
 

 
 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

 

Uznesenie č. 1/2016  AS AU  

zo dňa  25. februára 2016 
 

 

AS AU schvaľuje :  

 
v súlade s návrhom rektora AU podľa § 9, ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  písm. d) a násl. 
čl. 9 ods. 10 Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 
I.  Návrh rektora na odvolanie prorektorov Akadémie umení v Banskej Bystrici : 

a) prof. Ľudovíta HOLOŠKU, akademického maliara – z funkcie prorektora pre rozvoj, 
investície a marketing AU (vymenovaného s účinnosťou od 13. mája 2013),  väčšinou (9) 
hlasov.    

b) doc. Mgr art. Máriu STRENÁČIKOVÚ, CSc. – z funkcie prorektorky pre oblasť umenia,  
výskumu  v  umení  a edičnej činnosti AU (vymenovanej  s  účinnosťou  od 12. mája 2013) 
väčšinou (13) hlasov.    

         II.  Návrh rektora na vymenovanie prorektorov Akadémie umení v Banskej Bystrici :  

a) doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD. – do funkcie prorektora pre rozvoj a investičnú činnosť 
AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte 
Akadémie umení v Banskej Bystrici), väčšinou (11) hlasov.  

b) doc. Igora BENCU, akademického maliara -  do funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť 
AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte 
Akadémie umení v Banskej Bystrici), väčšinou (15) hlasov.  

c) doc. MgA. Janu ŠKVARKOVÚ, ArtD. – do funkcie prorektorky pre oblasť umenia, výskumu 
v umení, zahraničných vzťahov a edičnú činnosť AU (na štvorročné funkčné obdobie 
s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici) 
väčšinou (9) hlasov.  

 

AS AU ukladá :  

 
a) vypracovať, aktualizovať organizačnú schému AU a zosúladiť s Organizačným 

poriadkom Akadémie umení v Banskej Bystrici.   
 

Dať do súladu (prepracovať) návrh na „Doplnok  č. 4  o zmene a doplnení Organizačného 
poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici“ s aktuálnou (reálnou) organizačnou schémou, 
členením, štruktúrou AU. 
 
Opraviť organizačnú štruktúru AU (schému) podľa platného Organizačného poriadku 
Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

 



AS AU prijíma nasledovné  rozhodnutia : 
 
nenamieta vytvorenie nového miesta funkcie manažéra. 
nehlasuje  o Dodatku č. 4 k Organizačnému poriadku AU a  presúva hlasovanie po predložení 
opravy na ďalšie rokovanie AS. Odporúča  aktualizáciu organizačnej schémy na reálny súčasný 
stav AU, zosúladenie s určeným počtom systemizovaných miest v Organizačnom poriadku AU.  
 
požaduje špecifikáciu k  vytvoreniu novej funkcie manažér a adekvátne určenie  kompetencií pre 
výkon činnosti  (kolidujú s činnosťou rektora). 
 
pozýva na nasledovné rokovanie AS riadiaceho zamestnanca zodpovedného za služby ŠD AU a 
žiada  informáciu  o podmienkach ubytovania a zistených rozdielnych platbách, účtovaných za 
ubytovacie služby pre zamestnancov AU v minulom období.  

 

AS AU odporúča:    

 prepracovať zmenu v rozsahu zastúpenia rektora Akadémie umení ( prvá časť návrhu 
-bod III. programu rokovania).  : 

upresniť rozsah funkčného obdobia prorektora doc. Dušana Jarjabka a  ponechať pôvodný 
názov funkcie s primeraným rozšírením. Opraviť rozsah pôsobenia funkcie a funkčného obdobia 
(pokračujúci mandát ...do 31. Októbra do 2016 ?)  

 

neprenechávanie uvedených kompetencií rektora. Rozsah zastúpenia požaduje definovanie 
činností prorektorov a sekretariátu rektora AU  a požaduje podrobnejšie vysvetlenie ku zmene 
v organizačnej štruktúre AU.    

AS AU sa nevyjadruje ku zmene pracovnej náplne prorektora v rámci organizačno-
pracovného vzťahu AU.  Pôvodné znenie návrhu nasl.  “Doc. Mgr. art. Dušan JARJABEK – bol 

s účinnosťou od 1. novembra 2014 vymenovaný na štvorročné funkčné obdobie do funkcie prorektora pre 
vonkajšie vzťahy AU. V súvislosti so zmenou v pôsobnosti prorektorov AU navrhujem zmeniť rozsah 
zastúpenia doc. Mgr. art. Dušana JARJABKA  - na funkciu prorektora pre riadenie kvality, sociálnych vecí 
a spoluprácu s praxou AU (na pokračujúce funkčné obdobie - s účinnosťou odo dňa schválenia zmeny 
v pôsobnosti v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici  do  konca funkčného obdobia, t. j. 
do 31. októbra 2016“).   

 

  
 

ASAU berie na vedomie : 

Ukončenie funkcie prorektora AU  PaedDr.  Petra  VÍTKA  dňom  uplynutia   jeho  funkčného  
obdobia, t. j. 29. februára 2016.  

Výročnú správu o činnosti AS AU za  r. 2015. 

Stanovisko Akademického senátu FVU AU v Banskej Bystrici“. 
 
 
 

                                                                 
V Banskej Bystrici 25. Februára 2016 

 

 

..................................................................... 

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

           predsedníčka AS AU  


