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

doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., Mgr. art.
Ľubomír Viluda, ArtD., PaeDr. Mgr. Peter Vítko, Gabriel Sárossy, Tímea Mináriková,
Mgr. art. Veronika Hollá, 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, Ing. Miriama Ďurianová.

Ospravedlnení:

Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Štefan Galík, Gabriela Birošová, Martin Bízik.

Hostia:

prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, Ing. Šimková Danica, Ing. Viragová Petra

Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici viedol doc. Štefan BALÁZS, ArtD., akad.
mal., predseda AS AU.
1.

Otvorenie a uvítanie členov a hostí AS AU.

2.

Schválenie programu rokovania AS AU. Voľba dvoch overovateľov zápisnice.

3.

Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS AU z dňa 11.4.2019. Splnené

4.

Schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2019. Predkladá prof. PaedDr.
MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU BB. Referuje Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB.

5.

Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení AU BB za rok 2018. Predkladá prof.
PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU BB. Referuje Ing. Virágová Petra, kvestorka
AU BB.

6.

Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti AU BB za rok 2018. Predkladá prof. PaedDr.
MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU BB. Referuje Ing. Šimková Danica, manažérka pre
akademické záležitosti.

7.

Schvaľovanie návrhu na odvolanie doc. Igora Bencu, akad. mal., z funkcie prorektora
pre vzdelávaciu činnosť Akadémie umení v Banskej Bystrici s účinnosťou od 31. mája
2019. V súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

8.

Schvaľovanie návrhu na vymenovanie PaedDr. Petra Vítka do funkcie prorektora pre
vzdelávaciu činnosť Akadémie umení v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2019.
V súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

9.

Správa o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018.

10.

Voľba člena Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2021 na uvoľnený
mandát a na požiadanie predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ. AU BB má nárok na
zastupovanie v ŠRVŠ 2 delegátmi (1 volený zástupca študentskou časťou AS a 1 volení
študentskou časťou akademickej obce). AS AU volí 1 člena do ŠRVŠ za AS AU podľa čl. 19
Rokovacieho poriadku AS AU. Tajné hlasovanie – študentská časť členov AS AU.

11.

Rôzne.

12.

UZNESENIE AS AU.

K bodu 1. – 3.
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 13 prítomných členov je AS AU v súlade s Rokovacím poriadkom
uznášania schopný. Akademický senát AU schválil návrh programu rokovania jednohlasne.
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Ing. Ivana Badinská a Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD.
Predseda AS AU skonštatoval, že uznesenia z rokovania AS AU dňa 11. apríla 2019 boli splnené.
K bodu 4. Schvaľovanie Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2019
Návrh Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2019 predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech
Didi, rektor AU BB a referuje Ing. Petra Virágová, kvestorka AU BB. Kvestorka AU BB stručne
vysvetľuje, že Rozpočet nákladov a výnosov AU BB na rok 2019 sa odvíja od výšky nákladov a výnosov
predchádzajúceho roka. V nákladovej časti rozpočtu sa zohľadnil pokles odpisov a zvýšenie miezd
a odvodov do poistných fondov z dôvodu valorizácie miezd. Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu sú
v rozpočte vo výške Dotačnej zmluvy na rok 2019. Rozpočet nákladov a výnosov AU BB na rok 2019 je
vyrovnaný.
Následne po diskusii o návrhu Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2019 sa pristúpilo
k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Návrh Rozpočtu nákladov a výnosov AU BB na rok 2019 bol schválený jednohlasne.
K bodu 5. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení AU BB za rok 2018
Výročnú správu o hospodárení AU BB za rok 2018 predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi,
rektor AU BB a referuje Ing. Virágová Petra, kvestorka AU BB.
Štruktúru výročnej správy o hospodárení predpisuje každoročne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Má svoju textovú a tabuľkovú časť. Tabuľková časť po vyplnení bola skontrolovaná
zamestnancami ministerstva. Po ich odsúhlasení sa písala textová časť. Táto pozostáva z úvodu, ročnej
účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, analýzy výnosov
a nákladov, vývoja fondov, rekapitulácie zúčtovania so štátnym rozpočtom a záverom.
V roku 2018 dosiahla Akadémia umení BB zisk vo výške 79 091,11 € - v hlavnej činnosti viac ako 67 tis
a v podnikateľskej činnosti viac ako 11 tis. €.
Celkovo dosiahli výnosy výšku 4 902 582,67 €. Dotácie zo štátneho rozpočtu vzrástli oproti
predchádzajúcemu roku o viac ako 2 mil. € vzhľadom na to, že v roku 2018 prijala AU BB dotáciu
z ministerstva na rekonštrukciu kaštieľa Radvanských vo výške 2 mil. €. Takisto bola pridelená účelová
dotácia vo výške 30 tis. € na opravy a údržbu na Študentskom domove. V rámci rozvojových projektov
z ministerstva školstva získala Fakulta múzických umení dotáciu na nákup hudobných nástrojov takmer
vo výške 300 tis. €.
V hlavnej činnosti tvoria výnosy z dotácií viac ako 95 % všetkých výnosov. V podnikateľskej činnosti sa
výnosy oproti roku 2017 výrazne nezmenili. Tu sa jedná o príjmy na Študentskom domove v rámci

poskytovania ubytovania hlavne počas letných prázdnin, poplatky za doplňujúce pedagogické štúdium
a príjmy z nájmu priestorov.
Náklady takisto ako výnosy vzrástli. V najväčšej miere sa na nich podieľali mzdové náklady, ktoré tvorili
až 55 % všetkých nákladov. Na ne sú naviazané odvody do poisťovní. Dôvodom ich nárastu bola aj
valorizácie miezd nepedagogických zamestnancov. Opravy a údržba boli o viac ako 35 tis. € vyššie
z dôvodu spomínaných opráv na Študentskom domove. Ostatné služby vzrástli v dôsledku vyplácania
väčšieho objemu finančných prostriedkov na autorské honoráre a iné ostatné náklady z dôvodu nárastu
objemu vyplácaných doktorandských štipendií a nákladmi spojenými s mobilitami v rámci programu
ERASMUS.
Následne po diskusii o Výročnej správe o hospodárení AU BB za rok 2018 sa pristúpilo k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Výročná správa o hospodárení AU BB za rok 2018 bola schválená jednohlasne.
K bodu 6. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti AU BB za rok 2018
Výročnú správu o činnosti AU BB za rok 2018 predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi,
rektor AU BB a referuje Ing. Šimková Danica, manažérka pre akademické záležitosti.
Štruktúra výročnej správy o činnosti AU BB je od roku 2012 záväzná pre všetky VVŠ. Pri spracovávaní
výročnej správy o činnosti AU BB za príslušný kalendárny rok sa vychádzalo z výročných správ
o činnosti jednotlivých fakúlt AU.
V rámci analýzy hlavných oblastí pôsobenia v oblasti vzdelávania AU BB zaznamenala 3,4 % nárast
počtu študentov. Na štúdium na AU BB bolo k 31.10.2018 zapísaných 582 študentov: z toho 145 na
FDU, 228 na FMU, 209 na FVU. V uplynulom akademickom roku štúdium na AU BB úspešne ukončilo
182 absolventov. Na úrade práce mala AU BB k 31.12.2018 evidovaných 7 absolventov, čo je oproti
predchádzajúcemu roku pokles o 7 absolventov.
Hlavným indikátorom kvality vzdelávania je každoročne verejná prezentácia dosiahnutých výsledkov
študentov - v roku 2018 dosiahli študenti jednotlivých fakúlt AU BB kvantitatívny nárast počtu úspechov
a ocenení získaných na súťažiach na národnej ale aj medzinárodnej úrovni.
So vzdelávacou činnosťou je systematicky prepojená aj umelecká činnosť. Pravidelnému hodnoteniu
úrovne dosiahnutej v umeleckej činnosti a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2018 sa venovala Umelecká
a vedecká rada AU na svojom zasadnutí 20. mája 2019. Umeleckú výkonnosť tvorivých zamestnancov
a interných doktorandov AU v roku 2018 predstavovalo celkom 927 výstupov (pred verifikáciou v
CREUČ): z toho 563 v kategórii Z (závažné umelecké diela a výkony), 337 v kategórii Y (menej
závažné) a 27 v kategórii X (ostatné). V centrálnom registri publikačných prác k 31.12.2018 (CRPČ)
evidovala AU 138 publikačných výstupov (FDU 50, FMU 44 a FVU 44 výstupov), t. j. o 141 výstupov
menej ako v predchádzajúcom kalendárnom roku; najväčší pokles výkonov v oblasti publikačnej činnosti
v porovnaní s rokom 2017 dosiahla FVU.
Následne po diskusii o Výročnej správy o činnosti AU BB za rok 2018 sa pristúpilo k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2018 bola schválená jednohlasne.
K dobu 7.
Schvaľovanie návrhu na odvolanie doc. Igora Bencu, akad. mal., z funkcie prorektora pre vzdelávaciu
činnosť Akadémie umení v Banskej Bystrici s účinnosťou od 31. mája 2019. V súlade s § 9 ods. 1 písm.
d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Z funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť Akadémie umení v Banskej Bystrici bol členmi AS AU
jednohlasne odvolaný doc. Igor Benca, akad. mal., s účinnosťou od 31. mája 2019.
K dobu 8.
Schvaľovanie návrhu na vymenovanie PaedDr. Petra Vítka do funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť
Akadémie umení v Banskej Bystrici s účinnosťou od 1. júna 2019. V súlade s § 9 ods. 1 písm. d) zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Akademický senát AU v počte 13 prítomných členov, pristúpil k hlasovaniu.
Výsledky hlasovania:
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
1
Návrh na vymenovanie PaedDr. Petra Vítka do funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť Akadémie
umení v Banskej Bystrici bol členmi AS AU schválený, s účinnosťou od 1. júna 2019.
K dobu 9.
Členovia AS AU vzali Správu o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za
rok 2018 na vedomie.
K dobu 10.
Voľba člena Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2021 na uvoľnený mandát a
na požiadanie predsedu Valného zhromaždenia ŠRVŠ. AU BB má nárok na zastupovanie v ŠRVŠ 2
delegátmi (1 volený zástupca študentskou časťou AS a 1 volení študentskou časťou akademickej obce).
AS AU volí 1 člena do ŠRVŠ za AS AU podľa čl. 19 Rokovacieho poriadku AS AU.
Voľba člena do Študentskej rady vysokých škôl neuskutočnila, z dôvodu nízkeho počtu študentov na
rokovaní AS AU. Podľa čl. 19 ods. 2. písm. a) Rokovacieho poriadku študentská časť AS rozhodne
o voľbe kandidáta tajným hlasovaním za účasti aspoň ¾ počtu svojich členov. Voľba sa presúva do
programu najbližšieho rokovania AS AU.
K dobu 11.
V bode rôzne Ing. Danica Šimková ako členka predsedníctva Rady vysokých škôl SR a členka Rady
vysokých škôl SR za Akadémiu umení v BB, poprosila členov AS AU, aby sa vyjadrili k schválenej
novele zákona o vysokých školách, ktorú schválila Národná rada SR a 22.5.2019 ju podpísal prezident
SR. Pričom názor AS AU bude tlmočiť na najbližšom zasadnutí predsedníctva RVŠ SR a zasadnutí RVŠ
SR.
Členovia AS AU podporujú, aby RVŠ SR vyjadrili nesúhlas s vypustením nasledovných viet zo zákona
o vysokých školách: v §10 ods.4 sa vypúšťa druhá veta: „Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá
osoba vykonávať funkciu rektora najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkčných obdobiach.“, v §10
ods. 10 sa vypúšťa štvrtá veta: „Na tej istej verejnej vysokej škole môže tá istá osoba vykonávať funkciu
prorektora verejnej vysokej školy najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“, v §28 ods. 6 sa
vypúšťa druhá veta: „Na tej istej fakulte môže tá istá osoba vykonávať funkciu dekana najviac dve
funkčné obdobia po sebe.“, v §28 ods. 8 sa vypúšťa štvrtá veta: „Na tej istej fakulte verejnej vysokej
školy môže tá istá osoba vykonávať funkciu prodekana fakulty verejnej vysokej školy najviac dve po sebe
nasledujúce funkčné obdobia.“.

K dobu 12.
AS AU schválil UZNESENIE č. 3/2019 z dňa 30. mája 2019
Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje:
1.

Rozpočet výnosov a nákladov Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2019.

2.

Výročnú správu o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018.

3.

Výročnú správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018.

4.

odvolanie doc. Igora Bencu, akad. mal., z funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť
Akadémie umení v Banskej Bystrici

5.

vymenovanie PaedDr. Mgr. Petra Vítka do funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť
Akadémie umení v Banskej Bystrici

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

Správu o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2018.

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici podporuje:
1.

aby Rada vysokých škôl SR vyjadrila nesúhlas s vypustením nasledovných viet zo zákona
o vysokých školách: v §10 ods.4 sa vypúšťa druhá veta, v §10 ods. 10 sa vypúšťa štvrtá veta, v
§28 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta, v §28 ods. 8 sa vypúšťa štvrtá veta.

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici požaduje od vedenia AU BB:
1.

zaslanie Správy o zistenej nezrovnalosti projektu 26250120044 Zlepšenie podmienok
vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na
AU BB.

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, Ing. Ivana Badinská.

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

