Zápisnica
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
zo dňa 28. októbra 2014
Prítomní :

podľa priloženej prezenčnej listiny (ospravedlnení z neúčasti M. Palúch, K. Rusnáková,
B. Pažická, J. Gramantík)

Program rokovania :

1. Otvorenie, uvítanie hostí, hlasovanie k programu rokovania. Schválenie doplnenia
programu rokovania AS na návrh rektora. Rokovanie viedla p. predsedníčka AS AU
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD.

2. Výsledky elektronického hlasovania (per rollam).
Doplnok č. 3 Organizačného poriadku AU
Návrh doplnku č. 3 mení a dopĺňa Organizačný poriadok Akadémie umení v Banskej
Bystrici o útvar „Prorektor pre vonkajšie vzťahy AU „ (písm. d).
O schvaľovanie „per rollam“ požiadal doc. Mgr.art. Matúš OĽHA, PhD., rektor AU.
Elektronického hlasovania sa zúčastnili všetci členovia AS AU 16 hlasov (členov) „za
schválenie“ , 1 člen „sa zdržal“ hlasovania. Doplnok č. 3 k Organizačnému poriadku bol
schválený väčšinou hlasov AS AU. AS potvrdzuje návrh na uznesenie vyplývajúce
z výsledkov elektronického hlasovania per rollam.
3. Výsledky doplňujúcich volieb do AS AU na obsadenie dvoch pokračujúcich mandátov
študentskej časti FDU AU a 1 člena na pokračujúci mandát FMU. O priebehu doplňujúcich
volieb, konaných v termíne 21.-23. októbra 2014 na dvoch fakultách podá informáciu
PhDr. Andrej Maťašík, predseda Akademického senátu FDU AU a doc. Ján Zemko,
predseda volebnej komisie pre dopl. voľby za FMU AU.
4. Návrh člena Správnej rady za AS AU – študentská časť. Voľba kandidáta na člena
Správnej rady AU. (dvojročný mandát) v návrhu na členku Správnej rady AU predkladá
prof. Mgr. art. Mária Tomanová , ArtD., predsedníčka AS za Akademický senát AU
navrhuje Adrianu Známovú, FMU AU. Očakávajú sa ďalšie návrhy členov AS (tajná voľba
§9, písm. h zákona o VŠ).
5. Organizačný poriadok FDU AU na schválenie. Materiál bol schválený v Akademickom
senáte FDU, zosúladený so znením Štatútu Akadémie umení v B. Bystrici a Štatútu
Fakulty dramatických umení. Predkladá doc. Ján Sládeček, PhD., dekan FDU, odporúča
schváliť.
6. Voľby Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici – Rozhodnutie AS
AU o vypísaní volieb v termíne 3.- 5. 12. 2014. V súlade so znením Volebného poriadku
AS Zásady volieb do AS AU schválené a platné od 12. februára 2014 podáva prof. Mgr.
art. Mária TOMANOVÁ, ArtD., predsedníčka AS AU návrh na „Vyhlásenie volieb

Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici “ na nasledovné štvorročné
funkčné obdobie.
7. Voľba Hlavnej volebnej komisie AS AU. Tvoria ju traja členovia AS, ktorých vymenúva
predseda AS AU, a 4 predsedovia ČVK, (po vymenovaní ČVK na pracoviskách).
Čiastkových volebných komisií na fakultách a rektoráte najneskôr do 14 dní pred voľbami
vymenúvajú predsedovia AS fakúlt a za organizačnú súčasť akad. knižnica,rektorát, ŠD –
prof. M. Tomanová, predseda AS AU). O postupe a časovom harmonograme volieb
informuje JUDr. Ján Krnáč, právnik AU.
ROZNE : a) Čerpanie rozpočtu AU. Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1 - 3. štvrťrok
2014 predkladá kvestorka Ing. Petra Virágová.
b)
Voľba kandidáta na štvrtého prorektora Akadémie umení v Banskej Bystrici do
funkcie „ Prorektor pre vonkajšie vzťahy AU „ (písm. d) - doc. Mgr. art. Dušana Jarjabka,
na návrh p. rektora AU doc. Mgr.art. Matúša OĽHU, PhD.
8. Schválenie UZNESENIA AS AU.
xxxxx
K bodu č. 1)
Akademický senát AU v úvode rokovania schválil zmeny program na osobné požiadanie
prítomného p. rokta doc. Mgr. art. Matúša OĽHU o voľbu prorektora AU.
K bodu č. 2.)
Akademický senát AU (viď zápis, návrh na uznesenie) schvaľoval elektronicky na
požiadanie p. rektora AU doplnenie Organizačného poriadku Akadémie umení - Doplnok
č. 3 o útvar „prorektor pre vonkajšie vzťahy“. Doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., osobne
informoval senátorov o zdôvodnení požiadavky vytvoriť funkciu štvrtého prorektora pre
vonkajšie vzťahy, zo závažných ekonomicko-hospodárskych dôvodov – riešiť problematiku
priestorov akadémie a rozšíriť, zrekonštruovať a taktiež vysporiadať majetkoprávne vzťahy
prenajatého objektu Kaštieľ Radvanských pre Akadémiu umení v Banskej Bystrici v snahe,
získať financie na jeho záchranu, prestavbu a obnovu vzácnej kultúrnej pamiatky
s využitím pre tvorbu, vzdelávanie a prezentáciu výsledkov umeleckej a pedagogickej
činnosti študentov akadémie AU. V objekte získať priestory napr. aj na spoločné promócie
absolventov ap., Na rozšírenie kapacity AU pre zabezpečenie vyučovacieho procesu
akadémie je potrebné prípadné získanie aj iných objektov (napr. bývalej v súčasnosti
nevyužitej budovy televízie, majetku na Rudlovskej ceste v BB), zdôvodnil p. rektor AU.
Elektronického hlasovania sa zúčastnili všetci 17 členovia AS AU. 16 hlasov (členov) bolo
„za schválenie“ , 1 člen „sa zdržal“ hlasovania. Doplnok č. 3 k Organizačnému poriadku
bol schválený väčšinou hlasov AS AU. AS AU na svojom rokovaní potvrdil výsledky
hlasovania o vytvorení funkcie 4. prorektora AU pre vonkajšie vzťahy.
K bodu č. 3)
Na základe riadneho ukončenia štúdia troch členov AS AU (študentská časť AS FDU
Matej Struhár a Mario Zeumer, študentská časť AS FMU M. Kukurová), vypísal
Akademický senát Akadémie umení v BB doplňujúce voľby AS AU. Voľby sa uskutočnili

v termíne 21.-23. októbra 2014 na dvoch fakultách AU. O výsledkoch informovali
predsedovia volebných komisií PhDr. Andrej Maťašík a doc. Ján Zemko. Akademickému
senátu AU odporučili schváliť zápisnicu o výsledkoch volieb na obidvoch fakultách. Na dva
pokračujúce mandáty boli zvolení : Ovšonková Jana a Marek Rozkoš, študenti FDU. Na
obsadenie mandátu FMU AU bola zvolená Barbora Pažická. (Viď zápisnicu o výsledkoch
dopl. volieb).
K bodu č. 4)
Návrh na člena Správnej rady Adrianu Známovú za AS AU podala p. prof. Tomanová. AS
AU schválil v tajnom hlasovaní 12 hlasmi „za“ a 1 „sa zdržal hlasovania“ prítomných
členov.
K bodu č. 5)
Organizačný poriadok FDU AU schválili senátori jednohlasne:13 prítomných hlasov „za“.
K bodu č. 6 - 7)
Voľby Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici. Akademický senát prijal
rozhodnutie a vypisuje voľby do AS AU na nasledovné štvorročné funkčné obdobie.
Voľby sa uskutočnia v termíne 3.- 5. 12. 2014. V súlade so znením Volebného poriadku
AS - Zásady volieb do AS AU boli vymenovaní členovia Hlavnej volebnej komisie
nasledovne: za FMU doc. Ján Zemko (predseda), za FDU PhDr. Andrej Maťašík, za
FVU Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD, členovia VK.
O priebehu a zabezpečení volieb do AS podrobne informoval JUDr. Ján Krnáč. Odporučil
všetkým zvoleným členom HVK riadiť sa harmonogramom povinností týkajúcich sa volieb
do akademického senátu AU , ktoré sú zosúladené s volebným poriadkom AS (v prílohe
tejto zápisnice). Upozornil na dodržanie časového harmonogramu, termínov na vykonanie
jednotlivých úkonov v jednote so zákonom o VŠ a v súlade s článkom 5 – 16 zásad volieb,
napr. predsedov čiastkových volebných komisií vymenúva predseda Akademického senátu
fakulty AU, volebnú komisiu súčastí vymenúva predseda AS prof. Tomanová a i.. V závere
prisľúbil svoju odbornú pomoc a spoluprácu pri realizácii volieb, za čo mu p. predsedníčka
a aj členovia senátu poďakovali.
K bodu č. 8 a)
Čerpanie rozpočtu AU. Informáciu o čerpaní rozpočtu za 1 - 3. štvrťrok 2014 podala Ing.
Petra Virágová, kvestorka AU. Kompletné čerpanie financií je v prílohe tejto zápisnice).
K bodu č. 8 b)
doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor podrobne priblížil problematiku dobudovania
Akadémie umení a získavania voľných objektov na jej činnosť. V súlade s týmto zámerom
navrhol vymenovať do funkcie prorektora pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. art. Dušana
Jarjabka. Svoj návrh na schválenie odôvodnil smerovaním akadémie na oblasť kultúry a
v spolupráci s mestom na dobudovanie vysokoškolských, umeleckých a kultúrnych
ustanovizní na území Banskej Bystrice.
Výsledky tajného hlasovania za prorektora AU pre vonkajšie vzťahy doc. Mgr. art. Dušana
Jarjabka : 13 prítomných členov hlasovalo „za“ jeho schválenie do funkcie. Nikto sa nezdržal
hlasovania a ani nikto z prítomných nehlasoval proti navrhnutému kandidátovi do funkcie
prorektora AU.

K bodu č. 9)
AS AU jednohlasne schválil návrh UZNESENIA č. 5.

V závere rokovania pri ukončení pôsobnosti AS AU poďakovala pani predsedníčka
všetkým členom Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici za dobrú
spoluprácu počas celého štvorročného funkčného obdobia a vyjadrila nádej v úspešné
pracovné výsledky zatiaľ neustanovenému senátu akadémie budúcich období, ktorý vzíde
z nastávajúcich decembrových volieb.

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

V Banskej Bystrici 28. 10. 2014
Zapísala : Viera Slávová, tajomníčka AS AU
Zápisnicu overil :

Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD.,
podpredseda AS AU

