
 

 

 

 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

UZNESENIE AS AU č. 4/2019 

z dňa  
10. októbra 2019 

 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje: 

1. Voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici na 

nasledovné štvorročné funkčné obdobie 2020 – 2024 sa uskutočnia v termíne 17. 

decembra 2019 o 11.00 hodine v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU, Horná 95, 

Banská Bystrica. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje: 

1. Päťčlennú Volebnú komisiu pre zabezpečenie voľby  kandidáta na funkciu rektora 

v zložení: 

traja členovia zo zamestnaneckej časti  AS AU: 

 

1. doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., (FDU )   

2. Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., (FMU ) 

3. Ing. Ivana Badinská, (org. súčasť AU) 

 

a  dvaja zo študentskej časti AS  AU: 

4. Gabriela Birošová (FVU) 

5. Mgr. art. Veronika Hollá, (FDU)      

 

 

2. odvolanie doc. Juraja Saparu, akademického sochára z funkcie Umeleckej a vedeckej 

rady AU BB, 

3. vymenovanie PaedDr. Mgr. Petra Vítka, prorektora pre vzdelávaciu činnosť Akadémie 

umení v Banskej Bystrici do funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB, 

4. Gabriela Sárrosyho (FMU) za člena Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 

2018 – 2021 na pokračujúci mandát, zo študentskej časti AS AU. 

5. Komisiu pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 2018 – 

2021 zo študentskej časti akademickej obce AU BB v zložení: Štefan Galík  (FMU), 

Martin Bízik (FVU ), Tímea Mináriková (FDU). 

 



Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici ukladá: 

1. Volebnej komisii pre voľby kandidáta na rektora, aby zabezpečila prípravy a priebeh 

volieb kandidáta na rektora v súlade s právnymi predpismi, to je v súlade so zákonom č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútom 

Akadémie umení v Banskej Bystrici a Rokovacím poriadkom AS AU tak, aby návrhy 

kandidátov na rektora prijala do 30 dní pred termínom konania volieb, to je v termíne do 

17. novembra 2019, 

2. Písomné návrhy kandidátov na rektora od členov akademickej obce AU je potrebné 

doručiť v zalepenej obálke označenej „Voľba rektora – návrh“ do rúk predsedovi Volebnej 

komisie doc. Mgr. art. Ľubomírovi Viludovi, ArtD. Miesto a čas si určí predseda 

komisie a táto informácia bude zverejnená na webe AU BB a výveskách AU BB. 

 

 

doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., 

predseda Akademického senátu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 


