Zápisnica
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
zo dňa 26. 5. 2016
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní ospravedlnení: Marta Gondová, Adriana Gandžalová
Neprítomní : Gréta Freiwaldová

PROGRAM ROKOVANIA:

1.
2.

Otvorenie, uvítanie členov a hostí, schválenie programu rokovania AS AU.
Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení AS AU.
Poplatky za ubytovanie na ŠD pre zamestnancov AU k námietke Mgr. art.
Ivany Slávikovej.
Vysvetlenie - stanovisko ku výberu poplatkov v znení interného predpisu ŠD č. 56
v súlade s čl. II ods. 3 interného predpisu podala písomne Mgr. art. Katarína Stareková,
riaditeľka ŠD. Stanovisko bolo zaslané Mgr. art. Ivane Slávikovej, členke
akademického senátu AU, ktorá ho považuje za postačujúce.

a)

b)
Zosúladiť názov funkcie 4. prorektora Akadémie umení a primerane upraviť
pracovnú náplň. Rektor AU v súvislosti so zmenou v pôsobnosti prorektorov podal
návrh na zmenu názvu funkcie prorektor pre riadenie, kvality, sociálnych vecí
a spoluprácu s praxou AU na pokračujúce funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa
schválenia zmeny v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici.
AS AU 25. 2. 2016 nesúhlasil s názvom funkcie a navrhol zmenu názvu zosúladiť
s pracovnou náplňou. Zmena názvu funkcie 4. prorektora AU „Prorektor pre vonkajšie
vzťahy, kariérny rast a marketing AU“ je nanovo zapracovaná v aktualizovanom
predpise Organizačného poriadku AU, ktorý bol predložený na opätovné schvaľovanie
do dnešného rokovania AS AU.
c)
Doc. Mgr. art. Dušan JARJABEK bol vymenovaný do funkcie 4. prorektora,
Prorektora pre vonkajšie vzťahy AU od 1. novembra 2014 do konca štvorročného
funkčného obdobia, t. j. do 31. októbra 2018 ! (chybne uvedený rok 2016)
Oprava administratívnej chyby listom č. 24/R 2016 úsek rektora, dňa 24. mája 2016,
adresovaná akademickému senátu AU.
3.

Prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtech DIDI, rektor AU predložil na schválenie
do AS opätovne doplnený vnútorný predpis so zapracovanými pripomienkami členov
akademického senátu (výsledky zo schvaľovania per rollam 2.5.2016): Organizačný
poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Predložený materiál nahradzuje pôvodný predpis AU vo vybraných oblastiach,
vrátane zmeny organizačnej štruktúry Akadémie umení v Banskej Bystrici.

1

Rektor ďalej predložil :

Výročnú správu o činnosti AU za r. 2015
Informuje p. doc. Matúš Oľha, prorektor

Výročnú správu o hospodárení AU za r. 2015
Informuje p. Ing. Petra Virágová, kvestorka

Doplnok č. 2 Štipendijného poriadku AU (§9, zák. o VŠ)
Informuje Ing. Marta Bakaljarová, asistentka prorektora pre vzdelávaciu činnosť AU.
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Návrhy na odvolanie členov Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení
v Banskej Bystrici ( o dôvodoch zmeny informuje pán rektor AU)




prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
Prof. PhDr. Ján Findra , DrSc.
PaedDr. Mgr. Peter Vítko.

AS schvaľuje návrhy rektora podľa § 9, písm. e) zák.131/2002 o VŠ v tajnom hlasovaní.
Návrhy na schválenie členov Umeleckej a vedeckej rady Akadémie umení
v znení neskorších predpisov prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtech DIDI, rektor AU
predkladá Akademickému senátu AU na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo
dňa schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici menovite
a) Prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. , rektor KU Ružomberok
b) doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., prorektor AU
c) doc. PhDr. Michal BABIAK, Mr. (pozn.PhD.,) pedagóg FDU, katedra DDR

5

Návrh na vymenovanie člena Správnej rady AU (§9, zák. o VŠ). V súlade so
Štatútom Správnej rady AU žiada o súhlas s návrhom na vymenovanie jej nového člena
PhDr. Rudolfa HROMADU, riaditeľa Štátnej opery v BB, z nominácie rektora AU.
ASAU schvaľuje návrh rektora podľa § 9, písm. h) zák.131/2002 o VŠ v tajnom
hlasovaní.
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Rôzne :
a) Informáciu o prípravách rozpočtu AU na rok 2016 podá Ing. Petra Virágová, kvestorka

b) Rokovanie študentskej rady – Valné zhromaždenie 6. -8.Máj 2016 Piešťany.
Bc. Marek Rozkoš , zástupca ASAU podal písomnú informáciu o rokovaní
študentskej rady a prijatých záveroch študentskej akademickej obci AU
prostredníctvom zverejnenia na web stránke AU.
ku výsledkom hlasovania per rollam 2.5.2016
o Organizačnom poriadku AU (v zmysle Rokovacieho poriadku ASAU čl. 9, ods. 9).
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Prijatie uznesenia ASAU
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UZNESENIE AS AU

2

xxxxxxxxxxxxxxxx
K bodu č. 1 )

Otvorenie, uvítanie členov a hostí. Predložený program rokovania AS AU bol
schválený jednohlasne. Rokovanie Akademického senátu AU viedla p. prof. Mgr. art.
Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka AS AU.
K bodu č. 2)

Pri kontrole predchádzajúcich úloh bolo konštatované, že ASAU požiadal
o účasť riaditeľky ŠD na rokovaní AS. Úloha bola plnená bez osobnej účasti Mgr.
Kataríny Starekovej na rokovaní, vysvetlenie k ubytovaniu so zľavou poskytla
akademickému senátu v písomnej forme, čo považuje p. Mgr. art. I. Sláviková ArtD.,
ktorá námietku vzniesla, za postačujúce. Výhrady mal člen senátu Mgr. art. Ľubomír
Viluda a označil uvedený postup za nepovolenú zmenu uznesenia. Požadoval osobnú
účasť Mgr. Starekovej na rokovaní AS, nakoľko tak bolo stanovené v uznesení
predchádzajúceho senátu.
Prof. M. Tomanová vysvetlila situáciu o zmene spôsobu kontroly z predchádzajúceho
rokovania AS, prevzala na seba zodpovednosť za jej neúčasť. Písomné stanovisko
bývalého rektora a riaditeľky posúdila ako postačujúce po súhlasnom vyjadrení Mgr.
art. I. Slávikovej ArtD. Rozhodnutie člena akademickej obce o účasti na AS AU je
plne v kompetencii členov akademickej obce AU.
V rozprave potvrdil súčasný rektor prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtech DIDI, udelenie
výnimky poskytnutia zľavy na ubytovaní na ŠD v opodstatnených prípadoch, v súlade
s interným predpisom ŠD a rozhodnutie predchádzajúceho rektora zhodnotil za
primerané ku konkrétnej situácii.
AS AU akceptoval zmenu názvu funkcie 4. prorektora AU „prorektor pre
vonkajšie vzťahy, kariérny rast a marketing AU“, ktorá je primerane a v súlade
s pracovnou náplňou zapracovaná v aktualizovanom Organizačnom poriadku AU.
Uvedený predpis je rektorom AU opätovne predložený na schválenie v AS.
AS AU potvrdil výsledky hlasovania (per rollam) a schválil Uznesenie AS AU zo dňa
2.5.2016.
K bodu č. 3)
V súlade so schváleným programom rokovania p. profesorka Mária Tomanová,
predsedníčka AS vyzvala prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtecha DIDIHO, rektora AU,
aby opätovne predstavil, 2. návrh v poradí, aktualizáciu, doplnenie Organizačného
poriadku AU v súlade s pripomienkami senátorov z predchádzajúceho schvaľovacieho
konania.
Podľa slov rektora v rozprave, aktualizovaný predpis predložený na opätovné
schvaľovanie v akademickom senáte obsahuje požiadavky senátorov do takej miery, aby
nebola narušená kontinuita a organizačná štruktúra inštitúcie, ale aby bola zachovaná
funkčnosť verejnej vysokej školy. Vytknuté nedostatky boli odstránené. Upravený
predpis bol obratom zaslaný včas tak, aby akademický senát AU mal možnosť
oboznámiť sa s úpravami v dostatočnom čase pred dnešným rokovaním. Odporučil jeho
schválenie.
Výsledky hlasovania AS AU :
Za : 14 hlasov prítomných senátorov
Proti : 0
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Zdržal sa : 0
AS schválil Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej Bystrici nadpolovičným
počtom hlasov prítomných členov.
Rektor AU predložil ďalej na schválenie v AS Výročnú správu o činnosti

AU za r. 2015. O výsledkoch činnosti

AU za predchádzajúci rok 2015 informoval p. doc.
Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., prorektor pre rozvoj a investičnú činnosť doc. Mgr. art. Matúš

Oľha, PhD.
K pozitívnemu stručnému zhodnoteniu výsledkov činnosti AU pridal aj správu o stave
rozbiehajúcej sa rekonštrukcie Kaštieľa Radvanských, časti nádvorie a jeho zastrešenie. Vyjadril
spokojnosť s úrovňou začatých prác dodávateľa.

Výsledky hlasovania AS AU za schválenie Výročnej správy o činnosti AU :
Za : 14 hlasov prítomných členov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
ASAU schválil Výročnú správu o činnosti za rok 2015 nadpolovičným počtom hlasov
prítomných členov.
Rektor AU ďalej predložil na schválenie Výročnú správu o hospodárení
za rok 2015. Referovala Ing. Petra Virágová , kvestorka AU. Skonštatovala, že AU
za sledované obdobie hospodárila so stratou. Zdôvodnila výsledok hospodárenia
v odpisoch majetku a tvorbou rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov.
Upozornila prítomných na prijatie opatrení v zmysle nutnosti čerpania dovolenky aj
príkazom vedenia fakúlt AU, nakoľko inštitúcia sa môže dostať po troch rokoch
hospodárenia so stratou až pod nútenú správu.
Rozpis dotácií bude podmienený nevyhnutnosťou prijať účinné a dôsledné opatrenia
napr., formou príkazov a nariadení dekanov fakúlt.
V rozprave k výročnej správe zazneli viaceré názory členov o právnej analýze ku danej
problematike. Napr., zostaviť záväzne plán čerpania dovoleniek, prípisom nariadiť
prenesenie len zostatkovej dovolenky pedagógov do nasledovného roka, najviac však
iba tri až desať dní. Situáciu to pomôže čiastočne vyriešiť. V rozprave sa zhodli na
plánovanom čerpaní nariadenej dovolenky počas letných prázdnin.
Výsledky hlasovania AS AU za schválenie Výročnej správy o hospodárení AU za rok
2015 :
Za : 14 hlasov prítomných členov
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Rektor AU ďalej predložil na schválenie v AS Štipendijný poriadok AU.
Spracovateľ Ing. Marta Bakaljarová, poverená prorektorom pre vzdelávanie doc.
Igorom Bencom, akad. mal., predniesla zmeny Štipendijného poriadku AU v Dodatku
č. 2 a vysvetlila zosúladenie so zákonom 553/2013, dopad, dosah a rozšírené možnosti
získania štipendií vo vybraných umeleckých študijných odboroch aj pre doktorandov
z vlastných zdrojov fakulty a motivačných štipendií. Predmetom dodatku rozšírenia
možností čerpať štipendiá sa tak následne stane zvýšenie počtu oprávnených
štipendistov žiadateľov na AU. V rozprave bola riešená oblasť predkladania
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požiadaviek o štipendium pri zachovaní podmienky nenárokovateľnej položky
motivačného štipendia. Senátori zdôraznili potrebu zvýšiť čerpanie štipendií najmä
z vlastných zdrojov (§ 16) , napr. na FVU, kde čerpanie v súčasnosti zaostáva za
ďalšími fakultami AU. V rozprave sa riešila problematika ako o štipendiá žiadať, o
možnosti čerpania dotačných štipendií, ale aj o novo zaradených poberateľoch
doktorandoch a ich možnostiach.
Výsledky hlasovania AS za schválenie – Dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku AU
Za : 14 hlasov prítomných členov
Proti : 0
Zdržal sa : 0.
K bodu č. 4 )
Akademický senát AU v tajnom hlasovaní na návrh rektora AU a po jeho
zdôvodnení zmien viažúcich sa na výkon funkcií na VVŠ, odvolal nasledovných
členov Umeleckej a vedeckej rady AU menovite :
prof. Tadeusza Zasepu, PhD.
Prof. PhDr. Jána Findru , DrSc.
PaedDr. Mgr. Petra Vítku.
Výsledky hlasovania o odvolaní členov UaVR :
Za : 14 hlasov prítomných členov
Proti : 0
Zdržal sa : 0.
Akademický senát AU v tajnom hlasovaní na návrh rektora AU a po jeho
zdôvodnení zmien, schválil návrhy na nových členov Umeleckej a vedeckej rady AU
nasledovne :
Prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. , rektor KU Ružomberok
Hlasovanie : Za 12 hlasov, Proti : 0, Zdržali sa: 2 hlasy. Schválené.
doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., prorektor AU
Hlasovanie : Za 13 hlasov, Proti : 0, Zdržal sa : 1 hlas. Schválené.
doc. PhDr. Michal BABIAK, Mr. (pozn.PhD.,) pedagóg FDU, katedra DDR
Hlasovanie : Za 11 hlasov, Proti : 1 hlas , Zdržali sa : 2 hlasy. Schválené.
K bodu č. 5)
Na návrh rektora za člena Správnej rady Akadémie umení na uvoľnený mandát
z nominácie rektora bol v AS AU zvolený Rudolf HROMADA, súčasný riaditeľ Štátnej
opery Banská Bystrica. Výsledky tajného hlasovania: Za : 13 hlasov, Proti : 0, Zdržal sa 1
hlas.
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K bodu č. 6) Rôzne.
V záverečnej rozprave členovia akademického senátu za FDU, p. PhDr. Knopová,
Mgr.art. Viluda, PhDr. Matašík a vedenie AU konzultovali najmä výkon a výsledky
vnútorného auditu na FDU. Zistené nedostatky - prečerpanie rozpočtu, nadmerný počet
pedagógov s nízkymi úväzkami, má priamy vplyv na nízky rozpočet pre fakultu na
nasledovné obdobie, výkony a umeleckú činnosť, nízka aktivita publikačnej činnosti, atď.
V rozprave zaznelo odporúčanie pre fakultu zamestnávať na vyšší úväzok primerane nižší
počet akademických odb. pedagógov, s tým, že budú vykazovať vyššiu umeleckú
činnosť, čo bude základom pre vyšší rozpis financií pre FDU na nasledovné obdobia.
Hovorilo sa aj o nedostatkoch v oblasti AIS, CREP, ZCREPČ. Dôrazné rozhovory
zástupcov FDU a na strane druhej, rektora a zástupcov FVU viedli ku akceptácii
pripomienok, ak sa potvrdia, s cieľom zlepšenia výsledkov FDU a zlepšenia spolupráce
na projektoch AU pre zvýšenie úrovne vzdelávania na fakultách, najmä v záujme
akreditácie univerzity. Vytknuté nedostatky sa premietajú aj v nerovnomernom
prerozdelení rozpočtu s deficitom pre FVU, na čo dôrazne upozornil PaedDr. Peter
Vítko, Mgr. art. Ševčík ale aj doc. Baláž. K vykonanému auditu na FDU pán Vítko a
pán rektor AU hájili verifikovateľnosť podkladov pre vykonanie auditu a štatistických
údajov čerpaných z AIS a iných zdrojov. Z radov členov AS za FDU zaznela požiadavka
opätovnej kontroly výsledkov auditu a posúdenie správnosti vstupných údajov k auditu
a ich vyhodnotenia. Túto kontrolu budú iniciovať na fakulte sami. Odznela ďalej
požiadavka podania internej písomnej správy členom AS za FDU o tom, akým spôsobom
bol audit ohlásený, meno osoby, ktorá audit zadala a preukázanie plnej kompetentnosti
osoby, ktorá audit vykonala a ďalej, ako boli získavané a overované vstupné údaje
o fakulte a akým spôsobom boli tieto vstupné údaje vyhodnocované.
K bodu č. 7)
AS AU odobril výsledky per rollam z 2.5. 2016 a prijal Uznesenie č. 2 v plnom znení.
K bodu č. 8)
AS AU jednohlasne schválil UZNESENIE č. 3 z rokovania (v prílohe ku zápisnici).
Overovatelia :
................................................................................
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD, podpredseda AS
...................................................................................
PhDr. Elena Knopová, PhD.,
........................................................................
Prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD.,
predsedníčka
Akademického senátu AU
Zapísala
Viera Slávová, tajomníčka AS
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