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1.  ZÁKLADNÉ  ÚDAJE  O SPRÁVNEJ  RADE 
 

 

 

     Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti 

ustanovenej zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podporuje posilňovanie väzby verejnej 

vysokej školy a spoločnosti. Uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti Akadémie 

umení v Banskej Bystrici (ďalej len „akadémie“), najmä v súvislosti s využívaním jej majetku 

a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. 

            Členov správnej rady vymenúva a odvoláva  minister školstva. Šesť členov správnej 

rady navrhuje na vymenovanie rektor so súhlasom akademického senátu verejnej vysokej 

školy. Šesť členov správnej rady vyberá minister po vyjadrení rektora. Jedného člena správnej 

rady navrhuje na vymenovanie zamestnanecká časť akademického senátu verejnej vysokej 

školy a jedného člena študentská časť akademického senátu verejnej vysokej školy.  

 

 

 

Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len  

„správna rada akadémie“) za rok 2016 je vypracovaná  v zmysle § 41 zákona číslo 131/2002 

Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Správa obsahuje informácie o jej zasadnutiach, informácie o účasti jej členov na 

zasadnutiach, súpis rozhodnutí a odporúčaní správnej rady k činnosti akadémie. 

Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy je stanovená zákonom o VŠ 

a Štatútom Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici, ktorý bol schválený 

Akademickým senátom Akadémie umení v Banskej Bystrici 14. mája 2015 a 8. júna 2015 

ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
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V priebehu roka 2016 nastali nasledovné zmeny v zložení správnej rady  

 

V marci 2016 sa vzdal členstva v správnej rade Ing. Ľubomír Vaňo (z nominácie rektora), 

 skončilo sa členstvo Robertovi Kazíkovi (z nominácie ministra školstva) a PhDr. Štefanovi 

Fejkovi (z nominácie akademického senátu – zamestnanecká časť). Tým vznikli 3 voľné 

miesta v správnej rade. Správna rada bola v roku 2016 doplnená. 

Na návrh rektora bol ministrom školstva, vedy, výskumu a športu  vymenovaný za člena 

správnej rady PhDr. Rudolf Hromada pod č. 2016-13178/386958:6-sekr. na funkčné obdobie 

od 21. 9. 2016 – 20. 9. 2022. Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bol 

vymenovaný za člena správnej rady Mgr. Jozef Maculák pod č. 2016-13178/46826:9-sekr. na 

funkčné obdobie od 11. 11. 2016 – 10. 11. 2022. Na návrh zamestnaneckej časti 

akademického senátu bola ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR vymenovaná Ing. 

Danica Šimková na funkčné obdobie od 14. 12. 2016 – 13. 12. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                           

2. ZLOŽENIE  SPRÁVNEJ  RADY   v  roku  2016 
 

Členovia  SR AU 

 

Funkcia v SR AU Nominovaní  Funkčné obdobie 

 

Ing. Janka BENČOVÁ 
 

členka ministrom školstva SR 

vymenovaná  č. 2013-6339/17266:2-sekr.  

šesťročné   /10.5.2007 – 9.5.2013/ 

                 /10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/ 

prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc. 

 
člen ministrom školstva SR 

vymenovaný č. CD-2006-3181/6619-1:sekr. 

šesťročné  /7.3.2006 – 6.3.2012/ 

                /19. 9. 2012 – 18. 9. 2018/ 

Ing. Marian GAJDOŠ 
 

                          člen rektorom AU 

    vymenovaný č. 2011-7031/18546-2:sekr. 

šesťročné 

             /18. 5. 2011 – 17. 5. 2017/ 

JUDr. Jana LAŠŠÁKOVÁ členka rektorom AU 
vymenovaná č. CD-2008-3971/8363-1:sekr. 

   vymenovaná č. 2014-3689/11906:2-sekr. 

šesťročné 

              /10.3.2008 – 9.3.2014/ 

             /11.3.2014 – 10.3.2020/ 

PhDr. Rudolf HROMADA člen rektorom AU 

    vymenovaný č. č. 2016-13178/38695:6-sekr. 

šesťročné 

           /21. 9.2016 – 20. 9. 2022/ 

Ing. Danica ŠIMKOVÁ 
 

členka Akademickým senátom AU 

vymenovaná č. č.  2016-13178/50555:10-sekr. 

štvorročné  

           /14. 12. 2016 – 13. 12. 2020/ 

doc. Ing. Mária  SEKOVÁ, PhD. 
 

predsedníčka ministrom školstva SR 

vymenovaná č. 2013-6339/17266:2-sekr. 

šesťročné   /10.5.2007 – 9.5.2013/ 

                /10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/ 

MUDr. Ján NOSKO 
. 

člen rektorom AU 

   vymenovaný č.. 2015-5925/6663:2-sekr. 

šesťročné 

             /12. 2. 2015 – 11. 2. 2021/ 

Ing. Marek PLANIETA podpredseda ministrom školstva SR 

  vymenovaný : 2012-7055/49529-5:sekr. 

šesťročné 

            /7. 11. 2012 – 6. 11. 2018/ 

Bc. Adriana ZNÁMOVÁ členka Akademickým senátom AU 

   vymenovaná č. 2015-5925/6663:2-sekr. 

dvojročné 

             /12. 2. 2015 – 11. 2. 2017/ 

Juraj TURČAN 

 
člen rektorom AU 

   vymenovaný č. 2011-7031/18546-2:sekr. 

šesťročné 

             /18. 5. 2011 – 17. 5. 2017/ 

Mgr. Jozef MACULÁK 

 
člen         ministrom školstva SR 

   vymenovaný č. 2016-13178/46826:9-sekr. 

šesťročné 

             /11. 11. 2016 – 10. 11. 2022/ 

Tibor ŠRAMČÍK člen         ministrom školstva SR 

   vymenovaný č. 2013-6339/17266:2-sekr. 

šesťročné 

            /10. 5. 2013 – 9. 5. 2019/ 

Ing. Dominik BELKO člen rektorom AU 

    vymenovaný č. 2014-11653/39997:2:sekr. 

šesťročné 

           /28. 8. 2014 – 27. 8. 2020/ 

 



                                                                                                                                                

 

3.      ZASADNUTIA  SPRÁVNEJ  RADY 
 

 

      V súlade § 40 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Správna rada  Akadémie umení v Banskej 

Bystrici zasadala trikrát v termínoch : 

Termín zasadnutia Spôsob zasadnutia 

   29. januára 2016 riadne zasadnutie 

   15. marca 2016 riadne zasadnutie 

   30. júna 2016 riadne zasadnutie 

            

      Materiály, ktoré boli predmetom rokovania správnej rady boli v súlade s rokovacím 

poriadkom  a v dostatočnom časovom predstihu odoslané všetkým členom správnej rady. 

 
 

3.1 Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 29. januára 2016 

 

Dňa 29. 1. 2016 o 11:00 hod. sa  uskutočnilo zasadnutie správnej rady  v zasadacej 

miestnosti akadémie.  Zasadnutie bolo zvolané  písomne pozvánkou, adresovanou všetkým 

členom SR, prizvaní boli rektor akadémie doc. Mgr. Art. Matúš Oľha, PhD. a  Ing. Petra 

Virágová – kvestorka. 

 

Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici  29. januára 2016 :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 28. 9. 2015 

3. Informácia o stave prípravy rozpočtu Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 

2016 
(informuje: doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD., rektor AU )  

4. Informácia o priebehu súťaže -  projekt kaštieľa Radvanských 

(informuje: doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.,  rektor AU) 

      5.   Informácia o stave Akadémie umení v Banskej Bystrici na konci funkčného   

            obdobia rektora doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD.  
(informuje: doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.,  rektor AU) 

      6.    Rôzne 

      7.    Diskusia 

      8.    Záver 

 

Prítomných: 8 členov 

Zasadnutie sa riadilo programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada bola 

uznášaniaschopná. 

doc. Ing. Mária Seková, PhD.  Informovala členov správnej rady, že vo voľbách na  nového 

rektora zvíťazil kandidát prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi. Funkčné obdobie 

súčasného rektora končí 20. februára 2016. Z tohto dôvodu sa pripraví ďalšie zasadnutie 

správnej rady v mesiaci február, respektíve v závislosti od termínu vymenovania nového 

rektora prezidentom SR. 



 

Na januárovom zasadnutí správnej rady kvestorka AU Ing. Petra Virágová 

informovala o tom, že Dotačná zmluva bola už akadémii doručená, no s nižšou výškou 

finančných prostriedkov ako v roku 2015. Je to spôsobené tým, že výstupy umeleckej činnosti 

ešte nie sú verifikované. Je potrebné počkať na definitívny verdikt, no nič nebráni tomu, aby 

sa rozpočet schválil v marci 2016 aj s vyššou sumou ako v minulom roku. Ráta sa aj 

s valorizáciou. Taktiež členovia správnej rady boli informovaní  o priebehu verejnej súťaže na 

projekt rekonštrukcie kaštieľa Radvanských. V súvislosti s ukončením funkčného obdobia 

rektora doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD. bola prednesená informácia o stave Akadémie 

umení v Banskej Bystrici. 

Bolo treba plniť náročné úlohy a čeliť rôznym problémom. Podarilo sa dokončiť 

rekonštrukciu Fakulty dramatických umení za naozaj komplikovaných podmienok, prebehla 

Komplexná akreditácia, kde sme obstáli a udržali si status univerzity. Na úspechoch  

a vynikajúcich výsledkoch akadémie sa podieľali všetky tri fakulty. Získané ocenenia 

pedagógov a študentov sa pravidelne prezentujú vo výročných správach. 

 

 

 

3.2 Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 15. marca 2016 

 

Dňa 15. marca o 11:00 hod. sa uskutočnilo 2. riadne zasadnutie správnej rady 

v rokovacej miestnosti Akadémie  umení.  Zasadnutie bolo zvolané  písomne pozvánkou, 

adresovanou všetkým členom správnej rady, prizvaný bol rektor akadémie  prof. PaedDr. 

MgA et. Mgr. Vojtech Didi, Ing. Petra Virágová - kvestorka AU 

Prítomných: 9 členov 

Zasadnutie sa riadilo  programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada bola 

uznášaniaschopná. 

 

 

 Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 15. marca 2016 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 29. 1. 2016 

3. Informácia rektora o perspektivách a zámeroch AU na budúce obdobie 
(informuje: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU )  

4. Určenie platu rektora 

(predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD. – predsedníčka správnej rady) 

      5.   Rôzne 

 6.   Diskusia 

      7.   Záver       
 

 prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi -  rektor AU 
Akadémia umení je verejnou vysokou školou, založenou v roku 1997.  Výučba prebieha  vo 

všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Akadémia umení v Banskej Bystrici 

vo svojej 19 ročnej histórii naplnila svoje ciele a dokázala svoju opodstatnenosť ako 

vytvorenie konkurencie vysokoškolského vzdelávania umeleckého zaradenia. Nesmiernou 

výhodou je umiestnenie školy v Banskej Bystrici – meste študentov, ktorá regionálne pokrýva 

požiadavky študentov z celého Slovenska. V efektívnej synergii fakúlt a následne katedier 

ponúka možnosť kvalitného a obsahového vzdelávania. 

Víziou Akadémie umení v Banskej Bystrici je školu posunúť na národnú, konkurencie 

schopnú a ambicióznu alma mater s cieľom vychovávať umelcov našej doby v oblasti divadla, 



 

filmu, hudby a výtvarného umenia. Snažiť sa neustále a intenzívne spájať školu s praxou 

a uplatnením našich poslucháčov v odbore, ktorý vyštudovali.  

Kvalitu vzdelávania povýšiť na umenie významnými osobnosťami a úzkou spoluprácou 

s kultúrnymi inštitúciami na Slovensku, v zahraničí a v neposlednej rade v regióne. 

 

 

3.3 Zasadnutie Správnej rady Akadémie umení dňa 30. júna 2016 

 

 

Dňa 30. júna o 11:00 hod. sa uskutočnilo 3. riadne zasadnutie správnej rady 

v rokovacej miestnosti Akadémie  umení.  Zasadnutie bolo zvolané  písomne pozvánkou, 

adresovanou všetkým členom správnej rady, prizvaný bol rektor akadémie  prof. PaedDr. 

MgA et. Mgr. Vojtech Didi, Ing. Petra Virágová - kvestorka AU 

Prítomných: 9 členov 

Zasadnutie sa riadilo  programom, ktorý bol jednomyseľne schválený. Správna rada bola 

uznášaniaschopná. 

 

 Program zasadnutia Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 30. júna 2016 

 

 

1.    Otvorenie zasadnutia 

2.    Kontrola plnenia uznesení a odporúčaní SR AU z 15. 3. 2016 

3.    Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2016 

(príloha č. 1) predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU 

4.    Správa o hospodárení Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2015 

(príloha č. 2) predkladá:  prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi, rektor AU 

5. Výročná správa o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2015 

(príloha č. 3) predkladá: prof. PaedDr. MgA et Mgr. vojtech Didi, rektor AU 

6.    Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2015 
 (príloha č.4) predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD., predsedníčka SR AU   

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Hlavným bodom zasadnutia bol rozpočet akadémie na rok 2016, o ktorom informovala Ing. 

Petra Virágová – kvestorka AU.  

Rozpočet AU na rok 2016 bol schválený akademickým senátom Uznesením č. 4/2016 zo dňa 

23. 6. 2016. 

Základná dotačná zmluva 
Po obdržaní rozpisu dotácie z MŠVVaŠ SR podľa metodiky platnej v danom roku sa 

vyčlenila mzdová potreba rektorátu a knižnice AU v BB v podprograme 07711, časť mzdy 

a odvody do poistných fondov. 

Zvyšný objem finančných prostriedkov pridelených na mzdy a odvody do poistných fondov  

v podprograme 07711 sa rozdelil na fakulty a študentský domov podľa platnej metodiky. 

Pri výkonovom rozpise v podprograme 07711 sa uplatnil koeficient odboru prepočítaný na 

podmienky Akadémie umení v Banskej Bystrici, podľa výpočtu, ktoré použilo aj MŠVVaŠ 

SR pre jednotlivé študijné odbory. 

Z finančných prostriedkov pridelených na tovary a služby sa vyčlenili prostriedky nevyhnutné 

na zabezpečenie prevádzky všetkých organizačných súčastí AU v BB.  

Zostatok finančných prostriedkov sa rozdelil na fakulty podľa platnej metodiky. 



 

V podprograme 071201 – sa vyčlenila rezerva v snahe zabezpečiť kladný hospodársky 

výsledok v roku 2016. 

V podprograme 071201 – Veda a výskum sa rozdelil zvyšný objem finančných prostriedkov 

na fakulty podľa platnej metodiky. 

Dodatok – navýšené financie boli rozdelené na tri rovnaké časti na všetky fakulty 

AU.V súčasnosti ešte stále AU čaká na 30% pridelenie dotácie na základe výstupov 

umeleckej činnosti. 

Bola predložená na prerokovanie Správa o činnosti Akadémie umení v Banskej 

Bystrici za rok 2015 a súhrnne môžeme konštatovať, že v priebehu roka 2015 bola Akadémia 

umení v Banskej Bystrici naďalej stabilizovanou univerzitnou vysokoškolskou ustanovizňou. 

Plnila svoje hlavné poslanie - v oblasti  vzdelávania, vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej 

činnosti. Úspešne sa zapájala do dlhodobých inovatívnych projektov, inštitucionálnych  

programov a do aktívnej medzinárodnej spolupráce s partnerskými školami ako aj s domácimi 

umeleckými inštitúciami. 

Rektor poveril Ing. Virágovú, aby informovala o Správe o hospodárení AU za rok 

2015.Výročnú správu o hospodárení AU v súlade s § 20 ods.3 zákona 312/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

prerokovalo vedenie AU v kolégiu rektora v máji 2016 a bola schválená  Akademickým 

senátom   26. 5. 2016.      

 

 

4.   ODPORÚČANIA   SPRÁVNEJ   RADY 
  

 Správna rada  Akadémie  umení   v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí   29. januára 2016  

 
 o d p o r ú č a   

- rektorovi AU žiadať finančnú podporu z ministerstva kultúry na odkúpenie budovy televízie 

 

   Správna rada Akadémie  umení v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí  15. marca2016 

 

- odporúča naďalej monitorovať a sledovať vývoj situácie sporu o vrátenie finančných 

prostriedkov z dôvodu údajnej netransparentnosti čerpania štrukturálnych fondov 

 
Správna rada Akadémie  umení v Banskej  Bystrici  na svojom zasadnutí  30. júna 2016 

 
- odporúča zorganizovať stretnutie dotknutých osôb priamo v kaštieli, robiť priebežne 

fotodokumentáciu rekonštrukcie, ktorá bude zverejňovaná a prístupná verejnosti na 

webovej stránke 

- odporúča sledovať ponuky programov inštitúcií a bánk pre financovanie študentských 

aktivít a ponuky Slovenskej sporiteľne 

- odporúča zverejniť Správu o činnosti správnej rady na webovom sídle AU 

 

 

5.   PODNETY  A  STANOVISKÁ  SPRÁVNEJ  RADY  
 

-           ocenila  prístup mesta i osobne MUDr. Jána Noska – primátora mesta B. Bystrica 

            v prekonávaní počiatočných problémov vo vybavovaní celej agendy rekonštrukcie  

            kaštieľa Radavnských 

-          ocenila pomoc JUDr. Jany Laššákovej, ktorá smerovala k úspešnému ukončeniu 



 

             prípravných prác projektu rekonštrukcie 

- vyjadrila presvedčenie, že škola bude dosahovať i v budúcnosti vynikajúce výsledky 

vo vzdelávacej, výskumnej, umeleckej  a publikačnej činnosti 

- navrhla zorganizovať výmenné pobyty a akcie študentov vysokých škôl 

z partnerských miest 

- navrhla vytvoriť fond na odmeňovanie študentov za umelecké výstupy 

 

6.   SÚPIS  PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ  SPRÁVNEJ RADY 
 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí 29. januára 2016 prijala 

rozhodnutia :  

 

Uznesenie č. 1/2016 

Na návrh predsedníčky  správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 29. 1. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1/2016:   

 za    8   členov, proti   0  členov,  zdržalo sa   0  členov 

 

Uznesenie č. 2/2016 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 -  b e r i e    n a    v e d o m i e    informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady 

zo dňa 28. 9. 2015. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2/2016:    

za    8   členov, proti   0   členov,  zdržalo sa   0  členov 

 

Uznesenie č. 3/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -    b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu o stave prípravy rozpočtu Akadémie umení 

v Banskej Bystrici na rok 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 3/2016 :  

za 8 členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 4/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu o priebehu súťaže -  rekonštrukcia kaštieľa 

Radvanských.  

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 4/2016: 

za  8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 5/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu o stave Akadémie umení v Banskej Bystrici na 

konci funkčného obdobia rektora doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 5/2016: 

za  8  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0 členov 

 

 

Uznesenie č. 6/2016 



 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v zmysle (§ 20 ods.1 písm. a) zákona č. 

553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme, o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

- s ch v a ľ u j e   ročnú odmenu doc. Mgr. art. Matúšovi Oľhovi, PhD. rektorovi Akadémie 

umení v Banskej Bystrici  za vysoko kvalitné riadenie verejnej vysokej školy  - Akadémie 

umení v Banskej Bystrici, za dosiahnuté výsledky vo výskumnej, umeleckej a publikačnej 

oblasti AU, za prehlbovanie kvality vzdelávania i budovanie odborného umeleckého zázemia, 

za vynikajúce výsledky v procese akreditácie AU, ktorej výsledkom bolo zaradenie medzi 

vysoké školy univerzitného typu. 

 Výsledok hlasovania o uznesení  č. 6/2016 :  

 za 8 členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0 členov. 

 

 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí  15. marca 2016  prijala 

rozhodnutia: 

 

Uznesenie č. 7/2016 

Na návrh predsedníčky  správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 15. 3. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 7/2016:   

 za  9  členov, proti  0  členov,  zdržalo sa  0 členov 

 

Uznesenie č. 8/2016 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 -  b e r i e    n a    v e d o m i e    informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady 

zo dňa 29.1. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 8/2016:    

za   9  členov, proti   0   členov,  zdržalo sa   0  členov 

 

Uznesenie č. 9/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -    b e r i e  n a  v e d o m i e  informáciu rektora o perspektívach a zámeroch AU na budúce 

obdobie. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 9/2016 :  

za 9 členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 10/2016 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici podľa § 41 ods. 5 zákona NR SR č. 

363/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 7, § 8 a § 10 zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. 

o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení 

niektorých zákonov  

- u r č u j e  mesačne, s účinnosťou od 20. 2. 2016 funkčný plat prof. PaedDr. MgA. et Mgr. 

Vojtecha Didiho, rektora Akadémie umení v Banskej Bystrici  v súlade s návrhom 

predsedníčky správnej rady. 

Funkčný plat bude rektorovi Akadémie umení v Banskej Bystrici vyplácaný v stanovených 

termínoch Akadémie umení v Banskej Bystrici. 

 Výsledok hlasovania o uznesení  č. 10/2016 :  

 za 9  členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 



 

Uznesenie č. 11/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    o d p o r ú č a  naďalej monitorovať a sledovať vývoj situácie sporu o vrátenie finančných 

prostriedkov z dôvodu údajnej netransparentnosti čerpania štrukturálnych fondov. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 11/2016: 

za 9  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0 členov 

 

 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici na zasadnutí  30. júna 2016  prijala 

rozhodnutia: 

 

 

Uznesenie č. 12/2016 

Na návrh predsedníčky  správna rada bez pozmeňujúcich návrhov  

  s c h v á l i l a   program  zasadnutia Správnej rady AU   uskutočneného 30. 6. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 12/2016:   

 za  9  členov, proti  0  členov,  zdržalo sa  0 členov 

 

Uznesenie č. 13/2016 

Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici   

 -  b e r i e    n a    v e d o m i e    informáciu o plnení uznesení a odporúčaní správnej rady 

zo dňa 15. 3. 2016. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 13 /2016:    

za 9  členov, proti   0   členov,  zdržalo sa   0  členov 

 

Uznesenie č.  14/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

 -    s ch v a ľ u j e  Rozpočet Akadémie umení v Banskej Bystrici na rok 2016 bez 

pripomienok. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č.  14/2016 :  

za 9 členov, proti  0 členov, zdržalo sa  0  členov 

 

Uznesenie č. 15/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

-    b e r i e  n a  v e d o m i e  Správu o hospodárení Akadémie umení v  Banskej Bystrici za 

rok 2015. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 15/2016: 

 za 9  členov, proti  0  členov, zdržalo sa 0 členov. 

 

Uznesenie č. 16/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici  

- b e r i e  n a  v e d o m i e    Výročnú správu o činnosti Akadémie umení v Banskej Bystrici 

za rok 2015. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 16/2016:    

za 9  členov, proti  0  členov, zdržalo sa  0 členov. 

 

Uznesenie č. 17/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách 



 

 -    s ch v a ľ u j e    Správu o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za 

rok 2015.  

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 17/2016    

za 9  členov, proti 0 členov,  zdržalo sa 0 členov 

 

Uznesenie č. 18/2016 

Správna  rada Akadémie umení v Banskej Bystrici v súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách 

 - o d p o r ú č a správu zverejniť na webovom sídle AU. 

Výsledok hlasovania o uznesení  č. 18/2016   

za 9  členov, proti 0 členov,  zdržalo sa 0 členov 

 

 

   ÚČASŤ  NA  ZASADNUTIACH  SPRÁVNEJ  RADY 
 

Meno člena SR AU  Účasť na zasadnutiach dňa  

29. 1. 2016 15. 3. 2016  30. 6. 2016 

doc. Ing. Mária Seková, PhD. prítomná prítomná prítomná 

Tibor Šramčík ospravedlnený prítomný ospravedlnený 

MUDr. Ján Nosko prítomný prítomný prítomný 

prof. MUDr. Svetozár 

Dluholucký,CSc. 

ospravedlnený ospravedlnený prítomný 

JUDr. Jana Laššáková prítomná ospravedlnená ospravedlnená 

Róbert Kazík ospravedlnený prítomný - 

PhDr. Štefan Fejko prítomný prítomný prítomný 

Ing. Marek Planieta prítomný prítomný prítomný 

Ing. Janka Benčová ospravedlnená ospravedlnená prítomná 

Juraj Turčan prítomný prítomný prítomný 

Ing. Dominik Belko ospravedlnený prítomný prítomný 

Ing. Marian Gajdoš prítomný ospravedlnený ospravedlnený 

Ing. Ľubomír Vaňo prítomný prítomný - 

Bc. Adriana Známová ospravedlnený prítomná prítomná 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.    ZÁVER 
 

 

Správa o činnosti správnej rady akadémie za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016 

obsahuje základné údaje o činnosti správnej rady. Členovia správnej rady, významné 

osobnosti z praxe, samosprávnych orgánov a verejnoprávnych inštitúcií poskytli akadémii 

cenné rady, odporúčania, tvorivé podnety, ale  aj svoje stanoviská v záujme  ďalšieho 

všestranného rozvoja a ďalšej tvorivej činnosti Akadémie umení  v Banskej Bystrici. 

 

Správa o činnosti Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici za rok 2016 bola 

prerokovaná na zasadnutí Správnej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici 

dňa  5. 4. 2017. 

Elektronická podoba :  www.aku.sk  

 
 

 

Spracovala: Bc. Jana Majerová, tajomníčka Správnej rady AU v B. Bystrici 

Predkladá: doc. Ing. Mária Seková, PhD., predsedníčka Správnej rady AU v B. Bystrici 

Schvaľuje: Správna rada Akadémie umení v Banskej Bystrici 

 

 

 

 

 

 

doc.  Ing. Mária Seková, PhD. 

                                                                                                predsedníčka Správnej rady 

                                                                                        Akadémie umení v Banskej Bystrici       
 

http://www.aku.sk/

