
 

 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia Správnej rady  
Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 12. mája 2021 
 

Prítomní:  Mgr. Nadežda Babiaková, PhDr. Jaroslav Rezník, MUDr. Ján Nosko, Mgr. 

Anna Miklovičová, prof. Mária Tomanová, ArtD., Mgr. art. Maroš Rovňák, 

ArtD., Bc. Timea Mináriková, PhDr. Rudolf Hromada 

Ospravedlnený/í:   Juraj Turčan, prof. PhDr. Karol Horák, CSc., Ing. Ján Lunter, Mgr. Jozef 

Maculák, Ing. Janka Raffajová 

 

Pozvaný/í:        prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD., Ing. Petra Várágová, doc. Štefan Balázs,   

             akad. maliar, ArtD. 

 
 

Zapísala: Jana Majerová 



 

 
 

 
Program 
1. Otvorenie, kontrola uznesení zo 7. 10. 2020 

(referuje: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

2. Rozpis dotácie AU BB na rok 2021 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

3. Dlhodobý zámer AU BB na roky 2021 - 2026 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

4. Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2020 

        (predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

 

5. Správa o činnosti SR AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

6. Odmena rektora AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

Bod 1. Otvorenie, kontrola uznesení zo 7. 10. 2020 

Predsedníčka správnej rady otvorila on-line zasadnutie Správnej rady Akadémie umení v Banskej 

Bystrici (ďalej len „správna rada“), privítala prítomných členov, pozvaných hostí, ospravedlnila 

neprítomných členov správnej rady a oboznámila členov s programom rokovania, ktorý navrhla 

doplniť o ďalší bod, a to Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2020. Všetky prerokovávané 

dokumenty boli členom doručené v dostatočnom časovom predstihu. Keďže k programu neboli 

vznesené pripomienky, predsedníčka požiadala členov o hlasovanie. 

Uznesenie č. 1 - 1/2021 

Na návrh predsedníčky Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici s c h v á l i l a   program  

zasadnutia Správnej rady AU BB  uskutočneného 4. 3. 2020 doplnený o bod 4 Výročná správa 

o činnosti AU BB za rok 2020. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 1/2021:   

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

V úvode rokovania oboznámila členov správnej rady s personálnymi zmenami:  

V roku 2020 skončilo členstvo Ing. Dominikovi Belkovi  -  z nominácie rektora. 

Senátom bol schválený  a následne vymenovaný ministrom školstva nový člen  

Mgr. art. Maroš Rovňák, ArtD. – riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. 



 

 
 

V roku 2020 skončilo členstvo Ing. Danici Šimkovej – z nominácie zamestnaneckej časti 

Akademického senátu. 

Senátom bola schválená  a následne vymenovaná ministrom školstva nová členka:  

prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD. – ktorá pedagogicky pôsobí na Fakulte múzických umení 

Vo februári 2021 skončilo členstvo v správnej rade z nominácie rektora MUDr. Jánovi Noskovi – 

primátorovi mesta B.B.  

Na návrh rektora senát schválil do ďalšieho funkčného obdobia opätovne MUDr. Jána Noska 

a následne bol MUDr. Ján Nosko vymenovaný ministrom školstva za člena správnej rady. 

V máji 2021 končí členstvo študentke Bc. Timei Minárikovej. 

18. 5. 2021 zasadá akademický senát, kde si študentská časť senátu zvolí nového člena do ďalšieho 

funkčného dvojročného obdobia. 

V tomto roku sa aktualizoval  štatút správnej rady z roku 2015 vzhľadom k zmenám  

vo vysokoškolskom zákone týkajúcich sa aj pandémie Covid-19.  

Štatút bol schválený ministrom školstva 18. 3. 2021 a zaslaný členom správnej rady 26. 4. 2021. 

 

Predsedníčka správnej rady skonštatovala, že všetky uznesenia prijaté na poslednom zasadnutí 

boli formálneho charakteru. Predsedníčka správnej rady predložila návrh uznesenia a požiadala 

členov o hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 1 - 2/2021 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  b e r i e    n a    v e d o m i e  informáciu o plnení 

uznesení a odporúčaní správnej rady zo dňa 7. 10. 2020 bez pripomienok. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 2/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 2. Rozpis dotácie Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

V súvislosti s rozpisom dotácie na rok 2021 rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len 

„AU BB“) informoval členov správnej rady o znížení dotácie  finančných prostriedkov z MŠVVaŠ 

SR na mzdy celkom o 9,5 %. Celkové zníženie dotácie sa prejavilo v znížení počtu 

nepedagogických zamestnancov. Bude potrebné optimálne nastaviť FDU a FMU, kde dôjde 

k šetriacim opatreniam. Fakulty majú svoje rozpočty a dekani sú zodpovední za efektívne 

hospodárenie. 

Kvestorka AU BB podrobne informovala o jednotlivých položkách rozpočtu a o zmene metodiky 

rozpisu na rok 2021 (intenzita výskumnej činnosti, časť fin. prostriedkov pridelených  

na akreditáciu). Fakulty musia urobiť zmeny v súvislosti s krátením finančných prostriedkov. 

Rektor doplnil informáciu kvestorky, že vo verejnej správe bude prebiehať redukcia pracovných 

miest v rozmedzí 5 – 10%. naša škola je však stále v dobrej kondícii oproti iným VŠ. 

Predsedníčka správnej rady predložila návrh uznesenia a požiadala členov o hlasovanie. 

 

 



 

 
 

Uznesenie č.  1 - 3/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 4, zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 -   s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2021 bez pripomienok. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 1 - 3/2021:  

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

 

Bod 3.  Dlhodobý zámer AU BB na roky 2021 - 2026 

(predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

Rektor AU BB oboznámil členov správnej rady s obsahom Dlhodobého zámeru  AU BB na 

obdobie 2021 - 2026 (ďalej len  „DZ“) cez zdieľaný dokument. DZ bol schválený v UaVR AU BB 

v decembri 2020 a tiež v Akademickom senáte AU BB. DZ, ako základný strategický dokument AU 

BB vychádza z podrobných analýz prostredia, činností a výstupov jednotlivých častí AU BB 

a zároveň reflektuje predovšetkým potreby jednotlivých fakúlt AU BB a zdôrazňuje ich synergiu. 

Akadémiu umení čakajú v najbližšej budúcnosti hlboké vnútorné zmeny vyvolané 

implementáciou nových akreditačných štandardov, bude posilňovať personálne zabezpečenie 

študijných programov, prehodnocovať počet a štruktúru študijných programov. Materiál  

je členený do 6 hlavných kapitol, v ktorých sú identifikované prioritné oblasti, v ktorých  

sú navrhované riešenia a úlohy do ďalšieho obdobia. 

Rektor AU BB informoval správnu radu o priebežnom plnení DZ: 

→ prebieha komplexná rekonštrukcia priestorov ŠD – technické vybavenie ubytovacích jednotiek 

→ uskutočnila sa rekonštrukcia priestorov FVU 

→ renovácia učební a kancelárskych priestorov, nové učebné pomôcky FMU 

→ riešenie systému parkovania a dopravy v areáli AU BB pre študentov a pedagógov 

→ využívanie novej integrovanej softvérovej platformy Microsoft pre študentov a zamestnancov 

→ aplikoval sa nový dizajn manuál AU 

→ Art3 časopis – redizajn 

→ vytvára sa originálna aplikácia na popularizáciu umeleckých výstupov a osobností, projektov 

    a podujatí organizovaných fakultami s možnosťou prezentácie na webovom sídle AU BB 

→ vytvoril sa Vnútorný grantový systém (VGS) na podporu pedagógov s reprezentatívnou  

    úrovňou 

→ úspešný grant Simulačné centrum  ART3 na FDU s presahom n a všetky tri fakulty (126 064 €) 

→ úspešný grant Akvizícia  - nákup publikácií do akademickej knižnice 

→ vznikla nová platforma na podporu vedy a umenia s názvom 3FaU 

 

Rozprava: MUDr. J. Nosko, Mgr. N. Babiaková, Mgr. A. Miklovičová 

Členovia správnej rady vyjadrili poďakovanie a uznanie rektorovi za predloženie koncepčného 

materiálu, ako aj za dosiahnuté vynikajúce výsledky v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja 

a ďalšej tvorivej činnosti AU BB. 

Predsedníčka správnej rady predložila návrh uznesenia a požiadala členov o hlasovanie. 



 

 
 

 

Uznesenie č. 1 - 4/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 2, písm. a) zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- p r e r o k o v a l a  a  b e r i e   n a   v e d o m i e   Dlhodobý zámer Akadémie umení v Banskej 

Bystrici na obdobie 2021 – 2026. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 4/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 8 

Za: 8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 4.  Výročná správa o činnosti AU BB za rok 2020 

              (predkladá: prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor AU BB) 

 

Predsedníčka správnej rady odovzdala slovo rektorovi AU BB.  

VS o činnosti AU BB za rok 2020 (ďalej len „výročná správa“) bola vypracovaná podľa predpísanej 

metodiky MŠVVaŠ SR. Výročnú správu zostavovala prorektorka pre intrainštitucionálnu 

spoluprácu, publicitu a vonkajšie vzťahy AU BB. Podkladom boli čiastkové fakultné správy 

o činnosti. Pri spracovaní bol použitý nový dizajn manuál a zmeny nastali v poslaní AU BB. 

Správa obsahuje základné údaje o akadémii a prehľad najdôležitejších aktivít školy. Dôležité 

 je spomenúť vznik univerzitného grantového systému zriadením grantového fondu univerzity  

na podporu tvorivej, publikačnej a vzdelávacej činnosti pedagógov a študentov. Výzvy  

na predkladanie projektov boli vo výške 81 000 € v troch podprogramoch. AU BB je zapojená  

do projektu Big Bang EHMK 2026 – Európske hlavné mesto kultúry 2026. dôležitý element 

 je ukončenie procesu novej vizuálnej identity AU BB. 

Rozprava: Mgr. N. Babiaková, Mgr. A. Miklovičová 

Členovia správnej rady ocenili veľké úsilie AU BB o podávanie grantov z vytvoreného vlastného 

grantového systému a zapájanie sa do aktivít mesta B. B., ako aj VUC B. B. 

Predsedníčka správnej rady predložila návrh uznesenia a požiadala členov o hlasovanie. 
 

Uznesenie č. 1 - 5/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 2, písm. b) zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- b e r i e   n a   v e d o m i e   Výročnú správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 

2020. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 5/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 5.  Správa o činnosti Správnej rady AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 



 

 
 

Správa obsahuje základné údaje o činnosti, odporúčania, podnety a stanoviská členov správnej 

rady, ktoré má univerzita možnosť využiť vo svojej činnosti. Riadne zasadnutia v roku 2020  

sa konali 4. marca a 7. októbra, celkovo bolo prijatých 18 uznesení.  

 

Uznesenie č. 1 - 6/2021 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- s ch v a ľ u j e   Správu o činnosti Správnej rady AU BB za rok 2020. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 6/2021:    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 6. Odmena rektora AU BB za rok 2020 

(predkladá: Mgr. Nadežda Babiaková  - predsedníčka SR AU BB) 

Predsedníčka správnej rady predložila návrh výšky odmeny rektorovi AU BB prof. MgA. Ing. 

Michalovi Murinovi, ArtD.  

Rozprava: Mgr. Nadežda Babiaková, Bc. Timea Mináriková, PhDr. Jaroslav Rezník 

Členovia správnej rady podporili návrh na výšku odmeny rektora za rok 2020 a konštatuje, že AU 

BB sa za posledný rok s novým vedením posunula dopredu a oceňujú kvalitnú prácu celého 

vedenia AU BB. 

Predsedníčka správnej rady požiadala členov správnej rady o hlasovanie.  

 

Uznesenie č.1- 7/2021 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle (§ 20 ods.1 písm. a) zákona č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

- s ch v a ľ u j e   ročnú odmenu prof. MgA. Ing. Michalovi Murinovi, ArtD. rektorovi Akadémie umení 

v Banskej Bystrici v navrhovanej výške za vysoko kvalitné riadenie Akadémie umení v Banskej 

Bystrici,  za dosiahnuté výsledky výskumnej, umeleckej a publikačnej oblasti AU BB, za 

prehlbovanie kvality vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia vrátane digitalizácie 

edukačných procesov, za efektívne racionalizačné opatrenia vedúce k vynikajúcim výsledkom 

dosiahnutých v hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorých výsledkom je kladný 

hospodársky výsledok za rok 2020.  

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 7/2021    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 7. Rôzne 

Rektor informoval členov správnej rady o stretnutí s primátorom mesta B. B. MUDr. Jánom 

Noskom, ktoré sa uskutočnilo 6. mája 2021 za účelom požiadavky mesta Banská Bystrica vyňať 



 

 
 

z dlhodobého nájmu priľahlý park kaštieľa Radvanských. Mesto má záujem využiť na revitalizáciu 

parku grantovú výzvu. 

V súvislosti s informáciou predsedníčka správnej rady požiadala členov správnej rady 

o hlasovanie.  

 

Uznesenie č.1- 8/2021 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici p o v e r u j e rektora AU BB prof. MgA. Ing. 

Michala Murina, ArtD., aby vykonal všetky relevantné právne úkony za účelom vyňatia parku 

kaštieľa Radvanských z dlhodobého nájmu, vrátane rokovania s Mestom Banská Bystrica vo veci 

zmien Zmluvy č. 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov zo dňa 10. 7. 2013 a uzavretia 

Dodatku k Zmluve č. 882/2013/PS-ESM o nájme nebytových priestorov zo dňa 10. 7. 2013. 

 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1 - 8/2021    

Počet členov správnej rady: 13 

Počet prítomných členov: 7 

Za: 7  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Bod 8. Záver 

Predsedníčka správnej rady ukončila riadne zasadnutie správnej rady, poďakovala prítomným 

členom za účasť a vyjadrila poďakovanie rektorovi AU BB, kvestorke a tajomníčke správnej rady  

za odvedenú prácu. Zaželala všetkým veľa zdravia a úspechov do ďalšej práce. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 12. 5. 2021 

 

 

Overil: PhDr. Rudolf Hromada 

 

Mgr. Nadežda Babiaková 

predsedníčka 

Správna rada AU BB 

 

 

  



 

 
 

           

 




