanou 

firmou, čo by znamenalo vynaloženie ďalších finančných prostriedkov.  

Rektor akadémie informoval, že akadémia podáva prostredníctvom JUDr. Krnáča dovolanie 
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 na súd v súdnom spore s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania. Dovolanie bude podané 

v stanovenej lehote. 

K prerokovávaným dokumentom bola vedená rozprava. 

 

Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 7. októbra 2020 

Dňa 7. 10. 2020 o 13:00 hod. sa  uskutočnilo zasadnutie správnej rady v zasadacej miestnosti 

akadémie. Zasadnutie bolo zvolané písomne pozvánkou, adresovanou všetkým členom SR, 

prizvaný bol prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. - rektor,  Ing. Petra Virágová – kvestorka, doc. 

Štefan Balázs, ArtD., akad. maliar – predseda AS AU, JUDr. Matej Sýkora – právny zástupca AU 

BB. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU zo 4. 3. 2020 

3. Rozpočet AU na rok 2020 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

4.  Správa o hospodárení AU za rok 2019 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

5. Výročná správa o činnosti AU za rok 2019 

(predkladá: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU) 

6. Informácia o kaštieli Radvanských 

(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU)  

7. Informácia o finančnej situácii AU k 31. 8. 2020 

(informuje: Ing. Petra Virágová – kvestorka AU) 

8. Rôzne 

→ Informácia o prenájme časti pozemku AU (parkovisko) – Nájomná zmluva s nájomcom Beta-

Car, s. r. o. 

(informuje: prof. Ing. Michal Murin, ArtD. -  rektor AU, Ing. Petra Virágová – kvestorka AU, JUDr. 

Matej Sýkora – právny zástupca AU) 

→ Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru AU za obdobie 2015 - 2020 

9. Plán práce SR AU na rok 2021 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková – predsedníčka SR AU) 

10. Diskusia 

11. Záver 

 

  Prítomných: 9 členov 

Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada akadémie 

umení bola uznášaniaschopná. 
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Mgr. Nadežda Babiaková  otvorila  riadne zasadnutie správnej rady, ospravedlnila chýbajúcich 

členov, privítala prítomných členov,  zvlášť rektora prof. MgA, Ing, Michala Murina ArtD.,  

predsedu Akademického senátu AU doc. Štefana Balázsa, ArtD., akademického maliara, Ing. Petru 

Virágovú – kvestorku akadémie a JUDr. Mateja Sýkoru.  V úvode rokovania bol prerokovaný 

a schválený rozpočet AU na rok 2020. Pred schválením rektor AU informoval členov správnej rady 

 o zmene filozofie tvorby rozpočtu na rok 2020. Finančné prostriedky sa decentralizovali na jednotlivé 

fakulty, ktoré si hospodária  samostatne a sú zodpovedné za hospodárnosť a efektívnosť vynaložených 

prostriedkov. Zároveň sa však dodrží predpísaná metodika. Rozpočet je dynamickejší a zároveň bola 

vytvorená rezerva na riešenie prípadných sporov akadémie. Vytvorili sa fondy na podporu umeleckej 

činnosti a fondu na podporu vnútro inštitucionálnej spolupráce. Akadémia požiadala MŠVVaŠ SR 

o pridelenie dotácie na rekonštrukciu ŠD v roku 2020. Žiadosti bolo vyhovené a akadémii bolo 

pridelených na rekonštrukciu 220 000 €.  

 

Kvestorka Ing. Petra Virágová informovala členov správnej rady o obsahu správy o hospodárení 

akadémie za rok 2019. Hlavným cieľom AU je dosahovať kladný hospodársky výsledok. Do ďalšieho 

obdobia bude AU získavať pre svoju činnosť finančné zdroje v rámci viaczdrojového financovania, 

vlastnými výnosmi z podnikateľskej činnosti, výnosmi z poplatkov spojených so štúdiom, z darov 

fyzických osôb, právnických osôb a inými príjmami. Výšku pridelených finančných prostriedkov 

z MŠVVaŠ SR bude ovplyvňovať podiel na publikačnej činnosti a kvalite evidovaných záznamov 

umeleckej činnosti. 

 

 O obsahovej stránke VS o činnosti AU za rok 2019 informovala zostavovateľka Ing. Danica Šimková.  

Je to vlastne rekapitulácia komplexnej činnosti akadémie a má predpísanú štruktúru. Dôležité 

informácie sú zachytené v prehľade najdôležitejších udalostí súčastí akadémie v roku 2019. Fakulty  

sa môžu pochváliť s mnohými dosiahnutými úspechmi na súťažiach doma i v zahraničí. Programovú 

štruktúru VŠ vzdelávania akadémie umení tvorilo 9 bakalárskych, 6 magisterských a 9 doktorandských 

študijných programov. Na štúdium na akadémiu bolo zapísaných 574 študentov, čo je o 8 menej ako 

v predchádzajúcom roku. Vynikajúce výsledky akadémia dosahuje v medzinárodnej spolupráci 

v programe ERASMUS+ (mobility študentov, mobility zamestnancov).  

 

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. informoval o vývoji rekonštrukčných prác na kaštieli 

Radvanských. Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby bol zrušený, pretože zmluva, ktorá 

bola súčasťou súťažných podkladov neriešila problematiku jednotlivých etáp rekonštrukcie a mohla 

by zaviazať Akadémiu umení k plneniu v celom rozsahu.  Nakoľko ale nedisponujeme potrebným 

objemom financií, mohlo by dôjsť k riešeniu situácie prostredníctvom súdu. V súčasnosti sa čaká 

aj na odpoveď z MŠVVaŠ SR, či je možné použiť dotáciu viac, ako po dvoch rokoch od jej pridelenia, 

nakoľko zákon o rozpočtových pravidlách obmedzuje použitie dotácie len do dvoch rokov, ale 

v zákone o vysokých školách nie je uvedený počet rokov. 
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 Správna rada prerokovala vyhodnotenie DZ. Prostredníctvom fakúlt sa zanalyzovali všetky dotknuté 

oblasti a vízie fakúlt sú pre vypracovanie tohoto dokumentu rozhodujúce. Patrí medzi ne oblasť 

výchovy a vzdelávania, oblasť vedy a výskumu v umení, medzinárodná spolupráca a propagácia, 

rozvoj, financovanie, materiálno-technické vybavenie, manažment, marketing a ľudské zdroje. V roku 

2017 sa DZ aktualizoval a boli vyšpecifikované strategické ciele. Je možné konštatovať, že na základe 

plnenia v minulom období bol DZ nastavený reálne.  

K prerokovávaným dokumentom bola vedená rozprava. 

 

4. SÚPIS  PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ  SPRÁVNEJ RADY 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 4. 3. 2020 prijala rozhodnutia   

Uznesenie č. 1 - 1/2020 

Na návrh predsedajúcej správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

→ schválila program zasadnutia Správnej rady AU uskutočneného 4. 3. 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 1/2020:   

 za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 1 - 2/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

→ berie na vedomie informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady  

zo dňa 11. 9.2019 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 2/2020:    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 1 - 3/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

→ berie na vedomie informáciu o výsledku volieb na funkciu rektora zo dňa 17. 12. 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 3/2020:    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 1 - 4/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

→ berie na vedomie informáciu o priebehu rekonštrukcie kaštieľa Radvanských 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 4/2020    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 1 - 5/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

→ berie na vedomie informáciu rektora AU o perspektívach a zámeroch rozvoja AU  

do ďalšieho funkčného obdobia 2020 – 2024. 
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Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 5/2020    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0  členov 

 

Uznesenie č. 1 - 6/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 5 zákona NR SR č. 363/2007 

Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

zmien a doplnkov a v súlade s § 7, § 8 a § 10 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých 

zákonov  

→ určuje mesačne, s účinnosťou od 20. 2. 2020 funkčný plat prof. MgA. Ing. Michala Murina, 

ArtD., rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici ako súčet: 

− tarifného platu v sume osobitnej stupnice platovej tarify ustanovenej pre platovú 

triedu a platový stupeň, do ktorých je rektor AU zaradený, 

− príplatku za riadenie vo výške 42% podielu platovej tarify, 

− osobného príplatku vo výške 100% platovej tarify najvyššieho platového stupňa 

platovej triedy, do ktorej je rektor AU zaradený. 

Funkčný plat bude rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici vyplácaný v stanovených 

termínoch Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 6/2020    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č.1- 7/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle (§ 20 ods.1 písm. a) zákona  

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

→ schvaľuje ročnú odmenu prof. PaedDr. MgA et. Mgr. art. Vojtechovi Didimu,  bývalému 

rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici v navrhovanej výške za vysoko kvalitné 

riadenie verejnej vysokej školy Akadémie umení v Banskej Bystrici,  za dosiahnuté 

výsledky výskumnej, umeleckej a publikačnej oblasti AU, za prehlbovanie kvality 

vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia, za vynikajúce výsledky 

dosiahnuté v hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici v roku 2019.  

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 7/2020    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 1 - 8/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

→ schvaľuje Správu o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2019 

→ odporúča  správu zverejniť na webovom sídle školy 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 8/2020    



11 

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 7. 10. 2020 prijala rozhodnutia      

 

Uznesenie č. 2 - 1/2020 

Na návrh predsedajúcej správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

-  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 7. 10. 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 1/2020:   

 za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 2 - 2/2020 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 -  b e r i e    n a    v e d o m i e    informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady zo dňa 

4. 3 . 2020 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 2/2020:    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č.  2 - 3/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2020 bez pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 2 - 3/2020:  

za 9  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 2 - 4/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    s ch v a ľ u j e  Správu o hospodárení Akadémie umení v  Banskej Bystrici za rok 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 2 - 4/2020: 

 za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 2 - 5/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   Výročnú správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za 

rok 2019. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 5/2020:    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 2 - 6/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o postupe prác v kaštieli Radvanských 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 6/2020:    
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za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 2 - 7/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o finančnej situácii Akadémie umení v Banskej Bystrici 

k 31. 8. 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 7/2020:    

za 9   členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 2 - 8/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o prenájme časti pozemku Akadémie umení v Banskej 

Bystrici nájomcovi Beta-Car, s. r. o. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 8/2020:    

za 9   členov, proti 0  členov, zdržalo sa 0   členov 

 

Uznesenie č. 2 - 9/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o vyhodnotení plnenia Dlhodobého zámeru Akadémie 

umení v Banskej Bystrici za obdobie 2015 – 2020. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 9/2020:    

za 9  členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 2 - 10/2020 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- s ch v a ľ u j e   Plán práce Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2 - 10/2020:    

za 9 členov, proti 0 členov, zdržalo sa 0 členov 

 

ÚČASŤ  NA  ZASADNUTIACH  SPRÁVNEJ  RADY 

Meno, priezvisko 4. 3. 2020 7. 10. 2020 

Mgr. Nadežda Babiaková prítomná prítomná 

Ing. Dominik Belko prítomný prítomný 

Prof. PhDr. Karol Horák, CSc. ospravedlnený ospravedlnený 

PhDr. Rudolf Hromada prítomný prítomný 

Ing. Ján Lunter ospravedlnený prítomný 

Mgr. Anna Miklovičová ospravedlnená ospravedlnená 

Mgr. Jozef Maculák ospravedlnený ospravedlnený 
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Timea Mináriková prítomná prítomná 

MUDr. Ján Nosko prítomný prítomný 

Ing. Janka Raffajová prítomná prítomná 

PhDr. Jaroslav Rezník prítomný ospravedlnený 

Ing. Danica Šimková prítomná prítomná 

Juraj Turčan prítomný prítomný 

 

5. ODPORÚČANIA SPRÁVNEJ RADY 

Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   4. 3. 2020 

→ odporúča rektorovi uskutočniť stretnutia s primátorom   mesta B. Bystrica MUDr. Jánom 

Noskom a následne s predsedom VÚC Ing. Jánom Lunterom za účelom prerokovania 

finančného zabezpečenia rekonštrukcie kaštieľa Radvanských. 

 

6. ZÁVER 

 Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 obsahuje 

základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné osobnosti z praxe, 

samosprávnych orgánov a verejnoprávnych inštitúcií poskytli akadémii cenné rady, odporúčania, 

tvorivé podnety, ale aj svoje stanoviská v záujme ďalšieho všestranného rozvoja a ďalšej tvorivej 

činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici. Správna rada podporila opatrenia rektora  

na zabezpečenie efektívneho chodu akadémie. 

 Správa o činnosti správnej rady akadémie za rok 2019 bola prerokovaná na zasadnutí správnej 

rady dňa ................... 2021. 

Elektronická podoba : www.aku.sk  

 

 

Spracovala:  

Bc. Jana Majerová 

tajomníčka  

Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

predsedníčka Správnej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici   

http://www.aku.sk/

