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Zápisnica   

Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 
zo dňa 19. januára 2015 

 
 

      Prítomní :       podľa priloženej prezenčnej listiny  (príl. č. 1) 
                               (ospravedlnení  PhDr. A. Maťašík, PhD., Ing. Miriama  Gajdošíková,  Greta  
                               Freiwaldová,   Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.)  
                                

Program rokovania : 
(Rokovanie  do zvolenia nového predsedu Akademického senátu Akadémie umení  v BB viedla 
doterajšia predsedníčka prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD.). 

 
1. Úvod. Uvítanie členov novozvoleného Akademického senátu Akadémie umení v Banskej v Bystrici  

na jeho ustanovujúcom rokovaní , v súlade s výsledkami volieb vyplývajúcich zo zápisnice  Hlavnej 
volebnej komisie  pre voľby do AS AU  zo dňa  3.-5. 12. 2014. Voľba dvoch overovateľov zápisnice 
z AS  (aklamačne). Rozprava. Schválenie doplneného programu rokovania  hlasovaním,  
(aklamačne). Voľba skrutátorov pre tajné voľby. 

 
2.  Rámcový plán rokovaní AS v roku 2015 na schválenie. Odporučenie predsedníčky AS  pre nových 

členov AS AU oboznámiť sa s vnútornými predpismi AS AU, Volebný a Rokovací poriadok AS z r. 
2014 sú zverejnené na web stránke ASAU ( Rokovací poriadok AS  AU bol doručený  všetkým  
členom   elektronicky,  5 dní pred ustanovujúcim rokovaním).     
 

3. Voľba zástupcu Akadémie umení v Banskej Bystrici do Rady vysokých škôl SR a predsedníctva RVŠ 
SR  na neobsadený mandát.  
Kandidatúru prijala Ing. Petra Virágová, kvestorka AU. Volí len zamestnanecká časť v tajnom 
hlasovaní  §9, ods. 2 zák. o VŠ. 
(Pozn. študentská časť senátu volila zástupcu do študentskej RVŠ SR  v r. 2014. Člen  Marek Rozkoš, 
FDU). 
 

4. Schválenie člena  Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici – (z nominácie rektora AU)  
listom rektora AU j.č.01/15-SR AU zo dňa 14. 1. 2015 bol navrhnutý  za člena MUDr. Ján NOSKO,  
primátor mesta Banská Bystrica. AS AU má právomoc  schváliť návrh rektora  na uvoľnený mandát 
v Správnej rade, vzhľadom k tomu, že 27.7. 2014 skončil členský mandát  Ing. Dušanovi   
Švantnerovi.  
 

5.  Voľba predsedu, dvoch podpredsedov Akademického senát Akadémie umení v Banskej Bystrici  
(1. podpredseda zo  zamestnaneckej časti, 2. podpredseda zo študentskej časti AS)  a tajomníka AS 
AU .Tajné hlasovanie (§9, ods. 2 zák. o VŠ).  

 
6. Doriešenie zástupcu AS AU v Správnej rade AU vyplývajúce z listu ministra školstva z 3. decembra 

2014 adresovaného rektorovi AU k problematike ukončenia mandátu člena AS v Správnej rade za 
študentskú akademickú obec. 
 

7. Rôzne  (informácia z valného zhromaždenia študentskej rady VŠ SR, M. Rozkoš pripravil písomnú 
informáciu o záveroch Valného zhromaždenia Štud. rady VŠ). Informuje zástupca za FDU – 
študentská časť.    

 
8. Uznesenie AS AU - schválenie návrhu. 

 
 

                            xxxxx 
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K bodu 1) 
 

Predsedníčka AS AU prof. Mgr. art.  Mária Tomanová, ArtD., v úvode uvítala všetkých členov 
Akademického senátu AU a doc. Mgr. art. Matúša OĽHU,  rektora akadémie, ktorý sa rokovania osobne 
zúčastnil.  V súlade s Rokovacím poriadkom AS AU otvorila ustanovujúce rokovanie novozvoleného 
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej v Bystrici , zvoleného   vo voľbách do AS AU  3.-5. 12. 
2014.  Platnosť  výsledkov volieb do AS AU na najbližšie štvorročné funkčné obdobie do decembra 
2017 potvrdila svojimi podpismi v zápisnici  z volieb do AS Hlavná volebná komisia AU dňa 8.12.2014.   
 Akademický senát AU hlasoval  a  schválil predsedníčkou predložený doplnený návrh programu 
rokovania. Za prijatie doplnenia programu hlasovali všetci prítomní členovia AS (13 zo 17 členného AS).  

AS AU zvolil aklamačne overovateľov zápisníc AS AU, ktorými sa stali  Mgr. art. Patrik Ševčík, 
ArtD., a PhDr. Elena Knopová, PhD., (13 prítomných členov AS hlasovalo  „za“ návrh týchto členov aj 
pre budúce obdobia). Akademický senát ďalej  zvolil jednohlasne dvoch skrutátorov pre sčítavanie 
hlasov v tajných voľbách, ktoré boli súčasťou  nasledovného priebehu rokovania.  Stali sa nimi Mgr. art. 
Peter Strenáčik, PhD., a Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. Nasledovala krátka rozprava. 
 
K bodu 2) 
 

AS AU schválil predložený rámcový plán rokovaní AS na rok 2015 jednohlasne (13 hlasov „za“).  
Ďalej prijal odporučenie predsedníčky AS (najmä pre nových členov AS AU) oboznámiť sa 
s vnútornými predpismi AS AU, Zásadami volieb do AS AU – Volebným poriadkom  a Rokovacím  
poriadkom AS AU z r. 2014, ktoré  sú zverejnené na web stránke AU.  Rokovací poriadok AS  AU bol 
doručený  všetkým  členom senátu  elektronicky  5 dní pred ustanovujúcim rokovaním.                                                 

 
K bodu 3)  
 

AS AU zvolil  na neobsadený mandát do Rady vysokých škôl SR  zástupcu Akadémie umení 
v Banskej Bystrici člena pléna a predsedníctva RVŠ SR  Ing. Petru Virágovú, kvestorku AU. Na návrh 
predsedníčky AS volila zamestnanecká časť v tajnom hlasovaní (§9, ods. 2 zák. o VŠ a o zmene 
ostatných zákonov). Výsledky hlasovania: 8 oprávnených hlasov prítomných členov zamestnaneckej 
časti  „za“ + 1 hlas doručený  elektronicky, schválili prijatie návrhu na členku RVŠ Ing. Virágovej, 
kvestorky AU (pozn. zap., elektronické  hlasovanie v nevyhnutnom príp. - v súlade so smernicou AS.  
Zo 17 členného senátu tvorí  11 stálych členov zamestnaneckú a 6 stálych členov študentskú časť 
akademickej obce AU.  

 
Študentská časť akademického senátu zvolila svojich  zástupcov do študentskej RVŠ SR  už v dec. 
2014. Členovia   Marek Rozkoš, FDU  a Mgr. art. Lukáš  Matejka, FVU ). 

 
K bodu 4)  

 
Z nominácie rektora AU, akademický senát  schválil  za člena  Správnej rady Akadémie umení 

v Banskej Bystrici (list rektora AU j.č.01/15-SR AU zo dňa 14. 1. 2015) MUDr. Jána NOSKU, 
súčasného  primátora mesta Banská Bystrica. Výsledky hlasovania  v tajných voľbách 13 hlasov 
„za“,  nikto  z prítomných členov AS nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania.  

Rektor AU podal uvedený návrh na obsadenie  mandátu v Správnej rade AU z titulu ukončenia  
funkčného obdobia   Ing.  Dušana   Švantnera, predchádzajúceho člena rady.  

 
K bodu 5)  

 
  Voľba predsedu, dvoch podpredsedov AS AU (1 podpredseda zo  zamestnaneckej časti, 1 zo 
študentskej časti AS) a tajomníka AS AU na nasledovné funkčné štvorročné obdobie. Tajné 
hlasovanie (§9, ods. 2 zák. o VŠ).  
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Z nominácie doterajšieho podpredsedu Akademického senátu Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. bol 
daný návrh na kandidáta na výkon funkcie predsedu AS AU  pre nasledovné funkčné  obdobie -  
prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., zástupkyňa akademickej obce FMU AU a doterajšia 
predsedníčka AS AU.  Podľa slov navrhovateľa, tento návrh podáva s osobným presvedčením o jej 
vysokej odbornosti a organizačnej fundovanosti, uplatňovanej  pri vedení Akademického senátu  
Akadémie umení  v minulom období. S dôverou sa s týmto návrhom stotožnili aj ostatní členovia AS.  
Následne, zvolil akademický senát v tajných voľbách za predsedníčku AS AU prof. Mgr. art. Máriu 
TOMANOVÚ ArtD., vedúcu Katedry vokálnej interpretácie FMU AU právoplatne a jednomyseľne 
na nasledovné  funkčné obdobie  13 hlasmi  všetkých prítomných členov  „za“  + 1 elektronický  hlas 
(per rollam el. poštou  Ing. Gajdošíková, ospravedlnená členka AS, nikto nebol proti a ani sa nezdržal  
hlasovania.  Prof. Mgr. art.  Mária Tomanová, ArtD.,  zvolená do funkcie predsedníčky  AS AU  (spolu 
14 hlasmi )poďakovala za prejavenú dôveru.  
V tajných voľbách boli následne zvolení podpredsedovia senátu. Väčšinou hlasov prítomných  13 
členov a 1 hlas per-rollam (odoslala el. poštou  Ing. Gajdošíková) do funkcie podpredsedu AS AU zo 
zamestnaneckej časti bol zvolený  Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., odborný asistent, Katedra grafiky 
FVU AU.  Výsledky hlasovania spolu 14 hlasov  členov AS zamestnaneckej časti  „za“, nikto nebol 
proti a ani sa nezdržal hlasovania, 
do funkcie podpredsedu zo študentskej časti AS AU  bola zvolená jednohlasne Dominika Kňažková 
2 roč. študijný program  herectvo, FDU AU. Výsledky hlasovania : 13 hlasov prítomných členov „za“    
nikto nebol proti a ani sa nezdržal hlasovania.  
 

K bodu 6) 
 
Podľa uznesenia AS AU z 28. 10. 2014  v bode 2, študentská  časť  akademického  senátu AU 

zvolila za členku Správnej rady  AU Adrianu Známovú, študentku FMU  v súlade s „vtedy“ uvedeným 
znením štatútu Správnej rady AU o skončení členstva v Správnej rade AU ukončením štúdia na AU. 
Podľa znenia  listu ministra školstva (námietka na nesúlad so znením zákona) č. 2014-
18788/60638:2:sekr.  mandát študenta za akademický senát nezaniká v správnej rade ukončením 
štúdia  na vysokej škole,  de facto, zástupca AS AU (Mgr. art. Matej Struhár z nominácie AS AU) 
zastupuje  študentskú časť  AS AU aj naďalej  až do ukončenia jeho mandátu  18. júla 2015.    
Výber z listu ministra školstva z 3. dec. 2014 adresovaného p. rektorovi AU : 
„ V prípade, ak študentská časť  akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici chce mať 
z akýchkoľvek dôvodov iného zástupcu v správnej rade za študentskú časť akademického senátu , je 
nutné u pôvodného člena zaslať návrh na jeho odvolanie spolu s uznesením AS AU. Následne bude 
súčasný člen odvolaný z funkcie člena správnej rady a bude vymenovaná  navrhnutá nová členka 
správnej rady."  
Matej Struhár, pôvodne zvolený člen rady  bol informovaný, ale svoje vyjadrenie k členstvu v SR AU 
doručil elektronicky až po ukončení rokovania akademického senátu AU.  
Poznamenávam a pre informáciu  členov senátu uvádzam z obsahu jeho el. listu, že osobne sa 
rozhodol požiadať Správnu radu AU o ukončenie členstva.  Akademický senát AU  potvrdzuje tak 
platnosť voľby Adriany Známovej po nadobudnutí právoplatnosti tejto žiadosti.  Jej mandát 
v Správnej rade AU potrvá  do ukončenia platného dvojročného funkčného obdobia.  
 

K bodu 7) 
 

Informácia z valného zhromaždenia študentskej rady VŠ SR: 
Člen rady Marek Rozkoš pripravil písomnú informáciu o záveroch Valného zhromaždenia 
študentskej  rady VŠ pre akademický senát, o čom podrobne informovala členka senátu Adriana 
Gandžalová, za študentskú časť FDU AU . (Materiál v prílohe č. 2 tejto zápisnice).    

 
Zasadnutia AS AU sú verejné, a tak za prítomnosti doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, rektora 

Akadémie umení, ktorý osobne požiadal o slovo sa v rozprave hovorilo najmä o úlohách, ktoré 
Akadémiu umení a Akademický senát  čakajú v najbližšom období. Pán rektor uvítal nových  členov 
Akademického senátu AU, stručne informoval o aktivitách a zámeroch AU, o rozpočte pre AU na rok 
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2015 s miernym nárastom v prideľovaní financií oproti roku 2014. Poukázal na istú oklieštenosť 
akademickej samosprávy, keďže rozpočet prideľuje inštitút ministerstva, vyslovil nádej, že 
prostriedky z kapitoly školstva na rok 2015 budú rozpísané a predložené na schválenie v skoršom 
termíne, tiež informoval o stave a náročnosti prípravy akreditácie AU. Pripomenul novému senátu 
jeho dôležitosť ale najmä zodpovednosť pri voľbe rektora na najbližšie funkčné obdobie, voľby sa 
zrealizujú ku koncu roka 2015, on sám už kandidovať po dvoch funkčných obdobiach po sebe 
nasledujúcich,  v súlade so zák. o VŠ,  nebude a ku tomu zaželal všetkým členom akademického 
senátu málo turbulencií  a správnu voľbu. 
Vyzdvihol spoluprácu s umeleckými vysokými školami v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici. 
Poukázal na podiel akadémie a  TU Zvolen pri prípravách programu najbližšieho rokovania 
rektorskej konferencie na pôde  Banskej Bystrice a Zvolena v spolupráci s rektorom Technickej 
univerzity prof. Kropilom. Stručne informoval o prípravách výjazdového rokovania vlády v našom 
regióne, o významnom počine MŠVVaŠSR -o  pridelení  kapitálových výdavkov financií zo štátnych 
zdrojov, za maximálneho snaženia predchádzajúceho ministra školstva P. Pelegriniho na obnovu 
Radvanského kaštieľa, významnej historicko-architektonickej  a kultúrnej  pamiatky nášho mesta,   
novej organizačnej súčasti objektu Akadémie umení v BB s významným využitím pre vzdelávací 
a kultúrno-spoločenský proces Akadémie umení. Zdôraznil veľký podiel bývalého ministra v závere 
svojho vystúpenia pán rektor a poďakoval za pozornosť. 
V bode  rôzne zazneli ešte pripomienky senátorov technického rázu ku písomnostiam AS, 
k interným predpisom, opravu čl. 19 (20). a  iné  technické detaily, ktoré budú priebežne 
predmetom riešenia pre tajomníka AS. 

 
K bodu 8) 

 
AS AU v závere rokovania prijal návrh na Uznesenie č. 1/2015 (v prílohe č. 3 tejto zápisnice) 

a schválil aklamačným hlasovaním „za“ všetkých prítomných 13  členov Akademického senátu AU. 
Nikto sa nezdržal hlasovania. 
V závere rokovania poďakovala pani profesorka všetkým za účasť, za prejavenú dôveru a vyjadrila 
nádej na  dobrú a tvorivú spoluprácu počas nasledovného funkčného obdobia AS AU.  

 
 
 
 
 
     V Banskej Bystrici 19. 1. 2015 
     Zapísala :  Viera Slávová,  tajomníčka AS AU 
     Zápisnicu   overili :  
 
     Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., podpredseda AS AU 
     PhDr. Elena Knoppová, PhD.,  

 
 
 

 
 
 
 

Prof. Mgr. art. Mária TOMANOVÁ, ArtD., 
          predsedníčka  

         Akademického senátu AU              


