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Zápisnica   
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 10.12.2015 

- voľba kandidáta na funkciu rektora AU 
 
 

     Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny   

     Neprítomní  ospravedlnení:   Gréta Freiwaldová  

     Počet členov prítomných na rokovaní : 16/zo 17 

                                

Program rokovania - voľby : 

 

1. Otvorenie - uvítanie  členov AS, schválenie programu rokovania AS AU.  

     Rokovanie Akademického senátu AU vedie p. prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., 

predsedníčka AS AU. 

2. Kontrola plnenia úloh Volebnej komisie Akademického senátu  AU  o pripravenosti   

dnešnej voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici. (referuje 

E. Knopová, predsed. VK)  

3. Účasť na predvolebnom zhromaždení AU - akademickej obce AU v Banskej Bystrici, 

Akademického senátu AU a  kandidáta, ktorý prijal kandidatúru na funkciu rektora 

Akadémie umení v Banskej Bystrici  na nasledovné štvorročné funkčné obdobie  2016 – 

2019. 

Zhromaždenie akademickej obce AU v Divadelnom štúdiu FDU AU, Horná 95,  od 11,00 

hod., vedie a konferuje predsedníčka Volebnej komisie AS AU PhDr. Elena Knopová, 

PhD. Vystúpi so správou volebnej komisie o prípravách  volieb, následne predstaví 

kandidáta a pokračuje v podľa pripraveného scenára. 

Akademický senát AU podľa  zákona č. 131/2002 o VŠ  a v súlade s Rokovacím 

poriadkom AS AU,  článok 14.,   vykoná tajnú voľbu kandidáta bez prítomnosti 

akademickej obce a verejnosti. Volebná komisia spočíta odovzdané hlasy. V prvom kole je 

zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých  17 členov senátu.  

4. Po ukončení voľby prof . M. Tomanová, ArtD., predsedníčka akademického senátu 

oznámi výsledky volieb zhromaždeniu akademickej obce  AU v divadelnom štúdiu. 

V prípade nezvolenia kandidáta na rektora vyhlási druhé kolo volieb. O hlasovaní 

rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov AS AU. 

 

5. Protokol o výsledkov volieb – UZNESENIE  AS AU.  
                          

 

K bodu 1, 2,3)    

 Rokovanie  AS viedla predsedníčka AS AU prof. Mgr. art.  Mária Tomanová, ArtD. Uvítala 

členov Akademického senátu AU a hosťa doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., ktorý poďakoval za 

spoluprácu  a odobral sa následne  do divadelného štúdia na predvolebné zhromaždenie akademickej 

obce AU s kandidátom.  

 Predsedníčka AS , prof. Tomanová skontrolovala prezentáciu členov AS v súlade s  prezenčnou 

listinou, z neúčasti ospravedlnila G, Freiwaldovú z dôvodu PN. Prezentovalo sa 16 prítomných členov 

z celkoého počtu 17 členného akademického senátu AU. 

 

Predsedníčka AS poučila prítomných členov o spôsobe voľby zakrúžkovaním poradového čísla 

kandidáta a voličských  povinnostiach  vyplývajúcich z pôsobnosti akademického senátu (v súlade so 
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zák. o VŠ)  z titulu  úkonu tajnej voľby kandidáta na funkciu  rektora AU na nasledovné štvorročné 

funkčné obdobie. Odovzdala slovo PhDr. Elene Knopovej, PhD, predsedníčke Volebnej komisie pre 

voľby rektora. 

 Dr. Knopová zosumarizovala doterajšiu prípravu volieb,  veľmi podrobne informovala o  

priebehu a konaní  príprav od vypísania  volieb 1.10.2015 až  k dnešnému dňu a tiež písomným 

zdokumentovaním doterajšej odbornej pedagogickej a umeleckej činnosti  kandidáta na funkciu rektora. 

Skonštatovala, že zo 4 navrhnutých kandidátov na funkciu rektora doc. (I. Benca, FVU, doc. Ing. M. 

Murin, FVU, prof. M. Tomanová, FMU a prof. V. DIDI, FMU), prijal kandidatúru jeden z navrhnutých  

prof. V. DIDI.  

   Prof. Tomanová  poučila členov AS o  správnosti označenia platnosti  hlasovacieho lístka 

a vyzvala  volebnú komisiu  a všetkých prítomných členov  na účasť na predvolebnom zhromaždení 

akademickej obce AU na 11. hodinu do divadelného štúdia FDU. 

 

 Predvolebné zhromaždenie organizačne viedla a konferovala PhDr. Elena Knopová, PhD. 

predsedníčka volebnej komisie.  Akademická obec  a akademický senát si vypočuli zámer, riadiacu 

víziu a perspektívu navrhovaného riadenia prof. V. Didiho  na nasledujúce štvorročné  obdobie 

akadémie.    Jeho  vystúpenie od ideovo-umeleckého úvodu sa nieslo v konkretizácii predložených 

cieľov v oblasti vzdelávania (zvýšenie počtu študentov, otvorenie nových vzdelávacích programov na 

všetkých troch fakultách, zvýšenie prírastkov v akad. knižnici, navýšenie grantového systému o 10 %, 

rozšírenie  publikačnej  činnosti a medzinárodné projekty obohatiť o ďalšie  nové tituly. Pri zachovaní 

finančnej podpory zo štrukturálnych fondov už dnes významných projektov akadémie s medzinárodným 

dosahom  (napr., teatrol. konferencia  Dnes a tu, FDU, medzinárodný projekt Bassfest, Forum per Tasti 

a i., FMU, zachovanie výtvarných domácich a medzinárodných  projektov,  napr. Figurrama a i.) 

prisľúbil aj osobnú spoluprácu a zaangažovanosť. 

 

Ďalej venoval pozornosť plánovanému  rozvoju a investičnému dobudovaniu  akadémie, najmä 

výstavbe  polyfunkčného objektu pre FVU v súlade so schváleným dlhodobým zámerom AU 

a kontinuálnemu  pokračovaniu   obnovy  Radvanského kaštieľa, národnej kultúrnej pamiatky s víziou 

využitia zreštaurovaných priestorov na kultúrne a vzdelávacie  aktivity a  synergiu fakúlt AU. 

V oblasti manažmentu predstavil  smery rozvoja systému celoživotného vzdelávania, udržať zaradenie 

inštitúcie AU univerzitného typu, povýšiť akadémiu na celoeurópsku vzdelávaciu ustanovizeň 

v spolupráci s ďalšími vysokými školami a pracovať na úrovni cezhraničnej spolupráce. 

V oblasti evaluácie poukázal  najmä na zvýšenie úrovne dizertačných prác a naštartovania procesu 

vedeckého výskumu v oblasti umeleckej činnosti. 

 V záverečnej časti svojej prezentácie venoval časový priestor najmä etickosti, morálke, hľadaní 

inšpirácie v kolektíve, v úcte k človeku, solidárnosti a generalizačnej vyváženosti, ....nič sa nedeje 

náhodou... zacitoval na záver z odbornej publikácie významného nemeckého autora a poďakoval 

prítomným za danú  možnosť kandidovať.   

  

 Po ukončení vystúpenia kandidáta na rektora prof. V. Didiho o stratégii a smerovaní akadémie, 

doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.,  súčasný rektor akadémie umení vo svojom záverečnom vystúpení vo 

funkcii rektora  pred akademickou obcou stručne zhodnotil ťažkú pozíciu umeleckého školstva 

v súčasnosti, naznačil otvorenie zákona o VŠ v blízkej dobe a jeho novelizáciu,  ale aj  istú stabilizáciu 

vzťahov medzi bratislavskými  a ostatnými umeleckými školami na Slovensku. Veľmi pozitívne 

vyzdvihol odborný rast a  kvalitu mladej umelecko-pedagogickej generácie, ktorá nastupuje a etabluje 

sa na fakultách akadémie a podotkol, že FMU dosiahla najlepšie výsledky v habilitačnej činnosti a aj 

všeobecne v oblasti medzinárodnej umeleckej činnosti a muzikológie a v porovnaní s ostatnými 

fakultami akadémie má skutočne dobré výsledky. Zdôraznil, že uvedený kandidát na rektora  prof. 

DIDI, dekan FMU má dobrú oporu a  perspektívu v mladom tvorivom kolektíve.  

V závere poďakoval za dôveru a dobrú spoluprácu počas minulých funkčných období celej akademickej 

obci AU,  vyzdvihol dosiahnuté výborné výsledky súčasnej  pedagogickej generácie fakúlt. Vyjadril 

nádej, že pod vedením profesora Vojtecha Didiho, ktorý sa vypracoval z kysuckého učiteľa až na 

najvyššiu pedagogickú a aj umeleckú métu hudobného skladateľa,  dosiahne akadémia mnoho ďalších 

vynikajúcich umeleckých a vzdelávacích výsledkov. 
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 K bodu 4,5 )  

Akademický senát AU sa odobral do samostatnej miestnosti a venoval sa aktu volieb . Bolo rozdané 16 

hlasovacích lístkov. Prítomní 16 senátori odvolili v tajnom hlasovaní a odovzdali hl. lístky do 

hlasovacej urny.  Po skončení volebného aktu predseda a členovia volebnej komisie spočítali odovzdané 

hlasovacie lístky a vyhlásili výsledok. 

 

Protokol o výsledku voľby kandidáta na rektora AU :  
   

Čas volieb : 10.12.2015, od 11,55 do 12,20 hod. 

Miesto konania : Fakulta dramatických umení AU, Horná 95, Banská Bystrica  

 

1.Kolo voľby : 

Kandidát na funkciu rektora Prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI 

Počet oprávnených voličov : 17 členov ASAU 

Počet prítomných voličov : 16 

Počet neprítomných voličov 1 

 

Počet vyhotovených lístkov : 17 

Počet zostatkových  nepouž. lístkov 1 

Počet odovzdaných lístkov 16 

 

Počet platných  hlasovacích lístkov 16 

Počet neplatných hlasovacích lístkov 0 

Počet hlasovacích lístkov za kandidáta : 10 

Počet hlasovacích lístkov, ktorí nevyjadrili súhlas kandidátovi  6. 

 

UZNESENIE  

 

Na základe  výsledkov kandidát na funkciu rektora  Prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI 

bol zvolený do funkcie rektora potrebnou nadpolovičnou väčšinou hlasov z celkového počtu 

členov akademického senátu. Zvolený kandidát sa ujme funkcie rektora na nasledovné štvorročné 

funkčné obdobie od vymenovania prezidentom SR. 

 

 Predsedníčka Akademického senátu oznámila oficiálne výsledky akademickej obci Akadémie 

umení v Banskej Bystrici a poďakovala všetkým za účasť a volebnej komisii za prípravu volieb. 

 

 

Overovatelia : 

 

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

Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD, podpredseda AS 

 

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

PhDr. Elena Knopová, PhD., predseda VK  

 

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

 

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

          predsedníčka  

         Akademického senátu AU     

Zapísala :  

Viera Slávová, tajomníčka AS          


