Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici
ZÁPISNICA
Z ROKOVANIA AS AU
11. apríla 2019
Prítomní:

doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Peter Strenáčik,
PhD., Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., PaeDr. Mgr. Peter Vítko, Štefan Galík, Gabriel
Sárossy, Gabriela Birošová, Martin Bízik, Tímea Mináriková, Mgr. art. Veronika Hollá, Ing.
Miriama Ďurianová.

Ospravedlnení: prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., doc. Mgr. Martin
Palúch, PhD., Mgr. art. Richard Sanitra, ArtD., Ing. Ivana Badinská.
Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici viedol doc. Štefan BALÁZS, ArtD., akad. mal.,
predseda AS.
1.

Otvorenie a uvítanie členov a hostí AS AU.

2.

Schválenie programu rokovania AS AU. Voľba dvoch overovateľov zápisnice a skrutátorov pri tajných
voľbách.

3.

Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS AU z dňa 14.2.2019. Stanovisko rektora k neprideľovaniu
grantov z Mesta Banská Bystrica.

4.

Schválenie návrhu Rozpočtu AU BB na rok 2019. Predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech
DIDI, rektor AU BB. Návrh rozpočtu odsúhlasila Komisia pre rozpočet AU BB na rok 2019 dňa
19.2.2019. Referuje Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB.
ROZPRAVA.

5.

Schválenie návrhu Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici. Predkladá prof.
PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU BB. Predkladaný materiál nahradzuje pôvodný vnútorný
predpis AU BB, vrátane zmeny organizačnej štruktúry. Tajné hlasovanie. Referuje Ing. Šimková Danica,
manažérka pre akademické záležitosti.
ROZPRAVA.

6.

Voľba zástupcu Akadémie umení v Banskej Bystrici do Rady vysokých škôl SR a Predsedníctva RVŠ
SR na funkčné obdobie 1.6.2019 do 31.5.2023. V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tajné hlasovanie.

7.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 rektora Akadémie
umení v Banskej Bystrici. Oznámenie zaslané Akademickému senátu AU BB na základe ústavného
zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.

8.

Rôzne.

9.

UZNESENIE AS AU.

K bodu 1. – 2.
Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici viedol doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., predseda
Akademického senátu AU.
Predseda AS AU uvítal všetkých prítomných členov AS AU a pozvaných hostí prof. PaedDr. MgA. et Mgr.
Vojtech Didiho, rektora AU BB, Ing. Petru Viragovú, kvestorku AU BB a Ing. Danicu Šimkovú, manažérku pre

akademické záležitosti AU BB. Následne predložil program rokovania na schválenie v AS AU. Skonštatoval, že
v počte 12 prítomných členov je AS AU v súlade s Rokovacím poriadkom uznášania schopný. Akademický
senát AU schválil návrh programu rokovania jednohlasne.
K bodu č. 3.
Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS AU z dňa 14.2.2019. Stanovisko rektora k neprideľovaniu grantov
z Mesta Banská Bystrica.
Rektor AU BB prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi sa vyjadril, že o okolnostiach spojených s nepriznaním
finančnej dotácie mesta Banská Bystrica pre Fakultu dramatických umení AU sa žiaľ dozvedel až zo zápisnice
z kolégia dekana FDU zo dňa 13.2.2019. Obratom požiadal doc. Mgr. art. Máriu Strenáčikovú, CSc., dekanku
Fakulty múzických umení AU, o bližšie vyjadrenie k vzniknutej situácii.
Pani dekanka FMU AU poskytla pánovi rektorovi podrobné informácie a vysvetlenie k realizácii grantu
a vráteniu dotácie na projekt Forum per tasti 2017 v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 159/2017/OPM –
KU medzi AU BB a mestom Banská Bystrica. Z organizačných dôvodov, ako aj z dôvodu práceneschopnosti
realizátorov podujatia, ale hlavne na podnet hlavnej riešiteľky projektu sa realizácia projektu posunula na
začiatok decembra 2017. Z tohto dôvodu sa aj čerpanie dotácie mesta BB v sume 1 000,- EUR posunulo na
decembrový termín. Išlo najmä o honorárové zmluvy, ktorých platnosť sa úzko viazala na reálny termín konania
podujatia. Vo vyúčtovaní dotácie FMU AU vysvetľuje dôvody posunu realizácie grantu - čo mesto BB po
zasadnutí komisie pre vyúčtovanie neakceptovalo a dotáciu žiadalo vrátiť. Napriek tomu, že grant bol riadne
vyúčtovaný ešte v roku 2017. Napriek odvolaniu podanému do rúk primátorovi mesta sa rozhodnutie
poskytovateľa dotácie nezmenilo a FMU AU dotáciu riadne vrátila. O záväznom vnútornom nariadení mesta BB,
ktoré dáva embargo na pridelenie dotácie inštitúciám, ktoré v predchádzajúcom roku vrátilo dotáciu vedenie
FMU AU nebolo informované.
Rektor AU BB požiadal pani dekanku, aby na fakulte prijala také opatrenia, aby sa termíny podujatí
realizovaných z grantových prostriedkov v budúcnosti nemenili. Predstavenie FDU AU „OPITÍ“ je ochotný
refinancovať z rezervy rektora, v prípade podania žiadosti.
K bodu č. 4.
Schválenie návrhu Rozpočtu AU BB na rok 2019.
Návrh Rozpočtu AU BB na rok 2019 redkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU BB. Návrh
rozpočtu odsúhlasila Komisia pre rozpočet AU BB na rok 2019 dňa 19. 2. 2019. Referuje Ing. Viragová Petra,
kvestorka AU BB.
Ing. Petra Virágová informovala o spôsobe rozpisu dotácie na rok 2019. Oproti predchádzajúcemu roku sa
zmenili hodnoty koeficientu odboru a zmenila sa váha pridelených financií na performatívne a vizuálne umenie.
V roku 2018 bolo 60% performatívne a 40 % vizuálne. V roku 2019 je pomer 50% performatívne a 50%
vizuálne.
V podprograme 07711 sa rozpisovalo na AU 3 031 427 €. Najprv sa z tohto balíka vyčlenila potreba pre
centrálne hradené náklady a zvyšok bol prerozdelený podľa platnej metodiky, to znamená 85% podľa počtu
študentov a 15% podľa akreditácie, projektovej úspešnosti, doktorandov, publikačnej a umeleckej činnosti.
V podprograme 0771201 sa rozpisujú financie iba podľa akreditácie, projektovej úspešnosti, doktorandov,
publikačnej a umeleckej činnosti.
Z obidvoch podprogramov sa vyčlenila finančná čiastka na rezervu rektora v celkovej výške 150 tis. €.
Sociálne štipendiá sa na fakulty nerozdeľovali, sú vyplácané podľa potreby a v priebehu roka sa ich objem mení.
Motivačné štipendiá sa prerozdelili, po vyčlenení finančnej čiastky 10% pre rektora (na cenu
rektora), na fakulty podľa počtu študentov.
Príspevok na kultúru sa takisto rozdelil na fakulty podľa počtu študentov.
Následne po diskusii o návrhu Rozpočtu AU BB na rok 2018 sa pristúpilo k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrh Rozpočtu AU BB na rok 2018 bol schválený jednohlasne.

K bodu č. 5.
Schválenie návrhu Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Uvedený návrh Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici, 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.
K bodu č. 6.
Voľba zástupcu Akadémie umení v Banskej Bystrici do Rady vysokých škôl SR a Predsedníctva RVŠ SR na
funkčné obdobie 1.6.2019 do 31.5.2023.
Navrhnutá na zástupcu do Rady vysokých škôl SR a Predsedníctva RVŠ SR bola Ing. Danica Šimková,
manažérka pre akademické záležitosti AU BB.
V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pristúpili členovia AS AU k tajnému hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Ing. Danica Šimková bola jednohlasne zvolená AS AU do Rady vysokých škôl SR a Predsedníctva RVŠ SR
na funkčné obdobie 1.6.2019 do 31.5.2023.
K bodu č. 7.
Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 rektora Akadémie umení
v Banskej Bystrici. Oznámenie zaslané Akademickému senátu AU BB na základe ústavného zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z. Predseda AS AU otvoril obálku s Oznámením funkcií, zamestnaní, činností a majetkových
pomerov za rok 2018 rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici a oboznámil prítomných s jeho obsahom.
K bodu č. 7.
Rôzne – k tomuto bodu programu nemal nikto z prítomných členov senátu tému, ktorú by potreboval riešiť na
zasadnutí AS AU.
K bodu č. 9.
AS AU schválil uznesenie č. 2/2019 z dňa 11. apríla 2019
Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje:
1.

overovateľov zápisníc Akademického senátu Akadémie umení: Mgr. art. Petra Strenáčika, PhD.
a Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. a skrutátorov k dnešným tajným voľbám Mgr. art. Petra
Strenáčika, PhD. a Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD.

2.

Rozpočet AU BB na rok 2019 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 2019 pred schválením v AS AU.

3.

Ing. Danicu Šimkovú, manažérku pre akademické záležitosti AU na funkciu členky Rady
vysokých škôl SR a členky Predsedníctva RVŠ SR na nový mandát Akadémie umení v Banskej
Bystrici od 1. 6. 2019, na funkčné obdobie od 1.6.2019 do 31.5.2023. AS AU zvolil v tajnom
hlasovaní podľa § 9 ods.1 písm. p) a ods. 2 zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici berie na vedomie:
1.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2018 rektora Akadémie
umení v Banskej Bystrici.

2.

späť vzatie 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.

3.

stanovisko rektora AU BB k neprideľovaniu grantov z Mesta Banská Bystrica.

Predseda AS AU doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., poďakoval všetkým členom AS AU a ukončil riadne
rokovanie AS AU.

Zapísala: Ing. Miriama Ďurianová, tajomníčka AS AU
Overili: Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD, Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.

doc. Štefan BALÁZS, ArtD., akad. mal.,
predseda AS AU v Banskej Bystrici

