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Zápisnica   
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 23. 6. 2016 

 

 
 

     Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny   

     Neprítomní  ospravedlnení:   PhDr. Elena Knopová, Bc. Andrea Kirschová 

 

     PROGRAM  ROKOVANIA: 

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

 

2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení AS AU(k vykonanému auditu /FDU) 

 

3. Prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtech DIDI, rektor AU predkladá na schválenie     

Rozpočet  Akadémie umení   na rok 2016.   ROZPRAVA, schvaľovanie  

 

4. Rôzne. Informácia o ukončení členstva študentov AU  5 osôb z dôvodu ukončenia 

štúdia na AU  v programe bakalár, podávanie žiadostí o pozastavenie členstva na 

obdobie do nástupu na štúdium v programe magister (október 2016), ukončenie 

členstva  na vlastnú žiadosť  Adriany Gandžalovej, FDU (súbežné štúdium na inej  

škole). Riešenie členstva v AS  AU formou náhradníka z posledných volieb do AS. 

Majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme 

zo dňa 21.1. 2016. 

 

5. UZNESENIE  AS. Záver. 
       xxx 

 

K bodu č. 1 )  

 Otvorenie, uvítanie členov a hostí. Na rokovaní bolo prítomných 9 členov AS. 

Dvaja  členovia vopred požiadali o možnosť elektronického  hlasovania k predloženému 

návrhu rozpočtu AU a ospravedlnili sa zo závažných pracovných dôvodov. Štyria 

členovia študentskej časti AS AU končia bakalárske štúdium na AU, o ich prijatí na 

magisterské štúdium sa rozhoduje.  

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

ArtD., predsedníčka AS AU, v úvode skonštatovala, že akademický senát je 

uznášaniaschopný v súlade s Rokovacím poriadkom AS AU napriek neprítomnosti 6 

členov senátu študentskej časti. Predložila na schválenie program rokovania 

(jednomyseľne schválený 9 hlasmi  prítomných členov), ktorým sa senát následne riadil. 

Doplňovacie návrhy do programu podané neboli. 

  

 
K bodu č.  2)  

 Pri kontrole predchádzajúceho uznesenia k vnútornému auditu vykonanému na 

FDU AU sa stručne vyjadril p. PhDr. Andrej Maťašík. Podal námietku k údaju o počte 

zamestnancov na FDU v čase výkonu auditu, zdôraznil, že šlo o chybný údaj a upresnil 

počet  zamestnancov fakulty na 58. Ďalej pripomenul zodpovednosť Dr. Petra Vítka za 

implementáciu údajov fakúlt v AIS. 
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K bodu č. 3)  
 Prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU predložil akademickému 

senátu na schválenie rozpočet AU na rok 2016. Rozprava k návrhu rozpisu rozpočtu AU 

na rok 2016 sa týkala oblasti  zmien a aktualizovaných úprav na jednotlivé fakulty AU, 

v súlade so závermi  rokovania kolégia a grémia rektora AU.  

Rektor zdôraznil, že predložený návrh zohľadňuje požiadavky vedenia fakúlt AU podľa 

požiadaviek tajomníkov, dekanov a akademických funkcionárov v reálne možnej miere. 

Informoval o  spôsobe rozdelenia financií, ale najmä o pôžičke z prostriedkov AU pre 

FDU na obdobie konsolidácie, cca do dvoch rokov. Podľa jeho vyjadrenia  Fakulta 

dramatických umení AU prijala dostatočné opatrenia na zlepšenie hospodárenia 

a očakáva sa, že sa v danej oblasti posunie na úroveň vyrovnaného  rozpočtu  cca do 

dvoch rokov.  

V súvislosti s pridelenými finančnými prostriedkami z kapitoly ministerstva školstva pre 

AU rektor ďalej informoval aj o aktivitách rektorskej konferencie v oblasti 

rozpočtovania, o poverení rektora VŠVU k jednaniu s ministrom školstva o návrhu na 

metodické zmeny výpočtu koeficientov, najmä odboru, čiastočne diskriminujúcich 

umelecké vysoké školy.  

S rektorom a kvestorkou AU o rozpise rozpočtu ďalej diskutovali najmä p. doc. Š. 

Baláž, Mgr. art. P. Ševčík, Mgr. art. Ľ. Viluda a PhDr. A. Maťašík. Nosnou témou 

boli nielen príspevky na počty študentov (FVU) a ku tomu pridelené finančné 

prostriedky, ale aj vplyv stanovených koeficientov na výpočet pridelenia financií, napr. 

koeficient  akreditácie negatívne ovplyvňujúci  najmä rozpis FDU,  o požiadavke na 

primerané navýšenie financií na vyšší počet študentov (FVU), atď.  

Hodnotenie výsledkov činnosti AU v systéme A,B,C..  atď., podľa názoru diskutujúcich 

sa považuje za nedostatočné, nevystihujúce kvalitu výučby a priradeného hodnotenia.  

P. Viluda za FDU, diskutoval  najmä o situácii na katedre dokumentárnej tvorby, kde 

podľa jeho názoru, navrhovanú zmenu úväzkov pg. zamestnancov pocítia 

najmarkantnejšie. Zosúladenie odlišných  profesií (napr. strih a kamera) do jednej osoby  

považoval za takmer nemožné.  Podľa jeho ďalších vyjadrení prijaté opatrenia budú 

obmedzujúce (nespravodlivo) najmä voči zamestnancom katedry  dokumentaristiky. 

Vyjadril sa aj za vykonanie oficiálneho auditu na ujasnenie, ako na tom FDU je, ako  

ďalej napĺňať  súčasný študijný program  s nižším počtom odborných pg. zamestnancov  

(cit. „..nech nás niekto rozsúdi, na čom sme...“).   

Ing. Petra Virágová, kvestorka  informovala prítomných, že dotácia bola rozpísaná 

nasledovne: financie zo základnej dotačnej zmluvy boli rozdelené podľa zásad 

prerozdelenia rozpočtu, ktoré boli  členom senátu zaslané e-mailom. Dodatok, ktorým 

bola dotácia akadémii umení navýšená o 185 tis. € sa rozdelil na tri rovnaké časti a tieto 

boli pripočítané všetkým trom fakultám. Okrem iného je predpoklad, že do konca júna 

2016 príde ďalší dodatok, ktorým má ministerstvo prerozdeliť zaviazaných 30 percent 

finančných prostriedkov v umeleckej činnosti. Tieto sa takisto budú deliť rovným 

dielom medzi tri fakulty. Podotkla, že nie všetky fakulty dostanú na študenta rovnakú 

sumu. Do rozpisu vstupuje niekoľko koeficientov, ktoré ovplyvňujú jej výšku, a tieto 

koeficienty sú na každej fakulte iné. 

Rokovalo sa aj o garantoch odborov z titulu akreditácie ale aj o rozšírení právomocí 

umeleckej a vedeckej rady, ktorej sa naskytnú nové možnosti pre udeľovanie titulov 

docent a profesor podľa pripravovaného  ministerského  návrhu v navrhnutom termíne 

do decembra 2016.  Medzi iným ako ďalšia výzva pre Fakultu dramatických umení AU 
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-  pokúsiť sa o získanie habilitácie a inaugurácie odznelo v rozprave k rozpočtu zo 

strany p. rektora. 

Zástupcovia FVU vyjadrili čiastočnú spokojnosť s rovnomerným prerozdelením financií 

z UVČ, ako aj s prijatým opatrením voči FDU a so spôsobom určenia návratnosti 

financií v období dvoch rokov späť do rozpočtu AU.   

 

 

Hlasovanie k rozpočtu AU na rok 2016 :   

  Za                  9 hlasov 

  Proti                          0  

  Zdržal sa hlasovania 0. 

 

Akademický senát Akadémie umení schválil predložený Rozpočet AU na rok 2016. 

 

 

K bodu č. 4 

 

Rôzne – akademický senát sa zaoberal členstvom študentov v AS, ktorí ukončili 

štúdium bakalára a ďalej sú prijatí na druhý stupeň štúdia v programe magister. Bol 

odsúhlasený spoločný spôsob o podaní žiadostí o dočasné prerušenie členstva v AS AU, 

§8 ods. 8 zák. o VŠ na obdobie odo dňa záverečnej skúšky až do zápisu na štúdium 

v novom akademickom roku na AU. U tých študentov, ktorí žiadosť nedoručia bude 

členstvo riešené náhradníkmi z volieb.   

AS AU berie na vedomie a súhlasí s ukončením členstva Adriany Gandžalovej na 

základe jej vlastnej žiadosti. Tiež je  nutné doriešiť členstvo Dominiky Kňažkovej, ktorá 

v nasledujúce obdobie  bude študovať v zahraničí (Erasmus) a zvažuje 

prerušenie/ukončenie členstva v AS.  

Ďalej sa senát stručne zaoberal problematikou členstva v ŠRVŠSR z dôvodu ukončenia 

štúdia na AU obidvoch zástupcov v rade. AS AU odporúča, aby študentská časť 

vypísala voľby nových zástupcov do rady  na nasledujúcom rokovaní AS AU.  

AS AU berie na vedomie majetkové  priznanie  za rok 2015 bývalého rektora doc. Mgr. 

art. Matúša Oľhu, PhD.,  zo dňa 21.1. 2016 z titulu výkonu verejnej funkcie.  

 

 
  

Overil 

 

Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD, podpredseda AS 

 

 

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

 

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

          predsedníčka  

         Akademického senátu AU   

 

   

Zapísala   

Viera Slávová,  tajomníčka AS          


