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Zápisnica   
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 

zo dňa 14.5.2015 

 
 

     Prítomní :                                podľa priloženej prezenčnej listiny   

     Neprítomní  ospravedlnení:   doc.  Pavol  Tužinský,   M. Gondová,  Mgr. art. Ivana Sláviková,ArtD.  

     Počet členov prítomných na rokovaní :  13      (započítava sa : 3 hlasy elektronicky per rollam.). 

                                

Program rokovania : 

 

1. Úvod. Uvítanie členov Akademického senátu Akadémie umení v BB  a hostí. 

            Hlasovanie o schválení predloženého ( príp. doplneného ) programu    rokovania.    

 

2. Kontrola plnenia  uznesení  AS z predchádzajúcich  rokovaní. 

 

3. Správa o činnosti  AU za rok 2014  na schválenie, predkladá doc. Mgr. art. Matúš 

OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. ROZPRAVA. 

 

4. Správa o hospodárení AU za rok 2014 na schválenie, predkladá doc. Mgr. art. Matúš 

OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. ROZPRAVA. 

 

5. Dlhodobý zámer v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti AU v BB na obdobie  2015-2020 na schválenie , predkladá doc. Mgr. 

art. Matúš OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. ROZPRAVA. 

 

6. Štatút Správnej rady Akadémie umení  na schválenie,  predkladá   doc. Mgr. art.  

           Matúš   OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

 

7. Na základe požiadavky prof. Ing. Viktora Smiešku, PhD., predsedu RVŠ SR 

Akademický senát AU prerokuje potvrdenie platnosti mandátu člena RVŠ SR za 

Akadémiu umení.  

Výzva rady na voľbu alebo potvrdenie členov v súvislosti s ukončením funkčného 

obdobia rady 31. 5. 2015 bola adresovaná všetkým akademickým senátom VVŠ.  

Podľa Rokovacieho poriadku RVŠ čl. 1, bod 3, AS AU zvolil  19.1.2015 členku rady za 

AU Ing. Petru Virágovú, kvestorku AU v priebehu funkčného obdobia rady. AS AU  

potvrdzuje členstvo  pre nasledovné funkčné obdobie.  

 

8. Rôzne –  

 Informácia z rokovania ŠRVŠ SR (zasadnutie - apríl 2015, Pieštany). Správu zo 

zasadnutia predloží  zástupca AS AU  v rade  Marek  Rozkoš. 

 Doplnok č. 1 k Organizačnému poriadku FDU AU na schválenie – zmena názvu 

funkcií. Vypúšťa sa z textu „referentka administratívy“., „študijná referentka“. 

Ostatné zostáva v platnosti.    

 

9. UZNESENIE  AS AU.  
                                                                         

                           xxxxx 



 

2 

K bodu 1)      Predsedníčka AS AU prof. Mgr. art.  Mária Tomanová, ArtD., ktorá viedla rokovanie, 
uvítala členov Akademického senátu AU a hostí doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD.,  rektora AU a Ing. 

Petru Virágovú  kvestorku AU, zástupcu v ŠRVŠ Mareka Rozkoša. 

Akademický senát AU odhlasoval predložený program rokovania bez zmien.  

 

K bodu 2)       Vo veci plnenia  uznesenia z 26. 3. 2015 v oblasti zverejňovania informácii na web 

stránke AU bolo konštatované, že  úloha je splnená. AU vydala opatrenie - smernicu o zodpovednosti 

poverených zamestnancov AU   pre zverejňovanie informácií na www stránkach. Pán Ševčík 

informoval o výsledkoch prieskumu a rozhovorov  zo zodpovednými správcami IT a pripomenul 

problematiku platnosti certifikátu (nedostatok financií na predplatenie)  pre využitie virtuálnych 

programov aj pre širšie uplatnenie v oblasti informačných  technológií dokumentaristov FDU. Bola 

spracovaná smernica s určením zodpovedného zamestnanca a rozsahu,  za ktorý nesie zodpovednosť.  
( Úloha  z predch. Rokovania 26.3.2015 - 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. Doriešiť spôsob informácií o možnostiach využitia virtuálnych programov pre dokumentaristov a hercov 

FDU. ) 

 

K bodu 3)      Správa o činnosti  AU za rok 2014  na schválenie predložil doc. Mgr. art. Matúš 

OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

ROZPRAVA.  Pán rektor stručne informoval o  výstupoch fakúlt AU s prihliadnutím  na 

špecifiká a odlišnosti hlavnej činnosti jednotlivých fakúlt. Poukázal na faktografický význam a 

charakter predloženého dokumentu a jeho dôležitosť v oblasti poskytovania informácií 

a výsledkov činnosti VVŠ. 

 AS AU hlasoval za schválenie predloženého dokumentu jednohlasne.  
 

Výsledky hlasovania : 

„Za“  13 prítomných členov + 3 hlasy elektronicky per rollam,  spolu 16 hlasov.    

Správa o činnosti bola schválená bez pripomienok 16  hlasmi členov AS (zo 17 členného 

senátu).  Predsedníčka Akademického senátu AU skonštatovala, že výsledky hlasovania sú platné. 

        
K bodu 4)      Správa o hospodárení AU za rok 2014. S hospodárskym výsledkom hospodárenia AU 

za minulé obdobie r. 2014 (záporný, strata 53 951€) podrobne oboznámila senátorov Ing. Petra 

Virágová, kvestorka AU. Poukázala na dôvody vytvorenej straty - výška odpisov, nárast v oblasti  

čerpania mzdových prostriedkov a odvodov do poistných fondov, ktorý je takmer identický s celkovým 

nárastom nákladov. (výsl. mzdovej politiky , tlak odborov na navyšovanie miezd a p.). Vyšpecifikoval 

aj nárast ostatných nákladov AU, ako napr. spotreba materiálu o viac ako 16 tis. €ur.  Skonštatovala, že 

AU vykázala v hospodárení oproti predchádzajúcemu obdobiu aj výraznú úsporu TaS, najmä v čerpaní 

prostriedkov na pokrytie nákladov na elektrickú energiu  ale aj plynu a na  údržbu a opravy. Výraznú 

úsporu finančných prostriedkov priniesla každoročná  aktivita AU -  vyhlásenie  verejného obstarávania 

na  dodávateľa  el. energie, čím bolo dosiahnuté zníženie cien energií.   

Pri analýze príjmov uviedla okrem iného, že dotácia pre AU tvorí 96 % rozpočtu, iné zdroje 2 % 

a ostatné z podnikateľ. Činnosti 2%. Výnosy zaznamenali pokles najmä v oblasti zo školného, 

najvýraznejšie za externú formu štúdia, nižší počet študentov,  ale aj výnosy z poplatkov spojených so 

štúdiom. 

V oblasti kapitálových výdavkov : pre AU v roku 2014 boli  kapitálové výdavky pridelené na 

investičnú akciu  rekonštrukciu kaštieľa Radvanských  účelovo určené. Čerpanie bolo iba čiastočné, ich 

časť sa minula na objednanie a spracovanie   architektonickej štúdie objektu. Na prípravných prácach  

pre komplexnú rekonštrukciu  sa zachováva prioritne  postup prác  v súlade so zák. o verejnom 

obstarávaní.   Ďalšie pridelené prostriedky kapitálovej dotácie  boli použité na dobudovanie , resp. 

rozšírenie kapacity serverovne AU. Kvestorka podrobne informovala aj o ďalších výnosoch  

z podnikateľskej činnosti, ktoré sú prehľadne uvedené aj v číselnej prílohe výročnej správy. 

 Správa o hospodárení AU za rok 2014  prerokovaná v akademickom senáte AU bola schválená 

bez pripomienok.   
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 Výsledky hlasovania : 

„Za“  13 prítomných členov + 3 hlasy elektronicky per rollam,  spolu 16 hlasov.    

Správa o hospodárení za rok 2014 bola schválená bez pripomienok 16  hlasmi členov AS (zo 

17 členného senátu).  Predsedníčka Akademického senátu AU skonštatovala, že výsledky hlasovania 

sú platné. 
 

K bodu 5)        Dlhodobý zámer v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti AU v BB na obdobie  2015-2020. Na schválenie  predložil doc. Mgr. art. Matúš 

OĽHA, PhD., rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici.  

 

V rozprave k tomuto  dôležitému  dokumentu zaznelo viac výhrad zo strany senátorov FVU 

AU. S návrhom na doplnenie Dlhodobého zámeru AU vystúpil p. doc. Štefan Balázs, ArtD.,akad. mal., 

ktorý prezentoval svoj názor, ale aj  názor vedenia Fakulty výtvarných umení AU. Vytkol 

spracovateľovi neúplnosť dokumentu, nakoľko v predchádzajúcom období, investičný zámer AU 

zahŕňal o. i. aj výstavbu Pavilónu nových médií a technológií AU.  

Doc. Štefan  Balázs, ArtD., akad. mal., po prečítaní  pripomienok  doc. Juraja Saparu,  dekana FVU, 

pôvodne adresovaných Umelecko-vedeckej rade AU poukázal najmä na  pripomienku  č. 4: ,  

( ... - Kapitola IV. Strategické ciele Akadémie umení v Banskej Bystrici v jednotlivých oblastiach 

činnosti na obdobie 2015 – 2020, podkapitola IV.  A – Oblasť výchovy a vzdelávania a následne aj 

Kapitola V. Vízia a zhrnutie strategických cieľov na obdobie 2015 – 2020Žiadam o opätovné a 

prioritné zaradenie investičného zámeru výstavby budovy Pavilónu nových médií a technológií do 

uvedených kapitol v zmysle schválenej architektonickej štúdie, do ktorej už FVU investovala značné 

finančné prostriedky. 

Komentár k pripomienke č. 4- V prípade nezaradenia investičného zámeru výstavby budovy Pavilónu 

nových médií a technológií ako prioritného investičného cieľa  akadémie na  obdobie 2015 – 2020,  

FVU ako najväčšia fakulta s najvyšším koeficientom študent – pedagóg 8 : 1 nebude schopná 

v nasledujúcom období zabezpečiť strategické ciele, ktoré jej vyplývajú z kapitol : IV., IV./A v bodoch : 

2., 3., 4., ďalej IV./B v bodoch : 2.,3.,.. výber z textu.) 

 

a  požiadal Akademický senát AU o nehlasovanie k dokumentu a o spätné zaradenie tejto investičnej 

akcie do Dlhodobého zámeru  na roky 2015 – 2020 na najbližšie obdobie (jedná sa o plán výstavby  

objektu na pôde Akadémie umení na mieste súčasnej provizórnej skladiskovej haly). Súčasne predložil  

a apeloval na senátorov,  prijať pripomienky dekana FVU doc. Juraja Saparu, akad. soch., ( v prílohe 

tejto zápisnice). 

Taktiež prezentoval  vlastný názor a vzniesol námietky voči nezaradeniu stavby pavilónu 

nových médií AU, zhodný s pripomienkami  neprítomnej kolegyne, Mgr. art. Ivany Slávikovej, ArtD., 

(t. č. služobne v zahraničí), adresovaných senátu písomne v následnom znení:  
(„Bod. 5. nesúhlasím s predkladaným Dlhodobým zámerom v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti AU v BB na obdobie 2015-2020. 

Vyjadrenie: Nesúhlasím s predkladaným Dlhodobým zámerom a žiadam aby boli do Dlhodobého zámeru 

zapracované všetky pripomienky členov Umelecko – vedeckej rady AU. Vidím právny problém v tom, že 

pripomienky členov Umelecko-vedeckej rady ich zaradenie, prípadné nezaradenie do Dlhodobého zámeru AU 

neprešlo opätovný schvaľovaním v Umelecko-vedeckej rade. Väčšina pripomienok je natoľko závažných, že sú 

dostatočným dôvodom na opätovné prejednanie a hlasovanie v Umelecko-vedeckej rade a následne v AS AU. 

Odporúčam, aby sa Dlhodobý zámer so zapracovanými pripomienkami vrátil na opätovné schválenie do 

Umelecko-vedeckej rady AU)“ .  

 Predsedníčka Akademického  senátu AU venovala v rozprave dostatočný priestor  všetkým 

diskutujúcim. Do rozpravy sa zapojili zástupcovia všetkých fakúlt AU a precízne zvažovali dôležitosť  

a význam argumentácií. Zhodli sa v názore,  doplniť dokument o stavbu Pavilónu nových  médií 

a technológií AU. 

 Rektor AU, predkladateľ dokumentu Dlhodobý zámer AU na roky 2015-2020  vyjadril náležitú  

nespokojnosť s daným stavom, s neinformovanosťou v rámci FVU, nepružnou formou spolupráce 

a nedodržaným časovým sledom podávania pripomienok k Dlhodobému zámeru AU zo strany FVU. 
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Dôrazne pripomenul, že priestor a termín na pripomienkovanie bol daný autorom dokumentu prof. Ľ. 

Hološkom, akad. mal., kolegom z tej istej fakulty. Upozornil, že tieto možnosti bolo potrebné využiť v 

danom časovom priestore a nevytvárať v súčasnosti „ kauzy“. Napriek tomu, vyjadril ústretovosť voči 

FVU a oznámil, že prenecháva možnosti/priestor na doplnenie koncepcie investičných akcií  o výstavbu 

objektu Pavilón nových médií a technológií AU. Zdôraznil význam a dôležitosť dlhodobého zámeru 

AU,  ktorý podlieha  registrácii na Ministerstve školstva SR a ktorý zároveň koriguje štátne príjmy, 

najmä v nadväznosti  na budúci rozvoj, vízie a aktivity Akadémie umení v BB na nasledovných 5 rokov.   

 Na základe predložených argumentov, konzultácií a posúdenia opodstatnenosti požiadaviek 

FVU,  Akademický senát AU v Banskej Bystrici rozhodol predložený Dlhodobý zámer v oblasti 

vzdelávania, výskumu a vývoja, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti AU v BB na obdobie  2015 -

2020  nezaradiť na schvaľovanie v AS  na tomto rokovaní.  Predsedníčka AS AU, prof. Mária 

Tomanová, ArtD., zhrnula odporúčania senátorov do záveru - dlhodobý zámer  AU vrátiť na 

doplnenie. Po zapracovaní  požiadaviek  v súlade s navrhovanou koncepciou FVU AU doplnený 

dokument opäť predložiť na schválenie v Akademickom senáte AU po predchádzajúcom 

prerokovaní v Umeleckej a vedeckej rade  Akadémie umení  (  navrhla schvaľovanie v AS AU per 

rollam ). 

 

K bodu 6)   Akademický senát Akadémie umení po  stručnej rozprave  vyslovil jednoznačný  súhlas 

s návrhom Štatútu Správnej rady AU a odporučil  jeho prijatie. 

K bodu 7)  AS AU v ďalšom  rokovaní, na základe požiadavky predsedu RVŠ SR , potvrdil 

jednohlasne súčasný, trvajúci mandát členky Rady vysokých škôl Slovenskej republiky Ing. Petry 

Virágovej za AU BB  aj pre nasledovné funkčné obdobie rady.  

K bodu 8)    Schvaľovanie  Doplnku č. 1 k Organizačnému poriadku FDU AU – zmena 

názvu funkcií. Vypúšťa sa z textu „referentka administratívy“., „študijná referentka“. Ostatné 

zostáva v platnosti.    

„Za“  13 prítomných členov  

Doplnok č. 1 ku Organizačnému poriadku FDU 13  hlasmi prítomných členov AS (zo 17 

členného senátu).  Predsedníčka Akademického senátu AU skonštatovala, že výsledky hlasovania sú 

platné. 

 
    Rôzne:  Marek Rozkoš, člen rady  za AS  poskytol podrobné  informácie zo zasadnutia valného 

zhromaždenia ŠRVŠ SR v oblasti metodiky pre rozpis financií, v oblasti ISIC kariet pre študentov 

a s tým spojené zvýšené finančné výdavky pri zmene cien, apeloval na vedenie AU, aby nezvyšovali 

cenu na AU,  pokiaľ je to možné, o organizovaní konventu senátorov z VVŠ na október 2015, riešení 

štatútu doktoranda na vysokej škole a o výsledkoch iných dôležitých tém z oblasti odborného 

študentského vysokoškolského prostredia, napr. hodnotenie web stránok fakúlt, z ktorých vzišla stránka 

FDU AU  veľmi nízkej úrovne, navrhol jej prepracovanie, vytvoriť nový dizajn, zvýšiť jej 

komunikačnú, informatívnu vizáž a príťažlivosť.   

Ďalej sa hovorilo o realizácii doplnkového pedagogického štúdia na AU, pre nasledovné študijné 

obdobie, čo bolo predmetom otázky Dominiky  Kňažkovej.  P. rektor uviedol, že problematiku ďalšieho 

otvorenia cyklu DPŠ  bude možné  riešiť po akreditácii, celý proces je závislý  najmä od  riešenia 

problematiky habilitácie medzi umeleckými vysokými školami. 

 

  K bodu 9)      UZNESENIE  v prílohe tejto zápisnice  

 

 V Banskej Bystrici 12.4.2015.  

 Zapísala :  Viera Slávová,  tajomníčka AS AU 

 Zápisnicu overili :    
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 PhDr. Elena Knopová, PhD.,      ................................................ 

 

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

 

 

 

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

 

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

          predsedníčka  

         Akademického senátu AU    

 

 


