
Zápisnica   
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 1.10.2015 

 
 

 

     Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny   

     Neprítomní  ospravedlnení:   M. Gondová,  PhDr. Elena Knopová, PhD.,  Ing. Ivana Badinská, 

                                                     Andrea Kirschová , Gréta Friewaldová.  

     Počet členov prítomných na rokovaní : 12 

                                

 

 

Program rokovania : 

 

1. Otvorenie - uvítanie  členov a hostí, schválenie programu rokovania ASAU.  

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

predsedníčka AS AU. 

2.  Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení AS AU.  

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

nasledovné štvorročné funkčné obdobie  2016 - 2019 podľa  zákona o VŠ  a v súlade 

s Rokovacím poriadkom AS AU,  článok 14.   ROZPRAVA. 

4. Vymenovanie  členov  Volebnej komisie Akademického senátu  AU  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. ROZPRAVA. 

5. Technická príprava volieb.   

6. Rôzne. Informácia o čerpaní rozpočtu AU za obdobie od 1.1. 2015 do 30. 9. 2015. 

Informuje Ing. Petra Virágová, kvestorka AU. 

     Doplnenie programu dnešného rokovania na  žiadosť p.doc. Mgr. Art. Matúša Oľhu, PhD.,  

rektora  vo veci Správnej rady AU.  ROZPRAVA. 

 

7. UZNESENIE  .                           
                   

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

K bodu 1)    

  Dnešné rokovanie viedla prof. Mgr. art.  Mária Tomanová, ArtD, predsedníčka AS, uvítala 

členov Akademického senátu AU a hosťa doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD.,  rektora akadémie. 

Oboznámila s programom rokovania. Na požiadanie  rektora AU  bol program doplnený v bode 

6/Rôzne vo veci členstva v Správnej rade AU.  Akademický senát AU doplnený  program schválil.  

 K bodu 2) 

      Úlohy k dnešnému dňu splnené. 

K bodu 3,4,5) 

 V súvislosti s ukončením funkčného obdobia súčasného rektora AU doc. Mgr. art. 

Matúša Oľhu, PhD., prof. Mária Tomanová, predsedníčka v mene Akademického senátu AU 

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

nasledovné štvorročné funkčné obdobie  2016 - 2019 podľa  zákona o VŠ  a v súlade 

s Rokovacím poriadkom AS AU,  článok 14.  



Uznesenie č. 1: 

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

Bystrici na obd. 2016 – 2019.  

Voľby kandidáta na funkciu rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici sa uskutočnia 

v termíne 10. decembra 2015 o 11.00 hodine v priestoroch Divadelného štúdia FDU AU - 

Horná 95, Banská Bystrica. 

 Predsedníčka AS zároveň predložila senátu, ako súčasť  k vypísaniu volieb rektora, 

detailne vypracovaný materiál - harmonogram o spôsobe, príprave a priebehu volieb 

kandidáta na funkciu rektora.  

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

s Rokovacím poriadkom AS a detailne rozpracoval úlohy na  prípravu volieb. 

 

Uznesenie č. 2 : 

Akademický senát AU zvolil  päťčlennú Volebnú komisiu  pre zabezpečenie voľby  

kandidáta na funkciu rektora v zložení : 

          traja členovia za zamestnaneckú časť AS AU: 

 PhDr. Elena Knopová, PhD.,(FDU AU), predsedníčka  

 doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal. (FVU AU), člen  

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

          dvaja členovia za študentskú časť AS AU : 

 Dominika Kňažková (štud. FDU AU), členka  

 Roman Baláž (štud. FVU AU), člen. 

 

Ustanovená volebná komisia si z vlastných členov zvolila predsedu Volebnej komisie AS, 

ktorou sa stala PhDr. Elena Knopová, PhD. Svoj súhlas potvrdila volebnej komisii 

elektronicky. 

 
K bodu 6)  

 Kvestorka AU, Ing. Petra Virágová sa ospravedlnila z neúčasti na rokovaní senátu, 

z dôvodu časovej  zaneprázdnenosti. Čerpanie rozpočtu bolo členom senátu odovzdané 

v písomnej forme ako informácia o stave financií akadémie do konca roka 2015. AS AU 

písomnú informáciu berie na vedomie. 

 Vo veci zástupcu AS AU v Správnej rade AU informoval p. rektor o ukončení 

pracovného pomeru PhDr. Štefana Fejku na FDU AU. V súvislosti s uvedeným sa v rozprave 

konštatovalo  aj prípadné ukončenie členstva v Správnej rade AU a návrh na nového člena 

Správnej rady.  

 Po preskúmaní Štatútu Správnej rady AU  ukončenie pracovného pomeru v AU 

nezakladá dôvod na ukončenie členstva v Správnej rade AU a ani akademickému senátu 

nebola doručená korešpondencia - žiadosť o ukončenie členstva v Správnej  rade od PhDr. 

Štefana Fejku, súčasného člena rady.  

 

 Voľba nového člena Správnej rady AU by  bola v rozpore so Štatútom Správnej rady 

AU a výsledok neplatný. Voľba môže nastať až po ukončení členstva súčasného člena  

zvoleného Akademickým senátom AU, zvoleného zamestnaneckou časťou AS AU, ktorého  

mandát trvá až do ukončenia jeho funkčného obdobia  18.9.2016.  

Akademický senát AU informáciu p. doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD., rektora AU berie na 

vedomie a zároveň zachová postup v súlade s Rokovacím poriadku Správnej rady AU, čl. 2 , 

odst. 4. 



 
K bodu 7)  

 

 Prof. Tomanová predsedníčka AS AU v závere rokovania poďakovala prítomným a 

osobne zdôraznila význam volebného procesu kandidáta na rektora  AU slovami :  

„Vážené dámy senátorky a páni senátori, 

voľba rektora sa považuje za jednu z najvážnejších udalostí v živote resp. pôsobnosti našej 

univerzity. Je  to predovšetkým preto, že na čelo našej školy volíme človeka, ktorý bude počas 4 

rokov zohrávať kľúčovú úlohu. Na jednej strane nás bude reprezentovať navonok tým, že bude 

prezentovať výsledky našej pedagogickej, vedeckej, umeleckej a rozvojovej činnosti širokej 

verejnosti a na druhej strane, dovnútra našej školy, kde bude určovať charakter a smer akým sa 

bude škola uberať. Domnievam sa, že akcent by mal klásť na zjednocovanie úsilia jednotlivých 

pracovísk, resp. fakúlt a vytváranie podmienok s cieľom ďalšieho úspešného napredovania. Našou 

úlohou senátorov je, aby sme do volieb oslovili ľudí, ktorí takéto predpoklady majú.  

V skutočnosti voľby sú vtedy voľbami, keď ľudia majú možnosť voľby.“ 

 

 

 

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

                                                                        Predsedníčka ASAU 

 

 

 

 

Overovatelia : Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., ...................................   

                        PhDr. Elena Knopová, PhD., .....................................   

 

 

Zapísala : Viera Slávová , 

                 tajomníčka ASAU  

      

Príloha  2 – Voľby kandidáta na rektora   (príprava, rozpracovanie úloh a termínov...)        

               


