Zápisnica
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici
zo dňa 26.3.2015
Prítomní :
podľa priloženej prezenčnej listiny
Neprítomní ospravedlnení: Dominika Kňažková , doc. Pavol Tužinský, Marta Gondová,
doc. Mgr.art. Štefan Balázs, Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.

Program rokovania :
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Úvod. Uvítanie členov Akademického senátu Akadémie umení v BB a hostí.
Hlasovanie o schválení programu rokovania AS aklamačne.
Kontrola plnenia uznesení AS z predchádzajúcich rokovaní.
Návrh rozpisu rozpočtu AU na rok 2015, predkladá doc. Mgr. art. Matúš OĽHA,
PhD., rektor AU. Referuje Ing. Petra Virágová, kvestorka AU.
Metodika pre rozpis rozpočtu na rok 2015 prijatá MŠVVaŠ SR , použitá pre rozpis
Akadémie umení v BB. Referuje Ing. Petra Virágová, kvestorka AU. ROZPRAVA
Majetkové priznanie za rok 2014 doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., rektora
Akadémie umení v Banskej Bystrici. Predkladá rektor v súlade s Oznámením
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií...
Správa o činnosti AS AU za rok 2014, predložila prof. Mgr. art. M. Tomanová, ArtD.,
predsedníčka AS AU.
Rôzne. ROZPRAVA
UZNESENIE AS AU.
xxxxx

K bodu 1)
Predsedníčka AS AU prof. Mgr. art. Mária Tomanová, ArtD., ktorá viedla rokovanie,
v úvode uvítala členov Akademického senátu AU a hostí doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, rektora AU
a Ing. Petru Virágovú , kvestorku AU.
Ďalej Akademický senát AU hlasoval a schválil za predložený program rokovania so
zmenou poradia, bod 6 rozpis Rozpočtu AU a metodika použitá pre rozpis bol zaradený do bodu
č. 3 v súvislosti so žiadosťou členky AS G. Friewaldovej, ktorá zo závažných rodinných dôvodov
nemohla byť účastná do konca rokovania AS.
Za prijatie programu a uvedenej zmeny hlasovali všetci prítomní 12 členovia AS. Predsedníčka
skonštatovala, že v počte 12 prítomných zo 17 členov, AS AU je schopný prijať uznesenie (12
prítomných členov - dvojtretinnová väčšina v súlade s Rokov. Por. AS) a akademický senát sa
bude riadiť schváleným programom rokovania. AS potvrdil overovateľov zápisnice (zvolení
v predošlom rokovaní aj pre budúce obdobia Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., a PhDr. Elena
Knopová, PhD.).
K bodu 2)
Kontrola plnenia uznesení. Predsedníčka skonštatovala, že úlohy sú splnené.
K bodu 3)

Doc. Mgr. art. Matúš OĽHA, PhD., rektor AU predložil na schválenie návrh rozpisu
rozpočtu AU na rok 2015. Predsedníčka AS, prof. Mária Tomanová, venovala hneď v
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úvode dostatočný časový priestor písomným pripomienkam dvoch neprítomných členov
AS AU k návrhu rozpočtu pre AU. Vyjadrenie členov AS (doc. Štefan Balázs, akad. mal.
a Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., neprítomní z titulu výkonu práce v zahraničí) k rozpisu
doručené elektronicky, na ich požiadanie je doslovne súčasťou tejto zápisnice. K návrhu
rozpočtu na rok 2015 uviedli :
„ preštudoval som podklady ktoré ste mi poslali. Priznám sa mnohým číslam nerozumiem,
ale predpokladám, že sú korektné a objektívne. Upozorňujem na jednu skutočnosť, ktorú
riešime na našej fakulte už dlhšiu dobu, ktorou je hodnota Koeficientu odboru uvádzaný v
Návrhu rozpisu na rok 2015 a hodnota toho istého koeficientu uvádzaného v Metodike
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 MŠVVaŠ
SR. V tejto metodike sú koeficienty odborov, ktoré sa uplatňujú na AU v BB rovnaké na
úrovni 5,11. Preto nerozumiem rozdielom ktoré sú uvádzané v tabuľke na strane 9
Návrhu... /FMU 1,35, FVU 1,00 FDU 1,34/. Argument o individuálnej výuke len na dvoch
fakultách neobstojí. Taktiež nerozumiem prečo je v tabuľke uvádzaný koeficient z roku
2011, keď platí metodika ministerstva pre tento rok. Výňatok z "Metodiky" prikladám a
žiadam aby bola moja pripomienka uvedená v zápisnici.“
/citácia/: Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015
23/ Koeficient odboru (KO) je odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného vysokoškolského
učiteľa a od normatívneho počtu nepedagogických zamestnancov na jedného vysokoškolského učiteľa pre
daný študijný odbor (príloha č. 1). Príloha č. 1 – Zaradenie jednotlivých študijných odborov do skupín
Skupina

koeficient

Študijné odbory - I. a II. Stupeň

1

4,96

Farmácia, Pôrodná asistencia, Všeobecné lekárstvo, Zubná technika, Zubné
lekárstvo

2

5,11

Architektonická tvorba, Divadelné umenie, Dizajn, Filmové umenie a multimédiá,
Hudobné umenie, Reštaurovanie, Tanečné umenie, Výtvarné umenie..........
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1,74

......Divadelné umenie, Dizajn, ....operačný výskum, Ekonomická teória, .......
Filmové umenie a multimédiá, Financie, Finančný manažment, História,
Hospodárske právo a finančné právo, Hudobné umenie,..........Všeobecné dejiny,
Výtvarné umenie, Muzikológia.................

/...koniec citácie./

ROZPRAVA k návrhu rozpisu rozpočtu:
K týmto pripomienkam uviedla pani kvestorka Ing. Petra Virágová, kvestorka
viacero dôležitých aspektov.
Pri rozpise dotácie sa postupovalo v súlade s metodikou platnou pre rok 2015 vydanou
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR s nasledovnými úpravami.
Z objemu peňazí pridelených podľa výkonu sa najprv vyčlenila potreba na tovary a služby
hradené centrálne ( energie, vodné stočné, údržba.. ) vo výške 300 tis. €. Potom sa
vyčlenila mzdová potreba na pokrytie rektorátu, nakoľko v metodike sa na administratívu
poskytuje iba príspevok na centrálnu administratívu. Zvyšný objem peňazí sa prerozdelil
podľa platnej metodiky s koeficientom odboru prepočítaným na úrovni AU. Tento
koeficient sa uplatňuje pri rozpise dotácie AU už niekoľko rokov. Aj keď FVU má koeficient
1, nie je to popretie individuálnej výučby, ale len zohľadnenie jej miery. Ten, kto má
najmenej individuálnej výučby bude mať vždy koeficient 1. Ani ministerstvo tento
koeficient neprepočítava každý rok, takže ani na úrovni AU uvedené nerobíme.
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Objem peňazí pridelený na vedu sa prepočítal striktne podľa platnej metodiky, a teda
podľa výstupov fakúlt v edičnej činnosti, záznamoch umeleckej tvorby a grantovej
úspešnosti.
V rozpise dotácie je zohľadnená aj valorizácia miezd zamestnancov, kde sa navýšil objem
mzdových prostriedkov na jej pokrytie podľa stavu k 30.6.2014 v samostatnom balíku
peňazí. Vysvetlila kvestorka AU.
Mgr. PATRIK ŠEVČÍK, podpredseda AS AU, vo svojom vystúpení pripomenul, že
Komisia AU pre rozpočet sa zaoberala už v minulom období zníženým koeficientom
odboru KO a skonštatovala, vyjadrila svoj názor, že pri jeho aplikácii je znevýhodnená
Fakulta výtvarných umení AU. Poznamenal, že súčasný návrh na rozpis rozpočtu na r.
2015 s použitím uvedeného nevýhodného koeficientu bol predmetom rokovania aj na
úrovni vedení fakúlt, dekanov a rektora AU. Následne bol rozpočet predložený na
schválenie do AS AU. Pán Ševčík pripomenul opätovnú nevýhodnosť použitia koeficientu
odboru pre FVU a následne sa zdržal hlasovania za návrh rozpočtu.
Prof. Mária TOMANOVÁ poukázala na proces prerokovávania rozpisu v Komisii pre
rozpočet AU, na možnosti tvorby a pripomienok komisie z titulu primeraného
a rovnomerného zastúpenia ekonomických odborníkov, tajomníkov fakúlt. Pripomenula
členom AS AU ich záverečné odporúčanie predložený rozpis schváliť. Vo svojom vyjadrení
bola za schválenie návrhu.
V následnom pokračovaní rozpravy rokovania pani predsedníčka, prof. Mária
Tomanová predložila Akademickému senátu AU výsledky elektronického hlasovania
k rozpisu rozpočtu s komentárom a pripomienkami ďalších dvoch ospravedlnených,
neprítomných členov AS doc. Pavla Tužinského, ( pracovne vyslaný do SND k naštudovaniu
hud. diela), ktorý hlasoval za schválenie rozpočtu a vyjadrenie podpredsedníčky za
študentskú časť Dominiky Kňažkovej (ospravedlnená z titulu PN), ktorá rozpočet
neschválila. Elektronické hlasovanie bolo senátom akceptované v súlade s Rokovacím
poriadkom AS .
V ďalšej rozprave k rozpisu rozpočtu neboli obzvlášť výrazné pripomienky, preto
akademický senát pristúpil k hlasovaniu.
Hlasovanie k rozpočtu na rok 2015:
„Za“ 11 prítomných členov + 1 hlas elektronicky per rollam, spolu 12 hlasov
„ Proti“ (2 elektr. per rollam), spolu 2 hlasy
„Zdržal sa hlasovania“ 1 prítomný člen a 1 člen el. per rollam, spolu 2 členovia
Akademický senát AU konštatuje, že výsledky hlasovania sú právoplatné a navrhovaný
Rozpočet na rok 2015 je schválený bez pripomienok väčšinou 12 hlasov „za“ (zo 17 všetkých)
členov AS AU.

Hlasovania sa spolu s el. hlasmi per rollam zúčastnilo 16 členov AS.
K bodu 4)
AS AU bol oboznámený s podaním a obsahom majetkového priznania za rok 2014 doc.
Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD., rektora AU v súlade s platným Oznámením funkcií,

zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií...
K bodu 5)
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Akademický senát bol oboznámený s obsahom správy o činnosti AS AU za rok 2014.
Z prítomných nebol vznesené žiadne pripomienky ani doplnenia.
K bodu 6) ROZNE
Hlavná stránka AU BB podľa názoru členov (p. Mgr. Viluda, dr. Knopová) nie je dostatočne
aktualizovaná a ani nie je kompatibilná so stránkami fakúlt. Podľa ich názoru, inštitucionálne
hodnotenie AU (napr. agentúrou ARRA) vychádza zo zverejňovaných údajov, čo skresľuje
dosahované výsledky AU a je v rozpore s realitou. Upozornili aj na neaktuálnosť informácií
z minulých období, ale aj na nadbytočnú duplicitu. Negatívne dôsledky znáša AU napr. aj
v procese príprav prijímacích pohovorov študentov, resp. podkladov pre hodnotenie úrovne VŠ.
Podľa názoru aj ostatných členov (dr. Maťašík, Ing. Badinská) je nevyhnutné určiť zodpovedného
odborníka za zverejňovanie a aktualizovanie údajov, operatívnosť informácií o dianí, činnosti a o
dosiahnutých výsledkoch AU. V závere navrhli:

Pravidelne aktualizovať hlavnú web stránku Akadémie umení v BB tak, aby boli obsah,
oznamy a najmä termíny kompatibilné s aktuálnymi údajmi zverejnenými na webových
stránkach jednotlivých fakúlt AU na základe informácií dodaných kompetentnými
zástupcami/poverenými osobami z jednotlivých fakúlt AU. Určiť kompetentnú osobu,
zodpovedajúcu za kontrolu, správnosť a aktuálnosť zverejnených informácií.
Akademický senát AU poveril Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD., podpredsedu AS AU, aby
konzultoval v danej oblasti jednotlivé technické riešenia prijaté
v bode 4
uznesenia z tohto rokovania so zamestnancami správy siete IT AU a poverenými
osobami z jednotlivých fakúlt AU.
Zároveň doriešiť spôsob informácií o možnostiach využitia virtuálnych programov pre
dokumentaristov a hercov FDU.
Z radov študentských zástupcov bola vznesená požiadavka (Roman Baláž, FVU)
o zintenzívnenie spolupráce a informovanosti o tvorivých výsledkoch študentov fakúlt
vzájomne aj prostredníctvom pedagógov (napr. prepojenie koncertov, výstav , divadla
scénografie a p. )
K bodu 7) UZNESENIE v prílohe zápisnice
V Banskej Bystrici 26.3. 2015
Zapísala : Viera Slávová, tajomníčka AS AU
Zápisnicu overili :

......................................................................................
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., podpredseda AS AU
.....................................................................................
PhDr. Elena Knopová, PhD.,

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