Akademický senát Akadémie umení v Banskej Bystrici
ZÁPISNICA
Z ROKOVANIA AS AU
7. február 2017
Prítomní : podľa prezenčnej listiny v prílohe. Ospravedlnení: Bc. Andrea Kirschová,
PhDr. Elena Knopová, Alžbeta Serdelová
Program :
 Otvorenie. Uvítanie členov a hostí AS AU.
 Schválenie programu rokovania AS AU.
 Kontrola plnenia uznesenia z 15. dec.2016. Splnené.
 Schvaľovanie rozpočtu AU na rok 2017 podľa návrhu rektora AU, ktorý
odsúhlasila Komisia pre rozpočet AU na rok 2017 a
odporučila na
schválenie.
ROZPRAVA k rozpočtu.


Schvaľovanie člena Správnej rady AU. Návrh na schválenie nového člena
Správnej rady do ďalšieho dvojročného funkčného obdobia predkladá
študentská časť AS AU. (Tajné hlasovanie zák. o VŠ, §9, písm. h).

 Správa o činnosti AS AU za rok 2016.
 Návrh na UZNESENIE.
K bodu 1 a 2)
Rokovanie Akademického senátu AU v Banskej Bystrici za prítomnosti hostí (prof.
Vojtech Didi rektor, Ing. Petra Virágová, kvestorka) viedla prof. Mgr. art. Mária
TOMANOVÁ, ArtD., predsedníčka akademického senátu AU. Uvítala prítomných
a predložila program rokovania, doplnený o Správu o činnosti AS AU za rok 2016 na
schválenie.
K bodu č. 3)
AS skonštatoval, že prijaté uznesenie z predchádzajúceho rokovania je splnené.
K bodu č. 4)
Akademickému senátu AU bol predložený na schválenie rozpočet na rok 2017, ktorý
pripravila Ing. Petra Virágová, kvestorka, predkladateľom je rektor AU. Kvestorka
informovala akademický senát o tvorbe, o použitej metodike a samotnej príprave
rozpočtu. Rozpis rozpočtu bol vykonaný v rámci prostriedkov z dotácie zo štátneho
rozpočtu, napojeného na rezort školstva. Na fakulty AU a organizačné súčasti boli
rozpísané pridelené finančné prostriedky programu 07711 Bežná dotácia + 0771201 Veda

a výskum, v čiastke spolu 3 798 599 €. Pre vypracovanie rozpočtu pre jednotlivé súčasti
AU boli zohľadňované výstupy z činnosti VŠ za predchádzajúcich rok, a to v oblasti
počtu študentov, akreditácie, schválených grantov, počtu doktorandov – absolventov,
publikačnej činnosti fakúlt a i.
Kvestorka súbežne s videoprojekciou podrobne vysvetlila tvorbu a zdôraznila, že pre
výpočet a rozdelenie financií v rámci AU bola použitá metodika Ministerstva školstva,
vedy výskumu a športu SR. Rozpočet pre AU bol zostavený tak, aby v maximálnej miere
pokryl plánované výdavky AU na rok 2017.
Koeficient odboru zostal 5,11 a pre študentov doktorandského štúdia 1,74. Koeficient
kvalifikačnej štruktúry je prepočítaný podľa štruktúry pedagogických zamestnancov
jednotlivých fakúlt. Výstupy v umeleckej činnosti sú v percentuálnom vyjadrení
nasledovné FMU 45%, FVU 17%, FDU 39% podľa podielov vyplývajúcich z činnosti
minulého roka. Nerozpísané zostali iba finančné prostriedky na rezervu rektora na
nepredvídané výdavky v čiastke 150 036 €. Upozornila, že dotácia na tovary a služby vo
výške 304 951 je síce napočítaná na rektoráte, ale táto slúži na centrálne hradené tovary
a služby, ako napr. na energie, vodné, stočné.
V rozprave k navrhovanému rozpočtu vystúpil PhDr. Andrej Maťašík, FDU
s otázkou ku spoľahlivosti výstupných údajov z centrálneho registra študentov (CRŠ),
kde zaznamenal chybu, a to, že z troch doktorandov, absolventov FDU je v CRŠ uvedený
len jeden absolvent, čo podľa jeho slov skresľuje výstup pre výšku štipendií doktorandov,
tvorbu rozpočtu fakulty. Senát sa následne zaoberal touto problematikou, diskutovali
prof. M. Tomanová, Mgr. art. Ľubomír Viluda a ďalší a zhodli sa v závere, že
univerzitu/správcu , zodpovednú za chod centrálneho registra AIS je nutné požiadať
o dopracovanie systému tak, aby bola možná spätná kontrola predkladaných údajov, aby
systémová chyba nemala negatívny vplyv na prideľovanie financií. Vzhľadom k tomu, že
výstupy z registra sú záväzné, v danej veci osloviť správcu UPJŠ na zjednanie nápravy.
Diskutovalo sa aj na tému tvorby a použitia rezervy rektora. P. Ševčík mal otázku na
pani kvestorku v zmysle tvorenia rezervy rektora z dvoch zdrojov – v dvoch
podprogramoch. V odpovedi vysvetlil rektor, že výdavky bude nutné kryť z rôznych
zdrojov v súlade s používanou ekonomikou.
Mgr. art. Ľubomír Viluda, ArtD., sa vo svojom vystúpení venoval oblasti úspor
mzdových prostriedkov na AU. Zdôraznil, že očakáva ústretovosť, aby aj iné útvary,
napr. rektorát, prijali opatrenie na kumuláciu funkcií zamestnancov tak, ako to zrealizoval
on na katedre dokumentárnej tvorby FDU.
K danej problematike sa vyjadrila Ing. Petra Virágová, kvestorka, ktorá ubezpečila
prítomných, že rektorát neplánuje v budúcnosti prijímanie nových zamestnancov, skôr
opačne, čoskoro nastane prirodzený úbytok súčasného stavu zamestnancov a po
predchádzajúcej systemizácii funkčných miest spred cca 8 rokov, v súlade s
aktualizovanou organizačnou štruktúrou rektorátu, bol ukončený pracovný vzťah
s viacerými zamestnancami.
Rektor AU, prof. Vojtech Didi vyjadril uspokojenie a vyzdvihol plnenie nariadených
opatrení na Fakulte dramatických umení AU. Poznamenal a pozitívne zhodnotil, že na
základe ich plnenia sa zvýšila publikačná činnosť a umelecké výstupy pedagogických
zamestnancov FDU, čo umožnilo vytvoriť optimálny rozpočet na tento rok, ktorý
pokrýva požiadavky na výučbu pre Fakultu dramatických umení a ostatné súčasti AU.
K otázke čerpania rezervy rektora ubezpečil prítomných, že finančné prostriedky z
rezervy rektora sa vrátia do rozpočtov fakúlt v čiastke po 5 tisíc €, ako účelovo určené
financie na zabezpečenie významného jubilejného 20. výročia vzniku akadémie, v tom
budú insígnie pre prorektorov AU, publikácia o AU v angl. jazyku, dokument. film
k výročiu, knižná publikácia o činnosti AU a ďalšie tituly od našich výtvarných
a filmových odborníkov. Oznámil termín 5. 10. 2017 , deň osláv 20. výročia od
zriadenia univerzity - vzniku Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Po ukončení rozpravy vyzvala p. predsedníčka prítomných senátorov ku hlasovaniu
k predloženému návrhu rozpočtu AU:
Hlasovania o schválení rozpočtu AU sa zúčastnilo 13 prítomných členov AS AU. AS AU
bol uznášaniaschopný.
Za predložený rozpočet hlasovalo : 13 hlasov všetkých prítomných.

Nezdržal sa a ani nebol proti žiadny z hlasujúcich prítomných členov AS AU, čo rektor
AU náležite ocenil a poďakoval za jednotný postup a prejavenú dôveru.
Po ukončení hlasovania sa na rokovanie AS dostavili ešte dvaja riadni členovia doc.
Štefan Balázs a Mgr. art. Peter Strenáčik, AS AU (vopred ospravedlnili čiastočnú neprítomnosť),
ktorým kolidovali pracovné termíny (s kolégiom dekana) a zúčastnili sa aktívne na ďalšom
priebehu rokovania.
K bodu č. 5)
Schvaľovanie člena Správnej rady AU. Ku dňu 11. 2. 2017 skončí členstvo v Správnej
rade AU Bc. Adriany Známovej nominovanej za študentskú časť AS v súlade s § 40 ods.
2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení zák. a Štatútom
Správnej rady čl. 2 ods. 4. Správna rada AU požiadala Akademický senát AU o
obsadenie mandátu na ďalšie dvojročné funkčné obdobie.
Návrh na schválenie nového člena Správnej rady do ďalšieho dvojročného funkčného
obdobia predložila študentská časť AS AU. V tajnom hlasovaní podľa zák. o VŠ, §9,
písm. h). bol zvolený jednohlasne 13 hlasmi prítomných členov AS AU za člena Správnej
rady Peter Magurský z nominácie akademického senátu.
K bodu č. 6)
Správa o činnosti AS AU za rok 2016. Akademický senát AU sa oboznámil s návrhom
správy o činnosti AS AU za rok 2016, ktorú v súlade so zákonom o VŠ predkladá senát.
Spracovala tajomníčka AS Viera Slávová. Akademický senát AU, Prof. Mária
Tomanová, predsedníčka odsúhlasili znenie správy o činnosti s malou pripomienkou
Dr. Maťašíka ku štylizácii vo vete. Po oprave AS AU vzal správu na vedomie a odporučil
jej zverejnenie.
K bodu č. 7)
AS AU prijal nasledovné uznesenie a schválil:


Rozpočet Akadémie umení v B. Bystrici na rok 2017, ktorý predložil rektor AU.



Člena Správnej rady Akadémie umení v BB z nominácie Akademického senátu AU
študentskej časti Petra Magurského, študenta FDU na dvojročné funkčné obdobie.
(Tajné hlasovanie zák. o VŠ, §9, písm. h).

AS AU vzal na vedomie :


Správu o činnosti Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok
2016.



Skončenie členstva v Správnej rade Akadémie umení v Banskej
Bystrici
z nominácie Akademického senátu AU za študentskú časť Bc. Adriany Známovej
ku dňu 11. 2. 2017 skončením funkčného obdobia.

Zapísala : Viera Slávová , tajomníčka AS AU
Overil : Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.,.....................................
......................................................................
Prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.,
predsedníčka AS AU v Banskej Bystrici

