Akademický senát
Akadémie umení v Banskej Bystrici

ZÁPISNICA

z rokovania AS AU zo dňa 12. februára 2014
Prítomní: podľa prezenčnej listiny v prílohe
Neprítomní : Mgr. art. Martin Palúch,PhD.,
prof. Miroslav Brooš, akad.mal. (účasť až v závere rokovania, po hlasovaní)
doc. František Výrostko

Program rokovania :
1. Otvorenie, úvod rokovania AS.
Kontrola plnenia uznesenia AS AU z predchádzajúceho rokovania.
aktuálneho programu
zasadnutia AS, prezencia prítomných členov AS.
Vedie p. predsedníčka AS AU prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.,

Schválenie

2. Doplnok č. 2 k Organizačnému poriadku AU. Schválenie zmeny organizačnej štruktúry
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Predkladá doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD.,
rektor . Tajné hlasovanie.
3. Schvaľovanie predložených vnútorných predpisov vysokej školy AU
zosúladených so Štatútom AU (§21ods. 3 zák. č. 131/2002 Z.z. o VŠ a o zmene
a dopl. niektorých zákonov)
 ŠTATÚT FAKULTY VÝTVARNÝCH UMENÍ AU V B. BYSTRICI,
predkladá Juraj Sapara, akad. soch., dekan FVU
 ŠTATÚT a ŠTUDIJNÝ PORIADOK FAKULTY MÚZICKÝCH UMENÍ AU V B. BYSTRICI,
predkladá prof. Vojtech Didi, dekan FMU
4.

Schvaľovanie vnútorných predpisov Akademického senátu AU na návrh
predsedníčky AS AU (§15 ods. 1, písm. f) a g) zák. č. 131/2002 Z.z. o VŠ a o zmene
a dopl. niektorých zákonov
a) VOLEBNÝ PORIADOK AS AU

b) ROKOVACÍ PORIADOK AS AU
Do AS AU predkladá prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka AS AU.
Pripomienkové konanie v AS bolo ukončené 31. 12. 2013.
5. Doplnenie Správnej rady AU - oznámenie o ukončení členstva JUDr. J. Lašákovej.
Žiadosť o súhlas s opätovnou nomináciou. JUDr. Jana Lašáková s návrhom súhlasí.
Predkladá doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., rektor.
6. Výsledky doplňujúcich volieb do AS AU na obsadenie pokračujúceho mandátu
zamestnaneckej časti FMU (voľby za Mgr. art. Petra Špiláka , vymenovaného do funkcie
prodekana FMU od 1. 1. 2014). O priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb, konaných
10.-11. februára 2014 podá informáciu predsedníčka AS AU.
7.

Vnútorná smernica AU o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní,
uchovávaní a základných náležitostiach záverečných prác na Akadémii umení v Banskej
Bystrici. Informácia. Vypracoval prorektor pre vzdelávaciu činnosť, informatizáciu
vzdelávania a MV PaedDr. Peter Vítko (t.č. v zahraničí, ospravedlnený). Uvedená
smernica je zverejnená na web stránke AU BB.

8. Diskusia. Rôzne.
a) Informácia o záveroch rokovania odbornej komisie AS AU pre tvorbu a výpočet
koeficientu odboru pre rozpis rozpočtu AU na rok 2014, informuje Mgr. art. P. Ševčík,
ArtD., podpredseda AS, poverený vedením komisie.
b) Vypísanie doplňujúcich volieb na 2 mandáty študentskej časti AS a akademickej obce
do ŠRVŠ SR v súlade so zák. o VŠ, §9 písm. q) a listom predsedu študentskej rady
(RNDr. Martin Babič) o skončení mandátu zástupcov AU v ŠR VŠ vo funkčnom období
2012 - 2014. Informuje Matej Struhár, podpredseda za študentskú časť AS.
9. UZNESENIE AS AU.

K bodu 1)
a) Uvítanie členov akademického senátu a hostí. Rokovanie Akademického senátu
AU viedla prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., predsedníčka AS.
b) Prof. Mária Tomanová oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania,
ktorým sa AS po jeho schválení bude riadiť. Žiadny z členov nemal doplňujúce
návrhy a ani iné pripomienky. Hlasovanie : program bol jednomyseľne schválený 14
hlasmi prítomných členov AS.
c) Kontrola úloh z prijatých uznesení – z posledného rokovania AS AU zostáva
v platnosti príprava metodiky a tvorba koeficientu pre rozpočet AU na budúce
obdobia. Komisia AS podá správu o záveroch z jej zasadnutia. podpredseda AS
Patrik Ševčík, poverený vedením tejto komisie, poskytne informáciu v súlade so
schváleným programom v bode

8. a uzn z. 21. nov. 2013 o konaní zasadnutia

Komisie AS pre prípravu koeficientu k rozpisu rozpočtu na budúce obdobia.
Ostatné úlohy AS splnené.
K bodu 2)
Akademický senát prerokoval na návrh doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD., rektora
akadémie znenie Dodatku č. 2 k Organizačnému poriadku Akadémie umení
v Banskej Bystrici o organizačnej zmene Akadémie umení v BB.
Vo vystúpení doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., predkladateľa, rektora AU,
dominovali argumenty o potrebe uskutočnenia navrhovanej organizačnej zmeny,
najmä z dôvodu duplicity pri realizácii pracovných úloh. Z uvedených dôvodov
navrhol prijať organizačnú zmenu a v nadväznosti na jej prijatie zrušiť pracovnú
pozíciu „kancelár rektora“ a agendu prerozdeliť na ostatné útvary, najmä
prorektorov tak, aby post kancelárky viac nekolidoval s kompetenciami útvarov
prorektorov. Zdôraznil, že duplicitné postupy vnášali do práce útvarov pochybnosti
a veľké nedorozumenia, preto prijatím navrhovanej organizačnej zmeny dôjde
k zefektívneniu práce. Podľa jeho slov, návrh organizačnej zmeny zohľadňuje aj
ekonomickú stránku, nemalú (finančnú) úsporu. Odporučil senátu schváliť
pripravené organizačné zmeny zadefinované v novej štruktúre organizácie.
V nadväznosti na ich schválenie v AS, v súlade s platnými predpismi, bude možné
realizovať príslušné právne a personálne úkony.

O účasť na zasadnutí AS AU požiadala tesne pred rokovaním pani Ing.
Danica Šimková kancelárka

AU. V súlade s platným Rokovacím poriadkom AS,

rokovania Akademického senátu AU sú pre akademickú obec verejné čl. 6 , odst. 2
Rokovacieho poriadku. Vzhľadom na to, že navrhovaná organizačná zmena sa
bezprostredne dotýka jej funkčného zaradenia, požiadala akademický senát
prostredníctvom predsedníčky senátu prof. M. Tomanovej o vystúpenie v AS.
AS AU v súlade s rokovacím poriadkom o požiadavke hlasoval, schválil a dal
jej možnosť vystúpiť pred senátom, (vyhovel jej požiadavke 14 hlasmi prítomných
„za“) a poskytol jej priestor na vyjadrenie k navrhovanej organizačnej zmene AU na
pôde AS.
Ing. D. Šimková úvodom poďakovala akademickému senátu za možnosť a
príležitosť vystúpiť na akademickej pôde.

Ďalej vo svojom vystúpení priblížila

históriu vysokej školy AU BB -pred 17 rokmi jej zriadenie, svoje zásluhy na vzniku a
aj ťažké začiatky, izoláciu od

VVŠ v Bratislave, prácu budovania inštitúcie pod

tlakom verejnosti a problematické etablovanie vo vzdelávacom

procese na

Slovensku. Ďalej vyberáme : Kolektív zakladateľov v tom čase doc. V.Didi, doc. A. Melicher
a Ing. D. Šimková vykonali ,podľa jej vyjadrení, úžasný kus práce na to, aby študenti aj zamestnanci
mali v súčasnosti priestor na vzdelávanie a odbornú vysokokvalifikovanú prácu. Zdôraznila najmä
existenčné ťažkosti v začiatkoch školy a tiež na rokovaniach Rady vysokých škôl SR, v ktorej bola
zastupujúcim členom a neskôr aj členkou predsedníctva za AU s malou prestávkou od jej vzniku.
Vyzdvihla náročnosť obdobia kompletnej akreditácie a svoj podiel práce a zodpovednosti na riadiacej
pozícii v AU. Ďalej poukázala na zmenu vedenia AU v r. 2008. Degradovanie jej riadiacej funkcie,
ťažkosti pri obhajovaní vzdelávacieho statusu/stupňa univerzity pre AU, podľa jej slov, za veľmi
sťažených podmienok nastalo obhajovanie stupňa. Vysoko odborný materiál, ktorý mali pripravovať
prorektori z vlastnej iniciatívy vypracovala, napriek tomu, že svoj podiel práce odignorovala FVU AU,
FMU AU mali zákaz komunikovať, jedine FDU AU spolupracovala. Ing. Šimková ďalej skonštatovala,
že materiál napriek tomu bol pripravený výborne. AU prišla s novým návrhom, ktorý prevzala
akreditačná komisia a systém využíva doteraz, za čo dostala ďakovný list z akreditačnej komisie nemá nik na Slovensku. Predseda RVŠ

doc. Smieško

na rokovaní v Komárne verejne vystúpil

a ospravedlnil sa za príkoria pre zástupcu AU a akadémiu. Vtedy začali brať AU ako rovnocenného
partnera. Rok 2013 - na odporúčanie MŠVVaŠSR dostala ponuku stať sa členkou Správnej rady inej
VVŠ. Napriek tomu, tvorivé obdobie pre jej prácu nenastalo. Prelomom bolo aj zvolenie za prísediacu
na Okresnom súde v BB a v iných čestných funkciách. V závere vyzdvihla svoju prácu na základe
získaných skúseností a vedomostí, snahu dostať do popredia vysokú školu AU BB. V prípade
schválenia organizačnej zmeny AU, požiadala akademický senát o zrušenie pracovného miesta ku

31. marcu 2014, aby mala možnosť odovzdať spisy, skartáciu do registratúry, nakoľko určiť historickú
hodnotu skartačných materiálov AU si trúfa a môže jedine ona. Má záujem zanechať „čistý stôl“).

Ing. Danica Šimková s poďakovaním za možnosť vystúpiť v AS AU opustila priestory
rokovania .
Diskusia k danej problematike organizačnej zmeny v AU pokračovala v celku
konštruktívne. Doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor AU odpovedal na otázky
senátorov najmä k prevzatiu a výkonu kompetencií, vysvetľoval dôvody navrhovanej
organizačnej zmeny a požiadal všetkých členov akademického senátu o uzavretie
tejto situácie, nakoľko, podľa jeho slov, tolerantne od minulého roka do dnešného
dňa čakal na doriešenie v AS. Funkciu kancelárky AU nepovažuje v súčasnosti za
nevyhnutnú pre, počtom študentov, tak malú verejnú vysokú školu AU BB.
Spomenutú predchádzajúcu zásluhovosť kancelárky označil skôr za rutinnú vec.
Vyjadril svoje výhradné námietky a nespokojnosť s prácou na úseku kancelárky
napr. s nedodržaním termínu a oneskoreným podaním žiadosti/podkladov

o

akreditáciu pre inauguračné a habilitačné konanie FVU AU s vážnymi dopadmi pre
fakultu, poukázal na „nespoluprácu“ a slabú komunikáciu s úsekom prorektorov a
rektorom. Napriek

uvedeným výhradám, prisľúbil korektný prístup na vyriešenie

situácie, žiadne informačné zamedzenia ani iné opatrenia v AU v budúcnosti nebude
iniciovať.

V závere diskusie požiadal Akademický senát AU schváliť predložený

návrh organizačnej zmeny tak, ako je podaný v Doplnku č. 2 k Organizačnému
poriadku AU.
AS schválil jednohlasne formu hlasovania tajným spôsobom, ďalej vymenoval
Komisiu pre sčítanie výsledkov hlasovania k bodu 2 a 5 Ing. Miroslavu Gajdošíkovú a
Mgr. art. Peter Strenáčika a pristúpil k hlasovaniu ( počet prítomných 14 členov AS).
Výsledky tajného hlasovania vo veci schválenia návrhu na organizačnú zmenu AU
podľa Doplnku č. 2 ku Organizačnému poriadku AU
12 hlasov - za schválenie návrhu na organizačnú zmenu podľa Doplnku č. 2

proti - 0
2 hlasy - zdržal sa hlasovania
Komisia pre sčítanie hlasov predniesla výsledky a skonštatovala, že AS AU schválil
navrhovanú organizačnú zmenu v súlade s Doplnkom č. 2 Organizačného poriadku
AU v súlade s návrhom predkladateľa.

K bodu č. 3, 4)
Akademický senát AU jednohlasne schválil predložené vnútorné predpisy AU na
návrh dekanov fakúlt AU zosúladené so Štatútom AU (§21ods. 3 zák. č. 131/2002 Z.z.
o VŠ a o zmene a dopl. niektorých zákonov) bez pripomienok tak, ako boli
predkladané :
ŠTATÚT FAKULTY VÝTVARNÝCH UMENÍ AU V B. BYSTRICI,

ŠTATÚT a ŠTUDIJNÝ PORIADOK

FAKULTY

MÚZICKÝCH UMENÍ AU V B. BYSTRICI.

Akademický senát AU jednohlasne schválil predložené vnútorné predpisy
Akademického senátu AU na návrh predsedníčky AS AU (§15 ods. 1, písm. f) a g)
zák. č. 131/2002 Z.z. o VŠ a o zmene a dopl. niektorých zákonov
VOLEBNÝ PORIADOK AS AU
ROKOVACÍ PORIADOK AS AU
Pripomienkové konanie ku návrhom predpisov v AS AU bolo ukončené 31. 12. 2013.
K bodu č. 5)
Doplnenie Správnej rady AU - na základe oznámenia o ukončení členstva JUDr.
Jany Lašákovej požiadala Správna rada AU pod vedením rektora o súhlas
s opätovnou nomináciou, JUDr. Jana Lašáková s návrhom na ďalšie funkčné
obdobie súhlasí.
Výsledky tajného hlasovania v AS AU :
12 hlasov za schválenie
1 hlas proti
1 hlas sa zdržal hlasovania .
AS AU schválil návrh p. rektora na členku Správnej rady AU JUDr. Jany Lašákovej
na pokračujúce šesťročné funkčné obdobie.
K bodu č. 6)
AS AU organizoval doplňujúce voľby na uvoľnený mandát FMU AU zamestnanecká
časť za p. Mgr. art. Petra Špiláka, PhD., ktorý bol vymenovaný do funkcie prodekana
FMU AU. V doplňujúcich voľbách zvolila akademická obec AU nového člena na
pokračujúci mandát doc. Jána Zemku, pedagogického zamestnanca FMU AU.

O podrobnom priebehu a výsledkoch volieb informovala prof. Mária Tomanová,
predsedníčka AS a vyhlásila výsledky volieb za platné v súlade so zápisnicou
volebnej komisie AS AU (účasť na voľbách:

53,17% oprávnených

voličov

akademickej obce AU).
K bodu č. 7
O vydaní Smernice AU o bibliografickej registrácii, kontrole originality,
sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných prác na
Akadémii umení v Banskej Bystrici stručne informovala p. prof. Tomanová, nakoľko
jej autor PaedDr. Peter Vítko, prorektor AU je t.č. v zahraničí. Vnútorná smernica
o bibliograf. registrácii

záverečných prác študentov vzbudila záujem študentov,

preto vyjadrili svoje názory ale aj nespokojnosť s neinformovaním študentskej
akademickej obce o jej podrobnom obsahu pred jej prijatím. V diskusii pripomenul
okrem iných Bc. Mario Zeumer školenie o AIS , kde sa len povrchne dozvedeli
o existencii takejto smernice, preto vyjadrili námietku, že materiál k príprave takejto
závažnej smernice nebol prediskutovaný ani pripomienkovaný v študentskej obci AU.
Pre budúcnosť navrhujú, aby špecifické dokumenty týkajúce sa vzdelávacieho
procesu študentov sa dostali k študentom už počas prípravy predpisu a to
prerokovaním vo fakultných akademických senátoch.
K bodu č. 8) Rôzne, diskusia
a)

Informáciu o záveroch rokovania odbornej komisie AS AU pre tvorbu a výpočet

koeficientu odboru pre rozpis rozpočtu AU na rok 2014, poskytol Mgr. art. Patrik
Ševčík, ArtD., podpredseda AS, poverený vedením komisie a zdôraznil pri tvorbe
rozpisu rozpočtu názorovú solidaritu fakúlt AU. Predložený koeficient nepovažuje za
prijateľný. Informoval, že komisia navrhla problematiku vrátiť na úroveň dekanov,
nakoľko súvisí aj s akreditáciou fakúlt, Komisia odporučila prijatie rozhodnutia vo veci
prípravy dekanom fakúlt. Záver : komisia odporučila tvorbu a výpočet koeficientu
odboru pre rozpis rozpočtu AU prerokovať na úrovni dekanov – iba oni môžu zaujať
vo veci rozhodujúce stanovisko.
b)

Predseda Študentskej rady VŠ upozornil listom predsedníčku AS AU

o ukončení mandátu

v ŠRVŠ dvom našim študentom. Na základe toho AS AU

vypisuje doplňujúce voľby na doplnenie členstva v rade.

Za akademický senát : Juraj Gramantík, prijal kandidatúru za člena ŠRVŠ SR na
funkčné obdobie 2011 – 2014 . Zaslať vyhlásenie na RVŠ SR.
Za akademickú obec : vypísané dopl. voľby 17. – 18. 2. 2014. Volebná komisia –
schválená (M.Zeumer, M. Kukurova, J. Gramantík). Matej Struhár, podpredseda AS
AU ako koordinátor za študentskú obec AU.
V diskusii vystúpil prof. Miroslav Brooš , akad. mal. (zúčastnil sa v závere
rokovania) s témou predkladania dokumentácie a materiálov do AS s primeraným
komentárom. Pripomienkoval spôsob predkladania agendy ( štatúty, organizačné
poriadky a ostatné vnútorné smernice a predpisy) a požaduje od prekladateľov
dokumentov vždy priložiť náležitý vecný komentár ku zmenám/veciam na riešenie v
predkladaných materiáloch do AS. Požaduje informáciu o prerokovaní organizačnej
zmeny v zamestnaneckej rade

a tiež či bola poskytnutá informácia smerom

k dotknutým zamestnancom. Trval na tom, aby predkladané materiály do AS AU boli
vždy opatrené vecným komentárom, na základe čoho člen senátu inak pristupuje
k uvedenému dokumentu a jeho schvaľovaniu. Doc. Ján Zemko , pripomenul,
prípadné dôsledky prijatých zmien.
K bodu č. 9)
Záverečné Uznesenie č. 1 (v prílohe ) schválené 15 hlasmi prítomných členov AS
AU.
Zápisnicu overil : Mgr.art. Patrik Ševčík, ArtD.,
podpredseda AS AU ......................................

................................................................
Prof. Mgr. art. Mária Tomanová,ArtD.,
predsedníčka AS AU
Zapísala : Viera Slávová

