
 

 

 

 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

UZNESENIE AS AU č. 1/2018 

zo dňa  

15. marca 2018 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje : 

1. Rozpočet AU BB na rok 2018 tak, ako ho predložil prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU 

BB. Návrh rozpočtu bol prerokovaný a odsúhlasený v Komisii pre rozpočet AU BB na rok 2018 pred 

schválením v AS AU. 

2. Ing. Danicu Šimkovú, manažérku pre akademické záležitosti AU na funkciu členky Rady vysokých škôl 

SR a Predsedníctva RVŠ SR na uvoľnený mandát Akadémie umení v Banskej Bystrici od 1. 4. 2018, na 

obdobie rokov 2015 - 2019. AS AU (zamestnanecká časť) zvolil v tajnom hlasovaní podľa § 9 ods.1 písm. p) 

zákona 131/2002 o VŠ. 

3. odvolanie prof. PhDr. Jána Sládečka, PhD., bývalého dekana FDU AU z funkcie člena Umeleckej 

a vedeckej rady AU BB na návrh rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho. v súlade s §9 ods.1 

písm. e) zákona 131/2002 o VŠ. 

4. vymenovanie nového člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB doc. PhDr. PaedDr. Karola Orbana, 

PhD., dekana Fakulty dramatických umení AU. Na návrh rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr.Vojtecha 

Didiho, v súlade s §9 ods. 1.písm. e) zákona 131/2002 o VŠ.  

5. výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl na pokračujúci mandát - pre funkčné obdobie 2016 – 

2018, za študentskú časť akademickej obce AU. Voľby sa konali v termíne 7.12.2017, v ktorých  bol 

väčšinou hlasov zvolený za člena rady Martin Nagy, študent FDU. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici berie na vedomie : 

6. späťvzatie návrhu Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici. Uvedený návrh, ktorý 

po schválení v AS AU by mal nahradiť súčasný vnútorný predpis AU BB z roku 2016, predkladateľ prof. 

PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU BB, stiahol z rokovania Akademického senátu na doplnenie. 

7. Výročnú správu o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017, 

s úpravou textu v záverečnej časti správy, kde sa dopĺňa text - „Predložený návrh smeroval ku 

konštruktívnej spolupráci medzi jednotlivými  fakultami“ a vypúšťa sa text –„Predložený návrh 

nepolarizoval predstaviteľov jednotlivých fakúlt AU oproti predchádzajúcim obdobiam“. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici požaduje : 

8. vedenie Akadémie umení  v Banskej Bystrici informovať  Akademický senát AU o postupoch 

pripomienkovania a opatreniach vo veci kategorizácie umeleckej činnosti zo strany Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. 

Prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ,ArtD., 

predsedníčka Akademického senátu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 


