
Akademický senát  

Akadémie umení v Banskej Bystrici 
 

   
 

 

 ZÁPISNICA 
z rokovania AS AU zo dňa 22. mája 2014                                     

                                                                        

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

Neprítomní  ospravedlnení :  

prof. Miroslav Brooš, akad. mal. , Mgr. art. Patrik Ševčík, akad. mal. , PhDr. Katarína 

Rusnáková, PhD., Juraj Gramantík, PhDr.  Andrej Maťašík, Bc. Mario Zeumer                         

Hlasovali elektronicky (per rolam)  PhDr. Andrej Maťašík, Bc. Mario Zeumer                         

                  

PROGRAM 
                                                                                   

1. Otvorenie. Kontrola plnenia  prijatých uznesení AS AU. 

Uvítanie členov AS AU. Schválenie programu rokovania AS.  

2. Rozpočet na rok 2014. Návrh na schválenie predkladá doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, 

PhD., rektor (referuje p. kvestorka Ing. Petra Virágová). Rozprava. 

3. Výročná správa o hospodárení AU za rok 2013, na schválenie predkladá doc. 

Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor.  

4.  Výročná správa o činnosti AU za rok 2013, predkladá doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, 

PhD.,  rektor (schvaľovanie Per rollam do 12. 5. 2014) 

5. Umelecká a vedecká rada AU pre nasledovné funkčné obdobie. Návrh na 

schválenie členov rady predkladá doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor. 

6. Majetkové priznanie rektora za rok 2013 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, 

činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií - verejných funkcionárov v znení ústavného 

zákona č. 545/2005 Z. z, predkladá  doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor. 

7. Zosúladenie  vnútorných  predpisov  AU so štatútom Akadémie umení v BB. 

Schvaľovanie  predložených vnútorných predpisov a smerníc fakúlt  a súčastí  AU   

podľa nového Štatútu AU (registrovaný na MŠVVaŠ SR august -september 2013).  

a) Študijný poriadok FVU AU. Predkladá doc. Juraj Sapara, akademický sochár, 

dekan FVU AU, (za prípravu Milan HNAT, akad. mal. ArtD., prodekan pre štúdium) 

8. Správa o činnosti AS AU za rok 2013 predložila prof. Tomanová, predsedníčka  

9. Diskusia. Rôzne  

 Vypísanie doplňujúcich volieb do AS za študentskú časť – po ukončení štúdia 3 

členov. 

 Funkčné obdobie AS AU do 9.12.2014, predbežná príprava a určenie termínov 

volieb nového AS AU - informácia.  

10. UZNESENIE AS AU. 

 



 
K bodu 1) 

Rokovanie Akademického senátu AU viedla prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., 

predsedníčka AS. Po uvítaní oboznámila prítomných s návrhom programu rokovania, 

poskytla priestor na jeho doplnenie a dala prítomným hlasovať za jeho schválenie. 

  Pri kontrole počtu prítomných členov AS AU (11) akademický senát skonštatoval a 

rozhodol, aby na požiadanie členov AS sa započitali do hlasovania aj elektronicky 

zaslané návratky dvoch členov senátu, ktorí sa záväzne vyjadrili ku konkrétnym bodom 

rokovania. V súlade s Rokovacím poriadkom sa ospravedlnili z neúčasti a doručili do AS 

vyplnené  návratky k hlasovaniu v znení pripraveného programu. 

AS AU schválil  program rokovania aj s  uvedeným bez námietky, jednomyseľne. 

 Kontrola úloh z prijatých uznesení – senát skonštatoval, že predchádzajúce úlohy 

sú splnené. 

 

K bodu 2) 

Akademický senát prerokoval na návrh doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD., rektora 

akadémie Rozpočet AU na rok 2014. Kvestorka AU v rozprave uviedla všetky použité 

kritériá pre výpočty na jednotlivé fakulty AU, zdôvodnila ich použitie a odporučila senátu 

vyrovnaný návrh rozpisu rozpočtu  schváliť. Akademický senát nemal námietky 

a predložený návrh prijal. 

  Prijaté uznesenie : 

  Akademický senát AU schvaľuje Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici 

na rok 2014. Schválené  jednohlasne 13 hlasmi. 

 

    K bodu 3) 

Doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor predložil na schválenie Výročnú správu 

o hospodárení AU za rok 2013. V rozprave referovala Ing. Petra Virágová, kvestorka 

AU o výsledkoch hospodárenia akadémie v minulom  roku. AS AU ocenil kladný 

výsledok hospodárenia AU za rok 2013, dosiahnutý a ovplyvnený, podľa slov kvestorky, 

prijatými racionalizačnými opatreniami  najmä v oblasti čerpania energií v rámci AU na  

zníženie jej spotreby. 

Požiadavku Adama Krutáka v rozprave ku výr. správe o hospodárení o zmenu 

a povolenie dlhšie pracovať v ateliéroch FVU vo večerných hodinách, kvestorka a aj p. 

rektor odporučili riešiť s vedením Fakulty výtvarných umení AU.    

Prijaté uznesenie : 

Akademický senát AU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení AU za rok 

2013. Schválené  jednohlasne 13 hlasmi. 

  

    K bodu 4) 

Výročnú správu o činnosti AU za rok 2013 predložil na schválenie doc. Mgr. art. 

Matúš OĽHA, PhD., rektor AU. 

Prof. Mária Tomanová informovala senát, že na požiadanie p. rektora pre zachovanie 

postupnosti schvaľovacieho procesu v akademických orgánoch bola schválená per rollam 
( po schválení v AS sa predkladá Správnej rade AU v určenom termíne do 16. 5. 2014). 
Schvaľovanie výročnej správy o činnosti AU v akademickom senáte sa uskutočnilo 

elektronicky od 7.5. do 12. 5. 2014. Akademický senát AU hlasoval za schválenie Správy 

o čin. Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2013 v počte 15 členov AS AU 

nasledovne : 

Schvaľujem : .................       13  hlasov 

Neschvaľujem ................        0  hlasov 

Zdržiavam  sa hlasovania ....... 2  hlasy. 

Dvaja členovia AS návratku do hlasovania z technických  dôvodov nezaslali. Výsledky 

hlasovania v súlade s Rokovacím poriadkom AS sú platné. O výsledkoch hlasovania bolo 

vypracované Uznesenie zo dňa 14.5. 2014 č. 2, ktorého obsah znie:   

„Akademický senát AU schvaľuje Výročnú správu o činnosti  AU za rok 2013.“ 

Schválené 13 hlasmi.  



ASAU elektronicky prijatie uznesenia zo dňa 14. 5. 2014 jednomyseľne na tomto 

rokovaní potvrdil. 

 

  K bodu 5) 

Umeleckú a vedeckú radu AU pre nasledovné funkčné obdobie v novom zložení 

predložil na schválenie doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor. V rozprave informoval 

prítomných o ich vysoko odbornej činnosti, dosiahnutých pracovných výsledkoch a 

profile navrhovaných nových členov. Zdôraznil ich odborný kredit v najmä oblasti 

vysokého školstva v SR a odporučil návrh schváliť.  

Prijaté uznesenie : 

Akademický senát AU schválil Umeleckú a vedeckú radu AU pre nasledovné 

funkčné obdobie v novom zložení. Schválené v tajnom hlasovaní jednohlasne 13 hlasmi.  
Predseda 

1. doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. – predseda 

2. prof. Eva Blahová 

3. prof. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. 

4. prof. PaedDr. MgA.  et Mgr. Vojtech Didi 

5. prof. PhDr. Ján Findra, DrSc. 

6. prof. Mgr. Jan Gogola 

7. prof. Ľudovít Hološka, akad. mal. 

8. prof. Boris Jirků, akad. mal. 

9. prof. PhDr. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

10. prof. Ján Kudlička, akad. mal. 

11. prof. Miloš Mistrík, DrSc. 

12. prof. Jozef Podhoranský 

13. prof. MgA Jan Vedral, PhD. 

14. prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 

15. doc. Martin Činovský, akad. maliar., ArtD. 

16. doc. Igor Benca, akad. mal. 

17. doc. PhDr. Nadežda Lindovská, PhD. 

18. doc. Juraj Sapara, akad. sochár 

19. doc. PhDr. Ján Sládeček, PhD. 

20. doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. 

21. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. 

22. PaedDr. Mgr. Peter Vítko 
 

  K bodu 6) 

Majetkové priznanie rektora za rok 2013 - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 

a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií - verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 

545/2005 Z. z, preložil  akademickému senátu doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor. 

Prijaté uznesenie : 

AS AU vzal predložené majetkové priznanie rektora AU na vedomie a 

skonštatoval, že Oznámenie... bolo senátu predložené v súlade s platným zákonom 

č.357/2004 Z. z.   

 

  K bodu 7) 

Študijný poriadok FVU AU predložil doc. Juraj Sapara, akademický sochár, dekan 

FVU AU, návrh pripravil Milan HNAT, akad. mal. ArtD., prodekan pre štúdium FVU. 

V rozprave členovia AS odsúhlasili ustanovenia študijného poriadku FVU AU a potvrdili 

hlasovaním aklamačne.  

Prijaté uznesenie : 



Akademický senát AU schvaľuje Študijný poriadok FVU AU. Schválené  

jednohlasne 13 hlasmi. 

 

  K bodu 8) 

Pani predsedníčka AS AU, prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD predložila senátu 

Správu o činnosti AS AU za rok 2013. Členovia AS v rozprave skonštatovali, že sa 

s jej obsahom oboznámili a nemajú námietky proti jej prijatiu.  

 

  K bodu 9) Rôzne. 

 

 AS AU a tajomníčka senátu pripraví vypísanie doplňujúcich volieb do AS  

a priebeh voľby na zostávajúce funkčné obdobie voľných mandátov za 

študentskú časť senátu /ukončenie štúdia troch členov v júni 2014). 

 

  O termíne dopl. volieb navzájom a aj  študentskej obci AU elektronicky, podá 

informácie a skoordinuje prípravu volieb tajomníčka AS v období septembra 2014 

– z titulu letných prázdnin.  

 

 

 ASAU sa v rozprave ďalej zaoberal aj všeobecnou prípravou a organizovaním 

volieb do akademického senátu AU v súvislosti s blížiacim sa ukončením 

pôsobnosti súčasného senátu - funkčné obdobie AS AU trvá do 9.12.2014. Záver 

diskusie členov- o príprave a termíne volieb nového AS AU (predbežný termín 

november- 1. týždeň decembra 2014), bude AS AU informovať akademickú obec AU 

v dostatočnom časovom predstihu v rámci  4. štvrťroka 2014 priebežne.  

 

 

 

 

 
     .................................................... 
    Zápisnicu overil : doc. Ján Zemko 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

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

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

                                                                        predsedníčka AS AU 

 

 

 

 

 

    Zapísala Viera Slávová, tajomníčka AS AU  

    V Banskej Bystrici 22. mája 2014                 


