
 

 

 

 

UZNESENIA 

AS AU 04/2021 23. novembra 2021 

Uznesenie číslo 04/2021-01: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje Mgr. 

art. Petra Strenáčika, PhD. a doc. Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. za overovateľov zápisnice zo 

zasadnutia AS AU 23. novembra 2021. 

Uznesenie číslo 04/2021-02: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje návrh 

na odvolanie doc. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ArtD. z funkcie prorektora pre umenie, tvorivú 

činnosť, habilitačné a inauguračné konanie Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Uznesenie číslo 04/2021-03: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje návrh 

na vymenovanie doc. Mgr. art. Evy Varhaníkovej, ArtD. do funkcie prorektorky pre umenie, 

tvorivú činnosť, habilitačné a inauguračné konanie AU BB na štvorročné funkčné obdobie 

s účinnosťou od 23. novembra 2021. 

Uznesenie číslo 04/2021-04: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje návrh 

na odvolanie prof. Mgr. art. Evy Blahovej internej členky Umeleckej a vedeckej rady Akadémie 

umení v Banskej Bystrici. 

Uznesenie číslo 04/2021-05: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje návrh 

na vymenovanie prof. Mgr. art. Štefana Sedlického, ArtD. za člena Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici.. 

Uznesenie číslo 04/2021-06: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje Bc. 

Martina Bízika za podpredsedu Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici z jeho 

študentskej časti 

Uznesenie číslo 04/2021-07: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje Bc. 

Andreu Spodniakovú za členku Etickej komisie Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

Uznesenie číslo 04/2021-08: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje návrh 

vnútorného predpisu FDU AU BB - Študijný poriadok Fakulty dramatických umení Akadémie 

umení v Banskej Bystrici. 

Uznesenie číslo 04/2021-09: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici sa vyjadril k 

vnútornému predpisu AU BB - Štatút akreditačnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

a odporučil jeho schválenie v Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici. 
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Uznesenie číslo 04/2021-10: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici prijal 

nasledovné stanovisko k návrhu novely zákona o vysokých školách: 

My, Akademický senát Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici podporujeme 

stanovisko Rady vysokých škôl SR k novele zákona o vysokých školách z 9.11. 2021. Sme za 

zachovanie akademických slobôd vysokých škôl ako najdôležitejšieho ukazovateľa 

demokratického spoločenského zriadenia. Sme za zachovanie samosprávnych orgánov vysokých 

škôl v doterajšom tvare. Nebránime sa diskusiám o novelách zákonov, ktoré zlepšia podmienky 

fungovania našich vysokých škôl, podporujeme včasné a transparentné participatívne procesy 

medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s vysokými školami pri ich kreovaní. 

Žiadame, aby zásadné systémové zmeny boli vykonané na základe analýzy aktuálneho stavu 

a identifikácii nedostatkov v oblasti vysokého školstva, boli načasované citlivo a v súlade 

s procesmi, ktoré prebiehajú pri zvyšovaní kvality činnosti vysokých škôl. 

Uznesenie číslo 04/2021-11: Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici (jeho 

študentská časť) schvaľuje Bc. Kevina Ivanka za delegáta Študentskej rady vysokých škôl SR zo 

študentskej časti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

 

 

 

 

 

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

predseda Akademického senátu AU 


