
Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

ZÁPISNICA 

 Z ROKOVANIA AS AU 

 15. marca 2018 

Prítomní: prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Peter Magurský, Mgr. art. 

Peter Strenáčik, PhD., doc. Mgr. art. Pavol Tužinský, ArtD., Mgr. Martin Palúch, PhD., PhDr. Elena 

Knopová, PhD., Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., doc. Štefan Balázs, ArtD., akad. mal., Mgr. art. 

Ivana Sláviková, ArtD., Mgr. art. Andrea Kirschová, Eva Töroková, Terézia Mindošová, Ing. 

Miriama Ďurianová. 

Ospravedlnení: Ing. Ivana Badinská, Bc. Alžbeta Serdelová, Simona Vargová. 

Rokovanie Akademického senátu AU v  Banskej Bystrici viedla  prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD., 

predsedníčka AS AU. 

1. Otvorenie a uvítanie  členov a hostí AS AU. 

2. Schválenie programu rokovania AS AU, voľba dvoch overovateľov zápisnice a dvojčlennej komisie pre 

sčítanie hlasov. 

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS AU z dňa 23.11.2017. Splnené. 

4. Schválenie návrhu Rozpočtu AU BB na rok 2018. Predkladá prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, 

rektor AU BB. Návrh rozpočtu odsúhlasila Komisia pre rozpočet AU BB na rok 2018 a odporučila ho na 

schválenie. Referuje Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB. 

ROZPRAVA. 

5. Späťvzatie návrhu Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý predložil do 

rokovania prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU BB. Návrh mal nahradiť pôvodný 

vnútorný predpis AU BB z roku 2016 vrátane zmeny organizačnej štruktúry. Listom zo dňa 12.3.2018, 

č.j. RAU 124/2018, predkladateľ požiadal o prerušenie schvaľovacieho konania. AS AU o dokumente 

nerokoval. 

6. Voľba zástupcu Akadémie umení v Banskej Bystrici do Rady vysokých škôl SR a Predsedníctva RVŠ 

SR na uvoľnený mandát od 1. 4. 2018. Ukončenie členstva v RVŠ SR Ing. Petry Virágovej na vlastnú 

žiadosť s účinnosťou od 1.4.2018. Volí len zamestnanecká časť v tajnom hlasovaní podľa § 9 ods. 2 

zákona o VŠ. 

7. Schválenie návrhu rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho na odvolanie prof. PhDr. Jána 

Sládečka, PhD. z funkcie člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB a schvaľovanie návrhu rektora AU 

BB na vymenovanie nového člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB v súlade s §9 ods. 1.písm. e) 

zákona č.131/2002 o VŠ doc. PhDr. PaedDr. Karola Orbana, PhD., dekana Fakulty dramatických 

umení. Tajné hlasovanie. 

8. Výročná správa o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017. 

9. Výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 2016 – 2018 za 

študentskú časť akademickej obce VŠ. Voľby sa konali v termíne 7.12.2017 a bol zvolený na pokračujúci 

mandát Martin Nagy (študent FDU). 



10. Rôzne. 

11. UZNESENIE AS AU. 

K bodu 1- 3. 

Rokovanie zahájila prof. Mária Tomanová, predsedníčka AS AU, uvítala prítomných členov a hostí. Oboznámila 

členov AS AU s programom rokovania, predložila ho na doplnenie a nasledovne na schválenie. Členovia AS AU 

nepredložili žiadne doplňujúce pripomienky a návrh programu jednohlasne schválili.  

AS AU potvrdil za overovateľov zápisnice: PhDr. Elenu Knopovú, PhD. a Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD., 

podpredsedu AS AU. Zároveň zvolil dvoch členov komisie pre sčítanie hlasov pre tajné hlasovanie: Mgr. art. 

Petra Strenáčika a Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD., podpredsedu. 

K bodu 4. 

Schválenie návrhu Rozpočtu AU BB na rok 2018. Návrh predložil prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi, 

rektor AU BB. Rozpočet vopred odsúhlasila Komisia pre rozpočet AU BB na rok 2018 a odporučila ho na 

schválenie v akademickom senáte. O  rozpise  financií na jednotlivé fakulty a ostatné organizačné súčasti 

referovala Ing. Viragová Petra, kvestorka AU BB. 

Pri rozpise dotácie na rok 2018 sa postupovalo podľa metodiky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu 

SR. Oproti predchádzajúcemu roku sa v nej vyskytli zmeny. V prospech umeleckých škôl sa zvýšila váha 

zohľadňovania umeleckej činnosti v podprograme 07711 z 0,75 % na 1,20 % na úkor publikačnej činnosti. 

Takisto sa v rámci tohto podprogramu zmenili koeficienty odborov a zvýšila sa váha doktorandov. 

V podprograme 0771201 nedošlo k zmenám, ktoré by ovplyvnili rozpis dotácie na úrovni Akadémie umení. 

Súčasťou dotácie pre rok 2018 bol aj objem finančných prostriedkov na valorizáciu miezd pedagogických 

zamestnancov na 8 mesiacov. Tieto sa nerozpisovali podľa výkonu, ale podľa stavu zamestnancov k 30.6.2017. 

Takýmto istým kľúčom boli pri návrhu rozpise na úrovni Akadémie umení rozpísané na fakulty. 

Pri rozpise sa ako každý rok zaviazali finančné prostriedky na krytie centrálne hradených prevádzkových potrieb 

vo výške 305 tis. €. Ostatné boli prerozdelené na fakulty. 

Ako aj v predchádzajúcom roku, bola v návrhu z celkového objemu finančných prostriedkov vyčlenená rezerva 

rektora vo výške 150 036 €. 

Kvestorka AU ďalej stručne informovala akademický senát o súdnom spore medzi AU BB a ECAV o náhradu 

škody spôsobenej v prenajatom objekte počas vyučovania študentov FDU. Okresný súd v BB rozhodol 

v prospech ECAV. Na základe závažných skutočností pre AU, ktoré počas pojednávania  neboli nezohľadnené, 

akadémia podala odvolanie na Krajský súd v BB. Vedenie AU predpokladá, že náhrada za spôsobenú škodu pri 

požiari interiéru bude reálne nižšia. Čiastku 28 tis. EUR uhradila príslušná poisťovňa. Po vyčíslení  poškodenia 

objektu (cca 120 tis. EUR) vznikli oprávnené obavy, že majiteľom deklarovaná škoda bola nadhodnotená. 

Vedenie AU odhaduje skutočné náklady spôsobenej škody cca na 56 tis. Eur. O výsledku  súdneho sporu bude 

kvestorka akademický senát informovať.  

Prof. Vojtech Didi, informoval o rozdelení rezervy rektora z roku 2017 nasledovne: pre FVU 35 tis. Eur, FDU 

30 tis. Eur, FMU 10 tis. Eur, študentský domov 5 tis. Eur a akademická knižnica 3 tis. Eur. 

Ostatné financie podľa slov rektora boli použité účelovo na oslavu 20.  výročia založenia akadémie. 

Novovytvorená rezerva rektora na rok 2018 je sčasti plánovaná na pokrytie výdavkov vo veci súdneho sporu, ale 

aj na vytvorenie galérie pre FVU v priestoroch vysokej školy. 

Akademický senát po ukončení rozpravy schválil predložený rozpočet jednohlasne, aklamačne 14 hlasmi  

prítomných členov AS AU. 

Výsledky hlasovania: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0  

K bodu 5. 

Späťvzatie Organizačného poriadku AU. Nový návrh organizačného poriadku AU BB po zvážení 

predkladateľom, rektorom AU  bol stiahnutý s programu rokovania. V písomnej žiadosti rektora bola uvedená 

požiadavka o prerušenie konania vo veci schvaľovania Organizačného poriadku AU. 

AS AU akceptoval žiadosť rektora AU a o návrhu smernice nerokoval. 

K bodu 6. 



Ing. Virágová Petra, kvestorka, členka RVŠ SR a Predsedníctva rady za AU BB listom zo dňa 19.2.2018 

požiadala Akademický senát AU o uvoľnenie z funkcie členky RVŠ SR a predsedníctva. Svoju žiadosť 

o ukončenie od. 1.4. 2018 zdôvodnila tým, že RVŠ rieši prioritne a najmä, metodické oblasti týkajúce sa 

vysokého školstva a nie finančné záležitosti, preto sa členstva v rade vzdáva.   

Akademický senát jej žiadosti vyhovel a prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD. navrhla  Ing. Danicu 

Šimkovú, manažérku pre akademické záležitosti za novú členku RVŠ SR. AS AU pristúpil k tajnému 

hlasovaniu. Hlasovalo 10 prítomných členov zamestnaneckej časti AS AU. 

Výsledky hlasovania: 

ZA: 7 

PROTI: 2 

ZDRŽAL SA: 1 

K bodu 7. 

Listom rektora zo dňa 27.2.2018 v súlade s §9 ods. 1, písm. e) zákona o VŠ bol do AS AU doručený návrh na 

odvolanie člena Umeleckej a vedeckej rady AU prof. Jána Sládečka, bývalého dekana FDU AU. 

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

Výsledky tajného hlasovania - 13 platných hlasov a 1 hlas neplatný 

ZA: 13 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Tým istým listom rektora bol doručený aj návrh na vymenovanie nového člena Umeleckej a vedeckej rady 

Akadémie umení, súčasného dekana FDU doc. Karola Orbana. Tajného hlasovania sa zúčastnilo 14 

prítomných členov AS AU. 

Výsledky tajného hlasovania: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

REKTOR AU poďakoval Akademickému senátu AU za dôveru pri schvaľovaní predkladaných materiálov. 

Zdôraznil, že Akadémia umení v BB má dobrý ohlas na celoštátnej úrovni, fakulty AU hospodárili s dobrým 

výsledkom. V závere svojho vystúpenia vyjadril nádej, že súčasná dobrá  spolupráca na akadémii bude 

pretrvávať i naďalej. 

K bodu 8. 

AS AU vzal na vedomie výročnú správu o činnosti AS AU a podľa návrhu PhDr. Eleny Knopovej  zmenil 

konštatovanie v závere výročnej správy s odôvodnením, že  noví členovia AS AU nemajú možnosť reálne 

porovnávať činnosť AS AU so  stavom predchádzajúcich období, počas  ktorých neboli členmi akademického 

senátu AU. Pozmeňujúci návrh na 3. strane, posledný odsek, v znení – „Predložený návrh smeroval ku  

konštruktívnej spolupráci  medzi jednotlivými  fakultami“. (Vypúšťa sa text –„ Predložený návrh  

nepolarizoval predstaviteľov jednotlivých fakúlt AU oproti predchádzajúcim obdobiam“.) 

K bodu 9. 

O výsledkoch volieb do Študentskej rady vysokých škôl pre volebné obdobie rokov 2016 – 2018 informovala 

prof. M. Tomanová a zároveň poďakovala Petrovi Magurskému, podpredsedovi AS AU za študentskú časť 

akademickej obce  za vynikajúcu prácu pri organizovaní  volieb.  

K bodu 10. 

Členovia akademického senátu sa venovali problematike kategorizácie umeleckej činnosti, váhy umeleckých 

výstupov, uznávania prestížnosti umelcov, inštitúcií ale aj oblasti permanentne znižovaných výstupov, napr. 

repríz predstavení a pod. Diskutovali najmä o neobjektívnom znižovaní a posudzovaní kvality „renomovanosti“ 

pedagógov a umelcov zo strany hodnotiacich komisií. Skonštatovali, že jednotlivé hodnotiace komisie rozhodujú 

o zaradení výstupov medzi umeleckými VŠ neobjektívne, z čoho sa môže vytvárať názor, že ide najprv 

o finančné ciele  a až následne o umeleckú úroveň a kde konečný arbiter je CVTI. 

Podľa názorov a vyjadrení členov senátu kvalitatívny posun bol nastavený čiastočne v posudzovaní publikačnej 

činnosti. Je to transparentnejšie z povahy práce a pragmatického prístupu. V danej oblasti kategorizácie sa 

podarilo presadiť, že všetky publikačné výstupy sú potrebné ako komplex, nie ako pri jednotlivej umeleckej 

činnosti.  



V záverečnej diskusii o pripomienkovaní kategorizácie umeleckých výstupov prevládol medzi zástupcami fakúlt 

názor, že nie je vhodné používať pri hodnotení činností termín  renomovaný, príp.,  menej renomovaný umelec, 

nakoľko to nie je objektívne dokázateľné. Tematicky sa ďalej venovali  téme, kto určuje „renomovanosť 

priestorov“ realizovaných umeleckých domácich aj zahraničných podujatí výstav, príp. koncertných alebo 

divadelných sál. Zhodli sa v názore, že o postupoch a výsledkoch pripomienkovania kategorizácie umeleckej 

činnosti zo strany vedenia akadémie je nutné vopred informovať akademický senát AU.  

K bodu 11. 

AS AU schválil UZNESENIE č. 1/2018 zo dňa 15. marca 2018: 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici schvaľuje: 

1. Rozpočet AU BB na rok 2018 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 2018 pred 

schválením v AS AU. 

2. Ing. Danicu Šimkovú, manažérku pre akademické záležitosti AU na funkciu členky Rady vysokých 

škôl SR a Predsedníctva RVŠ SR na uvoľnený mandát Akadémie umení v Banskej Bystrici od 1. 4. 

2018, na obdobie rokov 2015 - 2019. AS AU (zamestnanecká časť) zvolil v tajnom hlasovaní podľa § 9 

ods.1 písm. p) zákona 131/2002 o VŠ. 

3. odvolanie prof. PhDr. Jána Sládečka, PhD., bývalého dekana FDU AU z funkcie člena Umeleckej 

a vedeckej rady AU BB na návrh rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtecha Didiho, v súlade s §9 

ods.1 písm. e) zákona 131/2002 o VŠ. 

4. vymenovanie nového člena Umeleckej a vedeckej rady AU BB doc. PhDr. PaedDr. Karola Orbana, 

PhD., dekana Fakulty dramatických umení AU. Na návrh rektora prof. PaedDr. MgA. et Mgr.Vojtecha 

Didiho, v súlade s §9 ods. 1.písm. e) zákona 131/2002 o VŠ.  

5. výsledky volieb do Študentskej rady vysokých škôl na pokračujúci mandát - pre funkčné obdobie 2016 

– 2018, za študentskú časť akademickej obce AU. Voľby sa konali v termíne 7.12.2017, v ktorých  bol 

väčšinou hlasov zvolený za člena rady Martin Nagy, študent FDU. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici berie na vedomie: 

6. späťvzatie 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. 

7. Výročnú správu o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2017, 

s úpravou textu v záverečnej časti správy, kde sa dopĺňa text - „Predložený návrh smeroval ku 

konštruktívnej spolupráci medzi jednotlivými  fakultami“ a vypúšťa sa text –„Predložený návrh 

nepolarizoval predstaviteľov jednotlivých fakúlt AU oproti predchádzajúcim obdobiam“. 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici požaduje: 

8. vedenie Akadémie umení v Banskej Bystrici informovať  Akademický senát AU o postupoch 

pripomienkovania a opatreniach vo veci kategorizácie umeleckej činnosti zo strany Akadémie umení 

v Banskej Bystrici. 

Rokovanie Akademického senátu AU s poďakovaním za účasť ukončila pani prof. Mgr. Art.  Mária Tomanová, 

ArtD.,  predsedníčka AS AU. 

 

Prijaté uznesenia sú zosumarizované aj samostatne v prílohe tejto zápisnice. 

 

Zapísala: Ing. Miriama Ďurianová, tajomníčka AS AU, Viera Slávová. 

V Banskej Bystrici 15. marca 2018 

prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD., 

predsedníčka Akademického senátu 

Akadémie umení v Banskej Bystrici 


