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Zápisnica   
Akademického senátu Akadémie umení v Banskej Bystrici 

z mimoriadneho rokovania  dňa 25.2.2016 

 
 

     Prítomní :    podľa priloženej prezenčnej listiny   
     Neprítomní  ospravedlnení:   Gréta Freiwaldová , PhDr. Andrej Maťašík 
     Počet členov prítomných na rokovaní : 15 zo 17 
                                

Program rokovania  
 

1. Otvorenie, uvítanie  členov a hostí, schválenie programu rokovania ASAU.  
 

2. Kontrola plnenia predchádzajúcich uznesení AS AU. Splnené. 

 

3. prof. PaedDr. Mgr. et MgA. Vojtech DIDI, rektor  predložil   na schválenie :  

podľa § 10, ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  čl. 8 ods. 9, písm. d) a násl. čl. 
9 ods. 10 Štatútu Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 
 Návrh na odvolanie prorektorov Akadémie umení v Banskej Bystrici : 

a) prof. Ľudovíta HOLOŠKU, akademického maliara – z funkcie prorektora pre rozvoj, 
investície a marketing AU (vymenovaného s účinnosťou od 13. mája 2013), 

b) doc. Mgr art. Máriu STRENÁČIKOVÚ, CSc. – z funkcie prorektorky pre oblasť umenia,  
výskumu  v  umení  a edičnej činnosti AU (vymenovanej  s  účinnosťou  od 12. mája 2013). 

          Návrh na vymenovanie prorektorov Akadémie umení v Banskej Bystrici :  

a) doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD. – do funkcie prorektora pre rozvoj a investičnú činnosť 
AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom 
senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici),  

b) doc. Igora BENCU, akademického maliara -  do funkcie prorektora pre vzdelávaciu 
činnosť AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia 
v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici), od 1. 3. 2016. 

c) doc. MgA. Janu ŠKVARKOVÚ, ArtD. – do funkcie prorektorky pre oblasť umenia, 
výskumu v umení, zahraničných vzťahov a edičnú činnosť AU (na štvorročné funkčné 
obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení 
v Banskej Bystrici). 

          Zmenu v rozsahu zastúpenia rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici : 

Doc. Mgr. art. Dušan JARJABEK – bol s účinnosťou od 1. novembra 2014 vymenovaný na 
štvorročné funkčné obdobie do funkcie prorektora pre vonkajšie vzťahy AU. V súvislosti so 
zmenou v pôsobnosti prorektorov AU navrhujem zmeniť rozsah zastúpenia doc. Mgr. art. 
Dušana JARJABKA - na funkciu prorektora pre riadenie kvality, sociálnych vecí a spoluprácu 
s praxou AU (na pokračujúce funkčné obdobie - s účinnosťou odo dňa schválenia zmeny 
v pôsobnosti v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici  do  konca funkčného 
obdobia, t. j. do 31. októbra 2016).    

            Podľa § 10 ods. 10 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 9 ods. 12 Štatútu Akadémie umení 
v Banskej Bystrici bol s účinnosťou od 1. marca 2012 vymenovaný PaedDr. Peter VÍTKO za 
prorektora pre vzdelávaciu činnosť, informatizáciu vzdelávania a medzinárodné vzťahy 
v oblasti vzdelávania Akadémie umení v Banskej Bystrici. Výkon funkcie prorektora AU  



 

2 

PaedDr.  Petra  VÍTKA  bude  ukončený  dňom  uplynutia   jeho funkčného  obdobia, t. j. 29. 
februára 2016.  

4. Doplnok  č. 4  o zmene a doplnení Organizačného poriadku Akadémie umení v Banskej 
            Bystrici   (rozprava).       

 
                                                                         xxxx 
 

 K bodu č. 1 a 2)  
 

 Otvorenie, uvítanie členov a hostí. Program mimoriadneho rokovania AS AU bol 
schválený jednohlasne. Rokovanie Akademického senátu AU viedla p. prof. Mgr. art. Mária 
Tomanová, ArtD., predsedníčka AS AU. Mimoriadne rokovanie AS AU bolo zvolané za situácie 
vyplývajúcej z vymenovania nového rektora AU do funkcie, na jeho požiadanie. V programe boli 
prioritne riešené oblasti schválenia a nasl. vymenovania prorektorov Akadémie umení v B. 
Bystrici. (akademický senát schvaľuje v tajnom hlasovaní, v súlade so záväzným predpisom AS 
AU - Rokovacím poriadkom)  a schválenie zmeny organizačnej štruktúry - vytvorenie novej 
funkcie manažéra AU predložené Doplnkom č. 4 ku Organizačnému poriadku AU. 
 

 K bodu č. 3) 
 

 Predsedníčka prof. Mária Tomanová oslovila prítomného p. rektora prof. PaedDr. Mgr. 
et MgA. Vojtecha DIDIHO, aby predstavil návrhy na nových prorektorov a organizačnú zmenu. 
Rektor vyslovil poďakovanie všetkým končiacim prorektorom AU za ich doterajšiu kvalitnú 
prácu, najmä, vyzdvihol výbornú  spoluprácu a výsledky prorektora PaedDr. Petra Vítku. 
Poďakoval celému senátu za organizačne veľmi dobre zvládnuté voľby rektora AU a  aj za 
zvolenie   do funkcie.  
Akademickému senátu AU predstavil v súlade s vlastným zámerom rozvoja akadémie  
osobnosti, ktoré navrhuje na výkon funkcií prorektorov AU na najbližšie 4-ročné obdobie : 
doc. Matúš OĽHA, PhD., (FDU) bývalý rektor AU, menovaný do funkcie prorektora pre rozvoj (v 
danej oblasti kontinuálne pokračovanie na prioritnej stavbe a obnove objektu Kaštieľa 
Radvanských pre proces vzdelávacieho a kultúrneho rozvoja fakúlt AU., doc. Igor Benca, akad. 
mal. (FVU) bývalý dekan FVU, ktorý dosiahol vynikajúce výsledky vo vzdelávacej činnosti počas 
svojho vedenia, doc. Jana Škvarková, odborníčka pre umenie a MV  (FMU) a doc. Dušan 
Jarjabek, (FDU) prorektor pre vonkajšie vzťahy AU (návrh na zmenu kompetencií v oblasti pre 
riadenie kvality, sociálnych vecí a spoluprácu s praxou AU) na pokračujúci mandát /obdobie 
nasl. 3 rokov. Ďalej pripomenul, že svoje úsilie zameria najmä na získanie práv na poskytovanie  
habilitačných konaní  vyššieho stupňa pre fakulty AU,  zvýšenia úrovne  vzdelávania na 
akadémii a najmä udržanie statusu univerzitnej verejnej vysokej školy i na jej dostatočné 
financovanie. V rozprave k predkladaným návrhom, členovia AS kládli otázky rektorovi najmä k 
téme ukončenia resp. príp.  pokračovania mandátu niektorým z predchádzajúcich prorektorov. 
Rektor AU obhajoval a okrem iného potvrdil svoje návrhy, výber osobností  objektívnosťou 
a najmä účinnosťou pre nasledovný žiaduci profit AU s čisto pragmatických dôvodov na úrovni 
vyšších inštitúcií a v závere požiadal akademický senát o  ústretovosť pri schvaľovaní. 
 
K návrhu Doplnku č. 4 k Organizačnému poriadku  AU, ktorého súčasťou je aj príloha Schéma 
organizačnej štruktúry AU - ako sa ukázalo, chybná, v súčasnosti neaktuálna – vyslovil rektor 
AU ospravedlnenie riaditeľke knižnice Ing. I. Badinskej za to, že uvedená nepresnosť spôsobila 
rozruch a personálnu neistotu na pracovisku akademickej knižnice AU. Prisľúbil doručiť do 
ďalšieho rokovania AS jeho členom aktuálnu Schému organizačnej štruktúry AU zodpovedajúcu 
súčasnému skutočnému stavu. Napriek tomu požiadal senátorov o schválenie Doplnku č. 4 
o zmene a doplnení Organizačného poriadku AU, bez prílohy organizačnej štruktúry, iba v časti 
venovanej vytvoreniu funkcie miesta manažéra, kvôli procesu výberového konania. V závere 
poďakoval za možnosť vystúpiť v Akademickom senáte AU a odišiel z rokovania. 
 
Rozprava senátorov pokračovala ďalej v konštruktívnej a  podrobnej diskusii k návrhom  na 
odvolanie a  tiež a najmä, na schvaľovanie  nových  prorektorov i vytvorenie miesta pre 
manažéra AU bez prítomnosti rektora AU.  
V nej sa jednotliví členovia vyjadrili k bodu programu č. 3  napr., k možnosti odvolávania 
prorektorov v novom funkčnom období rektora, s prihliadnutím na právo rektora odvolať 
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prorektorov. Podpredseda AS spomenul aj možnosť časového zladenia funkcií s funkčným 
obdobím rektora. 
E. Knopová upozornila na možnosť riešenia takejto situácie dobrovoľným vzdaním sa funkcie 
prorektora, ktorá by tak nepodliehala procesu odvolávania. Členovia AS sa v rozprave zhodli na 
tom, že, pokračovanie mandátu doc.  Dušana  Jarjabka vo funkcii prorektora pre vonkajšie 
vzťahy nezakladá nutnosť zmeny v rozsahu jeho zastúpenia na funkciu prorektora pre riadenie 
kvality, sociálnych vecí a spoluprácu s praxou AU. Podľa ich názoru toto prirodzene spadá do 
výkonu a kompetencií prorektora pre vonkajšie vzťahy.  
 
Návrh na uznesenie : ASAU požaduje  spresniť rozsah funkčného obdobia prorektora D. 
Jarjabka a odporúča ponechať pôvodný názov funkcie s primeraným rozšírením.  
   
Po dlhej  a podrobnej rozprave pokračoval akademický senát  v tajnom hlasovaní o návrhoch na 
prorektorov jednotlivo. (Tajné hlasovanie v súlade s platným Rokovacím poriadkom AS AU, čl. 
16, ods.2). Komisia pre sčítanie hlasov – Mgr. art. P. Ševčík, ArtD., a Mgr. art. Peter Strenáčik, 
PhD., 
 
Výsledky hlasovania AS o odvolaní prorektorov Akadémie umení v Banskej Bystrici: 

prof. Ľudovíta HOLOŠKU, akademického maliara  z funkcie prorektora pre rozvoj, investície 
a marketing AU (vymenovaného s účinnosťou od 13. mája 2013), 

1. súhlasím s odvolaním.............................9 hlasov 
2. nesúhlasím s odvolaním.........................1 hlas 
3. zdržiavam sa hlasovania.........................5 hlasov 

doc. Mgr. art. Máriu STRENÁČIKOVÚ, CSc. – z funkcie prorektorky pre oblasť umenia,  
výskumu  v umení  a edičnej činnosti AU (vymenovanej  s účinnosťou  od 12. mája 2013). 

 súhlasím s odvolaním........................13 hlasov 

 nesúhlasím s odvolaním.....................0 hlasov 

 zdržiavam sa hlasovania.....................2 hlasy 

Návrh na uznesenie :   AS AU v tajnom hlasovaní schválil odvolanie prorektorov na návrh                                                  
rektora AU. 

Výsledky hlasovania o schválení návrhu prorektorov AU na ich vymenovanie  na 

najbližšie 4-ročné funkčné obdobie :  

doc. Mgr. art. Matúša OĽHU, PhD. – do funkcie prorektora pre rozvoj, investície a marketing 
AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte 
Akadémie umení v Banskej Bystrici),  

     1.   schvaľujem.................................11 hlasov 

      2.   neschvaľujem.............................. 2 hlasy 

      3.    zdržiavam sa hlasovania.............2 hlasy 

doc. Igora BENCU, akademického maliara -  do funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť 
AU (na štvorročné funkčné obdobie s účinnosťou od dňa schválenia v Akademickom senáte 
Akadémie umení v Banskej Bystrici),  

     1.   schvaľujem.................................15 hlasov 

      2.   neschvaľujem............................. 0  hlasov 

      3.    zdržiavam sa hlasovania............ 0 hlasov 
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doc. MgA. Janu ŠKVARKOVÚ, ArtD. – do funkcie prorektorky pre oblasť umenia, výskumu 
v umení, zahraničných vzťahov a edičnú činnosť AU (na štvorročné funkčné obdobie 
s účinnosťou od dňa schválenia v Akademickom senáte Akadémie umení v Banskej Bystrici).  

                              1.   schvaľujem...............................9 hlasov 

      2.   neschvaľujem............................. 0 hlasov 

      3.    zdržiavam sa hlasovania............6 hlasov 

Návrh na uznesenie :  
ASAU schválil návrhy rektora na prorektorov AU v tajnom hlasovaní jednotlivo. 

    
 K bodu č. 4) 
 

1.  Senátori rokovali o predloženom Doplnku č. 4 o zmene a doplnení Organizačného poriadku 
Akadémie umení v Banskej Bystrici ako aj o vytvorení nového miesta funkcie manažérky 
v štruktúre OP AU. Upozornili na to, že nie je možné schváliť predložený Doplnok č. 4 bez 
platnej Schémy organizačnej štruktúry AU, pretože je neoddeliteľnou súčasťou OP AU 
a predloženého materiálu na schválenie.  
Vyslovili pochybnosti o správnosti vymedzenia kompetencií funkčného miesta manažéra v časti 
Čl. 9 Práva, povinnosti a pôsobnosť vedúcich zamestnancov akadémie. Navrhli problematiku 
kompetencií na ďalšie osoby rozdeliť tak, aby sa nezlučovali a nevytvárali duplicitu 
s kompetenciami rektora a prorektorov. Súčasné vymedzenie kompetencií funkčného miesta 
manažéra má rozsah, ktorý nie je akceptovateľný, pretože nie je možné aby kompetencie 
manažéra zodpovedali kompetenciám a v niektorých častiach dokonca výkonu funkcie 
samotného rektora.  
 
Nutnosť riešenia problematiky legislatívneho charakteru pre AU,  problematiky vytvorenia 
nového poradného orgánu užšieho kolégia a exaktné naformulovanie zmeny organizačnej 
štruktúry posúva akademický senát AU na ďalšie zasadanie, po dodaní, úprave  a doplnení 
požadovaných zmien.  
 
AS ďalej požaduje v organizačnej štruktúre uviesť aktuálny reálny počet pracovníkov (resp. 
systemizovaných miest)  v centrálnej administratíve AU, schválený MŠVVaŠ SR. 
 
Návrh na uznesenie :  
AS AU nenamieta vytvorenie nového miesta funkcie manažéra. 
AS AU sa rozhodol nehlasovať o Dodatku č. 4 ku Organizačnému poriadku AU. V tejto 
súvislosti preložil hlasovanie tohto bodu až po doplnení chýbajúcich materiálov. 
ďalšie rokovanie AS. 
AS AU odporúča  Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku AU a organizačnú schému 
(príloha) prepracovať. 
ASAU požaduje aktualizáciu organizačnej schémy na reálny súčasný stav AU, 
zosúladenú s určeným počtom systemizovaných miest v Organizačnom poriadku AU.  
 
ASAU žiada o dôsledné a presné zdôvodnenie navrhovanej zmeny – špecifikáciu  k 
 vytvoreniu novej funkcie manažér a požaduje presné a adekvátne určenie jej  
kompetencií pre výkon činností (kolidujú s činnosťou rektora). 

  
AS AU nemá námietky voči vytváraniu vlastného organizačného tímu, ktorému môže rektor plne 
dôverovať. 
 
AS AU konštatuje, že schválený počet systemizovaných miest v štruktúre organizácie nie je 
povinnou podmienkou na ich obsadenie.  

    
 K bodu č.5)  Rôzne: 

 
    Na žiadosť Akademického senátu FVU AU poskytol p. podpredseda P. Ševčík 
„Stanovisko AS FVU AU v Banskej Bystrici“ k prebiehajúcim aktivitám a štrajku učiteľov. AS AU 
berie na vedomie stanovisko AS FVU AU v Banskej Bystrici. 
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 Členova AS AU za FVU vzniesli námietky na výber poplatkov za ubytovanie 
v študentskom domove a požiadali akademický senát o záväzné stanovisko riaditeľstva ŠD AU.  
 
Návrh na uznesenie 
AS AU berie na vedomie „ Stanovisko Akademického senátu FVU AU v Banskej Bystrici“.  
 
ASAU požaduje  do programu nasledovného rokovania  informáciu v súlade s predpisom 
AU  o podmienkach a platbách za ubytovacie služby na ŠD. AU  prizýva na rokovanie – 
zodpovednú pracovníčku.  

 
 
 

 Predsedníčka Akademického senátu p. prof. Mária Tomanová poďakovala všetkým za 
účasť a ukončila rokovanie. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 ................................................................................ 
Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD, podpredseda AS 
 
................................................................................... 
PhDr. Elena Knopová, PhD.,  
 

 
 

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

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

         Akademického senátu AU     
 
 
 
Zapísala : Viera Slávová, tajomníčka AS AU         


