
 

Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

ZÁPISNICA 

 Z ROKOVANIA  AS AU 

 31. mája  2017 
            

 
Prítomní :        podľa prezenčnej  listiny v prílohe. 

 

Ospravedlnení: PhDr. Andrej Maťašík, PhD.,  doc. Mgr. art. Pavel Tužinský, ArtD., Mgr. art. Peter 

Strenáčik, PhD., PhDr. Elena Knopová, PhD., Brigita Bialová, Ing. Ivana Badinská 

 

Program :  

 

1. Otvorenie a uvítanie  členov AS AU a hostí.  

2. Schválenie programu rokovania AS AU.  

3. Kontrola plnenia uznesenia z rokovania AS  7.2.2017. Splnené. 

4. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti  AU za rok 2016. Predložil prof. PaedDr. MgA. 

et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU. Referovala Ing. Danica Šimková, manažérka AU. 

5. Schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení AU za rok 2016. Predložil prof. PaedDr. 

MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU. Referovala Ing. Petra Virágová, kvestorka AU. 

 

6. Schvaľovanie dvoch členov Správnej rady AU. Tajné hlasovanie. Predložil  prof. PaedDr. 

MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU.  

7. Schvaľovanie  Aktualizácie Dlhodobého zámeru AU na roky 2015-                                

2020.   Predložil  prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU.  

8. Schvaľovanie Študijného poriadku FVU AU. Predložil doc. Juraj Sapara, akad. sochár, 

dekan FVU AU.  

9.  Rôzne.  Rozpočet výnosov a nákladov v roku 2017.  Predložila a referovala kvestorka.  

10.  UZNESENIE AS AU. 

      

     K bodu 1 a 2) 

 Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici za prítomnosti hostí, prof. Vojtecha 

Didiho, rektora, Ing. P. Virágovej, kvestorky, Ing. Danici Šimkovej, manažérky AU, viedla prof. 

Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD., predsedníčka Akademického senátu AU. Uvítala 

prítomných, predložila program rokovania na doplnenie a nasledovne na  schválenie v AS. 

Skonštatovala, že v počte 11 prítomných členov, akademický senát v súlade s Rokovacím 

poriadkom AS AU je schopný nadpolovičnou väčšinou prijímať uznesenie. Akademický senát  

schválil návrh programu rokovania jednohlasne bez doplnení. 

 

     K bodu č. 3) 

 

 Kontrola plnenia uznesenia AS zo 7.2. 2017 – predsedníčka AS AU skonštatovala,   

      že prijaté uznesenie  z predchádzajúceho rokovania je splnené.  

 

     K bodu č. 4) 

 

 Pred schvaľovaním výročnej správy o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2016 v AS AU Ing. Danica Šimková v stručnosti zdokumentovala výsledky činnosti akadémie za 

sledované obdobie. Pripomenula, že správa bola spracovaná podľa jednotnej osnovy Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, záväznej pre všetky VVŠ a vychádzala z výročných správ 



o činnosti jednotlivých fakúlt AU. V stručnej analýze vyzdvihla najmä výsledky činnosti AU 

v oblasti vzdelávania, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. V porovnaní s predchádzajúcim 

obdobím Akadémia umení zaznamenala zvýšený záujem uchádzačov o štúdium predovšetkým na 

FMU (celkový počet zapísaných študentov na AU je 549, z toho FVU 211, FMU 194, FDU 144). 

Umiestnenie absolventov AU na trhu práce je podľa verejne dostupných údajov MŠVVaŠ SR na 

veľmi dobrej úrovni. V roku 2016 úspešne ukončilo štúdium na AU celkom 183 absolventov. Na 

úrade práce má AU evidovaných 18 absolventov (z 32 hodnotených  vysokých škôl v SR sa 

v počte nezamestnaných absolventov AU umiestnila na 6. mieste).  V oblasti publikačnej činnosti 

za rok 2016 zaznamenala AU výrazný nárast. V roku 2015 mala evidovaných 129 publikačných 

výstupov, v roku 2016 stúpol počet výstupov o 71. Pozitívny trend v evidovaní publikačných 

výstupov AU dosiahla vďaka zvýšenému úsiliu Akademickej knižnice AU. Podrobné údaje 

o publikačnej, umeleckej a projektovej činnosti sa nachádzajú v tabuľkovej prílohe k správe. 

V oblasti  kvalifikačnej štruktúry neboli zaznamenané  obzvlášť výrazné zmeny. Umeleckú 

a vedeckú aktivitu AU, publikovanie závažných umeleckých diel a zahraničnú spoluprácu za rok 

2016 pozitívne hodnotila aj Umelecká a vedecká rada AU na svojom zasadnutí 12. mája 2017.  

Zo strany členov senátu ku správe o činnosti neboli pripomienky, čo prítomní členovia 

vyjadrili vo výsledkoch hlasovania nasledovne: 

Za :11 hlasov prítomných členov. 

Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

AS AU schválil Výročnú správu o činnosti AU za rok 2016 jednohlasne. 

 

 

     K bodu č. 5) 

 

 O výstupoch z výročnej správy o hospodárení akadémie, v súlade s osnovou, ktorú taktiež 

predpisuje MŠVVaŠ SR, podala stručnú informáciu Ing. Petra Virágová, kvestorka AU. Na 

základe dotačnej zmluvy boli AU na rok 2016 poskytnuté finančné prostriedky oproti 

predchádzajúcemu roku zvýšené o 13 tis. EUR. AU v účtovnom období 2016 používala osnovu 

a postupy účtovania vydané opatrením MF SR z 13. decembra 2011  a nasledovných platných 

predpisov, ktorými sa ustanovujú postupy účtovania. Dôraz vo výročnej správe bol kladený na 

sledovanie nákladov a výnosov. Cieľom správy bolo poskytnúť základné informácie  o majetkovej 

a finančnej situácii AU, o finančných tokoch, zúčtovaní finančných dotácií, získaných financií 

z cudzích zdrojov, návrh na rozdelenie zisku a výsledku hospodárenia. Súčasťou správy je ročná 

účtovná závierka a ďalšie informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú  údaje vo výkaze ziskov a strát, 

v súvahe i na podsúvahových účtoch a ostatných, analýza  výnosov a nákladov resp. príjmov 

a výdavkov.  Súčasťou správy sú aj opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych 

rozhodnutí, prehľad súdnych sporov o ktorých ešte nebolo rozhodnuté, dôsledky minulej 

udalosti, informácia o  nehnuteľnostiach v nájme a taktiež o podnikateľskej činnosti. AU 

hospodárila v roku 2016 so ziskom. 

V rozprave k správe o hospodárení AU za rok 2016 sa členovia AS zaujímali o bližšie 

vysvetlenie  súdnych sporov, zaplatenie fin. pre ECAV a v druhom prípade o súdnych sporoch AU 

a ďalších VVŠ s Agentúrou ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR pre štrukturálne 

fondy EÚ (...agentúra EU požaduje korekcie pridelených financií, na základe  pochybení pri 

VO...). Kvestorka stručne informovala o spore vo veci vrátenia neuznanej časti finančných 

prostriedkov, čo ovplyvní prideľovanie investícií všetkých dotknutých VVŠ do budúcna. Zatiaľ na 

súde rozhodnuté nie je.  Zo strany členov senátu neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky 

k výsledkom hospodárenia akadémie za rok 2016 a pristúpili k schvaľovaniu. 

Výsledky hlasovania :  

Za :11 hlasov prítomných členov. 

Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

AS AU schválil Výročnú správu o hospodárení AU za rok 2016 jednohlasne. 

 

 

     K bodu č. 6) 

 

 Ku dňu 17. 5. 2017 skončilo členstvo v Správnej rade AU Ing. Mariánovi Gajdošovi  

a Jurajovi Turčanovi  z nominácie rektora. 

Prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI, rektor AU navrhol za členov Správnej rady Akadémie 

umení v Banskej Bystrici na nasledovné šesťročné funkčné obdobie Ing. Janu Raffajovú, 

riaditeľku Divadla J.G. Tajovského vo Zvolene a opätovne Juraja Turčana, predsedu Židovskej 

náboženskej obce v BB,  člena ÚZ ŽNO v SR.  



Návrhy na nových členov boli podané v súlade s § 40 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení zákona a Štatútom Správnej rady čl.2 ods. 4. 

AS AU hlasoval jednotlivo za každého navrhnutého člena osobitne. 

 Výsledky tajného hlasovania za členku Správnej rady Akadémie umení Ing. Janu Raffajovú 

sú nasledovné :  

Za :11 hlasov prítomných členov. 

Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Výsledky tajného hlasovania za člena Správnej rady Juraja Turčana sú nasledovné :  

 

Za : 11 hlasov prítomných členov. 

Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

Obidva návrhy prešli hlasovaním jednohlasne.  

 

 

K bodu č. 7)  

 

Aktualizáciu dlhodobého zámeru AU  na roky 2015 – 2020 predložil na schválenie rektor, 

ktorý informoval o tom, že pôvodný dokument z marca 2015 bolo potrebné aktualizovať z dôvodu 

meniaceho sa legislatívneho prostredia.  Nakoľko vzdelávanie v oblasti umenia je živá disciplína 

a vývoj v umeleckej činnosti sa neuskutočňuje priamočiaro, ale súčasne niekoľkými smermi, preto 

sa bude orientácia AU do roku 2020 prehlbovať v nasledovných prioritách:  

- kvalita a špecifické postavenie umeleckého vzdelávania,  

- veda, výskum v oblasti umenia a ďalšia tvorivá činnosť, 

- otvorenosť a internacionalizácia vzdelávania, 

- spoločenská misia vysokej školy, 

- riadenie, financovanie a investičný rozvoj.  

V oblasti vzdelávania -  do hodnotenia kvality VVŠ sa bude zaraďovať aj externá činnosť 

doktorandského štúdia a zodpovednosť za kvalitu vzdelávania, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti 

sa prenesie konkrétne na každého vysokoškolského učiteľa, zaradeného na príslušnej fakulte AU. 

Veľký dôraz sa bude klásť na medzinárodné vzdelávanie a budovanie  zázemia pre nové študijné 

programy...).  V rozprave k dlhodobému zámeru upozornil na pretrvávajúce problémy pri 

hodnotení dosiahnutých výsledkov  AU zo strany vysokých škôl, ktoré neposkytujú umelecké 

vzdelávanie v oblasti profesionálneho umenia.  Podotkol, že sféry duchovna/ umenia je zložité 

číselne hodnotiť.  Priklonil sa k názoru rektorov ďalších slovenských umeleckých VVŠ, ktorí 

v rámci spísaného memoranda žiadajú, aby sa prijal český model financovania umeleckého 

vzdelávania na VŠ.  Ďalej sa zaoberal  situáciou v predkladaní návrhov projektov, informoval 

o podmienkach čerpania nórskych fondov,  o zámeroch výstavby multifunkčného objektu pre 

potreby AU a zlepšení priestorových kapacít vzdelávacieho procesu FVU.    

Mgr. art. Ľubomír  Viluda  navrhol, aby v rámci navrhovaných opatrení a úloh na nasledovné 

obdobie 2017 - 2020 (prioritná oblasť I. – 2 bod 5. - akreditácia habilitačných konaní a konaní na 

vymenúvanie profesorov) bolo do aktualizovaného dokumentu doplnené aj filmové umenie 

a multimédiá.  

Schvaľovanie aktualizácie dlhodobého zámeru AU bolo nasledovné: 

Za : 11 hlasov prítomných členov. 

Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

Návrh prešiel hlasovaním jednohlasne.  

 

 

K bodu č. 8) 

 

Prerokovanie a schvaľovanie Študijného poriadku FVU AU, ktorý bol predložený dekanom 

FVU prebehlo v AS AU plynule, doc. Štefan Balázs, ArtD., oznámil nevyhnutné zmeny, ktoré 

z aktualizácie vnútorného predpisu vyplynuli a obhájil ich význam, opodstatnenosť pre ďalšie 

skvalitnenie odborného  štúdia na fakulte. Doplnenia  sa dotkli študijného odboru (čl. 6), ale aj 

záverečných bakalárskych, diplomových  a dizertačných prác (čl. 21-24), individuálneho štúdia 

(čl. 14) a administratívnej kontroly štúdia(čl. 20). AS AU súhlasil s novelizáciou študijného 

interného predpisu FVU. 

Výsledky hlasovania :  

Za : 11 hlasov prítomných členov. 



Proti  : 0 

Zdržal sa : 0 

Nový študijný poriadok FVU AU  bol schválený jednohlasne.  

 

 

K bodu č. 9) 

       V súlade s požiadavkou MŠVVaŠ SR predložila Ing. Virágová kvestorka AU na schválenie 

v AS rozpočet výnosov a nákladov v roku 2017. Po jej podrobnej referencii AS AU schválil 

čiastkový rozpočet bez pripomienok.   

 

K bodu č. 10)  

 

              AS AU prijal k prerokovanému programu v závere zasadnutia záväzné uznesenie č. 2/2017, 

uvedené v prílohe tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 

      Zapísala : Viera Slávová,  tajomníčka AS AU 

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

 

 

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

      Prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.,                                                                                           

                    predsedníčka AS AU v Banskej Bystrici                                                          


