
Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

ZÁPISNICA 

 Z ROKOVANIA AS AU 

 10. októbra 2019 

Prítomní: doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., 

Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Ivana 

Sláviková, ArtD., doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., Štefan Galík, Gabriel 

Sárossy, Gabriela Birošová, Martin Bízik, Tímea Mináriková, Mgr. art. 

Veronika Hollá, Ing. Ivana Badinská, Ing. Miriama Ďurianová. 

Ospravedlnení: doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., doc. Mgr. Martin Palúch, PhD., Mgr. art. 

Richard Sanitra, ArtD. 

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 a 

skrutátorov pri tajných voľbách. 

3. Kontrola plnenia uznesení z rokovania AS AU z dňa 30.5.2019. Splnené 

4. Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  na 

nasledovné štvorročné funkčné obdobie  2020 – 2024 podľa zákona o vysokých školách  a 

v súlade s Rokovacím poriadkom AS AU. 

5. Vymenovanie  členov  Volebnej komisie Akademického senátu  Akadémie umení  pre 

voľby  kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  na nasledujúce  

štvorročné funkčné obdobie. Voľby kandidáta na rektora zabezpečí päťčlenná volebná 

komisia, traja členovia zo zamestnaneckej časti a dvaja zo študentskej časti AS  AU. 

6. Schválenie návrhu rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho na odvolanie doc. 

Juraja Saparu, akademického sochára z funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

v súlade s § 9 ods. 1. písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Tajné hlasovanie. 

7. Schvaľovanie návrhu rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho na 

vymenovanie PaedDr. Petra Vítka do funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB 

v súlade s § 9 ods. 1. písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Tajné hlasovanie. 

8. 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. 



9. Rôzne. 

10. 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. Následne predložil program 

rokovania na schválenie v AS AU. Skonštatoval, že v počte 14 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 Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD a Mgr. art. Patrik Ševčík, 

ArtD. 

Predseda AS AU skonštatoval, že uznesenia z rokovania AS AU z dňa 30. mája 2019 boli 

splnené. 

K bodu 4. 

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  na 

nasledovné štvorročné funkčné obdobie  2020 – 2024. 

V súvislosti s ukončením funkčného obdobia súčasného rektora Akadémie umení v Banskej 

Bystrici prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, predseda AS AU doc. Štefan Balázs, 

ArtD., akad. mal., v mene Akademického senátu AU vyhlásil voľby kandidáta na funkciu rektora 

Akadémie umení v Banskej Bystrici na nasledovné štvorročné obdobie 2020 – 2024, v súlade s § 

9, ods. 1, písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici a Rokovacím 

poriadkom AS AU. 

AS AU vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici 

na nasledovné štvorročné funkčné obdobie 2020 – 2024, ktoré sa uskutočnia v termíne 17. 

decembra 2019 o 11.00 hodine v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU, Horná 95, 

Banská Bystrica. 

Akademický senát AU sa v priebehu rokovania uzniesol na všetkých termínoch zosúladených s 

Rokovacím poriadkom AS. 

Termín podávania písomných návrhov kandidátov na funkciu rektora AS AU stanovil do 17. 

novembra 2019. 

K bodu 5. 

Vymenovanie  členov  Volebnej komisie Akademického senátu  Akadémie umení  pre voľby  

kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  na nasledujúce  štvorročné 

funkčné obdobie. Voľby kandidáta na rektora zabezpečí päťčlenná volebná komisia, traja 

členovia zo zamestnaneckej časti a dvaja zo študentskej časti AS  AU. 

AS AU zvolil jednohlasne päťčlennú Volebnú komisiu pre zabezpečenie voľby kandidáta 

na funkciu rektora v zložení: 

 traja členovia zo zamestnaneckej časti  AS AU: 

 doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., (FDU ) 



 Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., (FMU ) 

 Ing. Ivana Badinská, (org. súčasť AU) 

 a  dvaja zo študentskej časti AS  AU: 

 Gabriela Birošová (FVU) 

 Mgr. art. Veronika Hollá, (FDU) 

Ustanovená volebná komisia si z vlastných členov zvolila predsedu Volebnej komisie pre 

zabezpečenie voľby kandidáta na funkciu rektora doc. Mgr. art. Ľubomíra Viludu, ArtD. 

Volebná komisia AS AU organizačne pripraví voľby a verejné zhromaždenie akademickej obce 

AU BB v súlade s Uznesením AS AU, podľa stanovených termínov a platných predpisov, o čom 

bude Akademickú obec AU BB priebežne informovať na vývesných tabuliach AS AU, fakúlt 

AU a na príslušnej web stránke AU BB. 

K dobu 6. 

Schválenie návrhu rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho na odvolanie doc. Juraja 

Saparu, akademického sochára z funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB v súlade s § 9 

ods. 1. písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

Akademický senát AU v počte 14 prítomných členov, pristúpil k tajnému hlasovaniu.  

Výsledky hlasovania: 

Za:  12 

Proti:    0 

Zdržal sa:    2 

Z funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici bol členmi AS 

AU odvolaný doc. Juraj Sapara, akademický sochár. 

K dobu 7. 

Schvaľovanie návrhu rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho na vymenovanie 

PaedDr. Petra Vítka do funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB v súlade s § 9 ods. 1. 

písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Akademický senát AU v počte 14 prítomných členov, pristúpil k tajnému hlasovaniu.  

Výsledky hlasovania: 

Za:  14 

Proti:    0 

Zdržal sa:    0 

Návrh na vymenovanie PaedDr. Petra Vítka do funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení v Banskej Bystrici bol členmi AS AU jednohlasne schválený. 

K dobu 8. 

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. 

AS AU schválil komisiu pre voľbu člena ŠRVŠ na funkčné obdobie 2018 – 2021 zo študentskej 

časti AS AU v zložení: Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Mgr. art. Peter Strenáčik, Art.D. a Ing. 

Ivana Badinská. 

Členovia študentskej časti AS AU v počte 6 prítomných členov, pristúpili k tajnému hlasovaniu. 

Výsledky hlasovania: 

Za:    6 

Proti:    0 

Zdržal sa:    0 

Študentská časť AS AU jednohlasne schválila Gabriela Sárrosyho (FMU) za člena Študentskej 

rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2018 – 2021 na pokračujúci mandát, zo študentskej časti 

AS AU. 

AS AU zvolil komisiu pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 

2018 – 2021 na pokračujúci mandát zo študentskej časti akademickej obce AU BB v zložení: 

Štefan Galík  (FMU), Martin Bízik (FVU), Tímea Mináriková (FDU). Voľby do Študentskej 

rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 2018 – 2021 na pokračujúci mandát zo 

študentskej časti akademickej obce AU BB sa uskutočnia v novembri 2019. 

K dobu 9. 

V bode rôzne sa prihlásila o slovo členka študentskej časti AS AU Gabriela Birošová z FVU 

a vyjadrila sa o nespokojnosti s priestormi katedry IDM, z dôvodu zvýšenej vlhkosti uvedených 

priestorov, ktorá má nežiaduci vplyv na materiálno-technické vybavenie katedry IDM. AS AU 

jej odporučil eskalovať tento problém cez Akademický senát Fakulty výtvarných umení vedeniu 

Fakulty výtvarných umení. 

K dobu 10. 

AS AU jednohlasne schválil UZNESENIE č. 4/2019 z dňa 10. októbra 2019 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici vyhlasuje: 

1. Voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici na 

nasledovné štvorročné funkčné obdobie 2020 – 2024 sa uskutočnia v termíne 17. 

decembra 2019 o 11.00 hodine v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU, Horná 95, 

Banská Bystrica. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje: 

2. Päťčlennú Volebnú komisiu pre zabezpečenie voľby  kandidáta na funkciu rektora 

v zložení:  

 traja členovia zo zamestnaneckej časti  AS AU: 

 doc. Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., (FDU )   

 Mgr. art. Peter Strenáčik, PhD., (FMU ) 



 Ing. Ivana Badinská, (org. súčasť AU) 

 a  dvaja zo študentskej časti AS  AU: 

 Gabriela Birošová (FVU) 

 Mgr. art. Veronika Hollá, (FDU)      

3. odvolanie doc. Juraja Saparu, akademického sochára z funkcie Umeleckej a vedeckej 

rady AU BB, 

4. vymenovanie PaedDr. Mgr. Petra Vítka, prorektora pre vzdelávaciu činnosť Akadémie 

umení v Banskej Bystrici do funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB, 

5. Gabriela Sárrosyho (FMU) za člena Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 

2018 – 2021 na pokračujúci mandát, zo študentskej časti AS AU. 

6. Komisiu pre voľby do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 2018 – 

2021 zo študentskej časti akademickej obce AU BB v zložení: Štefan Galík  (FMU), 

Martin Bízik (FVU), Tímea Mináriková (FDU). 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici ukladá: 

1. Volebnej komisii pre voľby kandidáta na rektora, aby zabezpečila prípravy a priebeh 

volieb kandidáta na rektora v súlade s právnymi predpismi, to je v súlade so zákonom č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatútom 

Akadémie umení v Banskej Bystrici a Rokovacím poriadkom AS AU tak, aby návrhy 

kandidátov na rektora prijala do 30 dní pred termínom konania volieb, to je v termíne do 

17. novembra 2019, 

2. Písomné návrhy kandidátov na rektora od členov akademickej obce AU je potrebné 

doručiť v zalepenej obálke označenej „Voľba rektora – návrh“ do rúk predsedovi Volebnej 

komisie doc. Mgr. art. Ľubomírovi Viludovi, ArtD. Miesto a čas si určí predseda 

komisie a táto informácia bude zverejnená na webe AU BB a výveskách 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, Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.. 

 

doc. Štefan BALÁZS, ArtD., akad. mal., 

predseda AS AU v Banskej Bystrici 


